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Vi etterlyser fokus 
på hvordan man 
kan skaffe flere 
boliger totalt sett.

Avisene flommer over med artikler om 
 behovet for å bygge nye boliger. Spesielt i 
de store byene leser man om studenter og 
arbeidstakere som velger å flytte på grunn 
av alt for høye boomkostninger.  Vårutgaven 
2013 av arenabilaget til  Sparebank 1 
Nord-Norges konjunkturbarometer omtaler 
bolig situasjonen i nord. Her finnes mye 
interessant lesning. Samlet sett må det 
 bygges rundt 28.000 boliger i perioden 
fram til 2030, og av dette vil mer enn 50 
prosent komme i byene Bodø, Tromsø og 
Alta.  Harstad påvirkes positivt av økende 
 petroleumsvirksomhet, og økende  aktivitet 
innen denne sektor vil direkte påvirke 
 boligbehovet der.

Myndighetene har også gjennom et par 
stortingsmeldinger gitt sine synspunkter 
på de viktigste boligpolitiske utfordringer 
sett fra deres ståsted. Senest i mars 2013 
ble meldingen «Byggje – bu- leve» lansert. 
Dessverre skuffer meldingen med få eller 
ingen forslag til konkrete tiltak som raskt 
kan gjennomføres for å få opp bolig-
byggingen. Vi etterlyser fokus på hvordan 

man kan skaffe flere boliger totalt sett. Dette 
er det eneste som kan motvirke uønsket 
 prisstigning i boligmarkedet over tid. Så 
lenge  produksjonen av nye boliger er på 
dagens lave nivå og renten holdes nede, 
vil utvilsomt  prisstigningen på bolig øke 
mer enn  ønskelig. Spesielt gjelder dette i de 
byene hvor befolkningsveksten er størst.

Vi tillater oss å komme med noen gode 
forslag som vi tror vil øke boligbyggingen 
framover:

•	 Innsigelsesinstituttet	må	begrenses.	I	dag	
har 22 statlige instanser innsigelsesrett i 
alle byggesaker. Boliger i pressområder 
må gis høyere prioritet, og da må noen 
andre hensyn nedproiriteres.

•	 Boligetablering	for	unge	må	bli	enklere.	
Bedre BSU- ordning og reversering av 
egenkapitalkravet fra 15 prosent til  
10  prosent. Det siste vil også gi en mer 
effektiv bruk av startlånsordningen i 
 Husbanken.

•	 Økte	lånerammer	i	Husbanken	som	
ble annonsert i revidert statsbudsjett 
er  positivt, men vi mener at rammene 

i  Husbanken i større grad bør gå til 
kollektive ordninger og spesielt 
mot	nybyggingsprosjekter.	I	dag	
 benyttes store deler av rammene til 
startlån til enkeltindivider. Dersom 
midlene i større gard hadde vært 
benyttet til eksempelvis felleslån 
mot nybygde borettslag, ville 

 effekten på boligbyggingen vært 
langt større og kommet raskere.

•	 Bygging	av	nye	utleieboliger	er	myndig
hetenes «glemte» tiltak for å få opp bolig-
byggingen, og å redusere boligprisveksten. 
Mange boligbyggelag har et ønske om å 
bidra med utleieboliger til førstegangs-
etablerende ungdom. Men dette krever 
både låne- og tilskuddsrammer til dette 
formål i Husbanken.

BONORD er i dag i gang med salg av nye 
boliger på fastlandssiden i Tromsø, og 
 ytterligere prosjekter er planlagt både i 
Tromsø og Harstad. Går det som planlagt vil 
flere bli lagt ut i markedet i løpet av året.

For BONORD er boligbygging er særdeles 
viktig satsningsområde, og på denne måten 
vil vi bidra til boligbyggingen kommer opp på 
et ønsket nivå, til glede for våre medlemmer 
i hele fylket.

Cover: Inger Lise Ebeltoft og Emily.
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Alle  leilighetene 
har blitt solgt etter 
første  visning.
Trond Bjørnstad,  
Avdeling for Bygg og  eiendom

Har snart solgt 14 leiligheter med GARANTI
Universitetet i Tromsø har snart 
solgt 14 borettslagsleiligheter 
i Kroken-området, ved hjelp av 
GARANTI. Trond Bjørnstad av 
Avdeling for Bygg og eiendom 
er svært fornøyd med jobben 
GARANTI har gjort.

− I og med at vi er underlagt lov om  offentlige 
anskaffelser måtte vi innhente tilbud fra minst 
tre meglere i byen. GARANTI var de med lavest 
pris, men det som har imponert mest ved 
dem er hvor seriøse og grundige de er. De 
har vist gjennomgående god kompetanse på 
produktet de selger, og har vært flinke til å 
komme med tilbakemeldinger og orienteringer 
underveis i prosessen. Vi har fått mange gode 
råd hele veien, sier Bjørnstad.

SELGER 20 LEILIGHETER
Universitetet solgte først syv leiligheter i fjor og 
skal selge syv i år også.

– I år var det relativt liten forskjell på pris
til budene vi fikk, og vi valgte å forlenge med 
GARANTI. Erfaringene fra 2012 ga ingen grunn 
til å bytte megler, smiler overingeniøren som 
i løpet av 2014 trolig vil ha solgt enda seks 
leiligheter til.

– Vi selger unna etter hvert 
som leie kontraktene løper ut. 
Vi ønsker å selge boligene 
når de er tomme slik at 
potensielle kjøpere får se 
den nakne sannhet, for 
å si det sånn, forklarer 
han. Leilighetene selges 
som oppussings objekt. 
Det har gjort dem attraktive 
i markedet fordi utropsprisen 
har vært noe lavere.

Likevel har leilighetene i mange 
tilfeller blitt solgt langt over prisantydning.

– Vi ønsker ikke å være noen prisdriver 
i markedet. Men det tar av og til helt av i 
budrundene. Alle leilighetene har blitt solgt 
etter første visning.
 
ENDREDE BEHOV
Det er 2roms og 4roms leiligheter i boretts
lag som universitetet har lagt ut i det hardt 

 pressede Tromsø markedet. 
Boligene ble kjøpt da borettslagene i 

Kroken ble bygget, og har vært utleieleiligheter 
i alle år for ansatte ved universitetet.

– Behovet for boliger har endret seg noe 
de senere år. Det er ikke familieboliger som 
etterspørres lenger, som var mer vanlig for 
40 år siden da uni versitetet ble etablert. Nå 
er de mindre enhetene mer populære, og de 
skal helst ligge i gang eller sykkelavstand 

fra Campus, forklarer Bjørnstad. Mange av 
de ansatte som trenger leilighet er her bare i 
Tromsø en kortere periode. De som blir lenger 
ønsker ifølge Bjørnstad gjerne å kjøpe seg inn 
i markedet selv.

Universitetet opplever GARANTI som den 
definitive borettslagsspesialisten i Tromsø, 
med lang erfaring og en fremtoning som viser 
at de har bena godt plantet på jorda.  Bjørnstad 
har hele tiden følt seg veldig trygt på at bolig

Trond Bjørnstad ved Universitetet i Tromsø har brukt GARANTI for å selge unna en rekke borettslagsleiligheter i Kroken, og er svært fornøyd med 
meglerkontoret. 

Lenge før prospektene var klare har 
BONORDmedlemmer meldt inn forkjøpsrett 
på det nye borettslaget på Gammelgård.

– Boligene er svært godt mottatt i 
 markedet og det blir spennende å følge 
fortsettelsen, sier daglig leder Leif Harald 
Svendsen i GARANTI Tromsø etter salgs
starten på det nye boligprosjektet som 
BONORD skal bygge.

Stor interesse for Gammelgård
handelen ble godt ivaretatt for både for selger 
og kjøper.

– De er uten tvil spesialist på denne typen 
boliger, og har gjort en kjempejobb for oss, 
 uavhengig av hvilke meglere der som har 
forestått salget. Nå er kanskje ikke gamle, slite 
 boliger det som er mest inspirerende å selge. 
Men her har de vært svært realistiske i hvordan 
de har tatt fatt på jobben, og så er de også svært 
hyggelige å samarbeide med, sier Bjørnstad.



Raimond Sørensen har solgt en bolig hver dag i mai.
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Mange finner det mest praktisk å gjøre 
 beskjæring av trær i hagen mens kvistene er 
fri for bladverk. Men ny forskning fra Danmark 
viser at man får bedre resultater ved å vente 
med beskjæringen av busker og hagetrær 
til sommeren! Da gror skjæresårene fortere.  
Dermed er det bare å gå i gang. Tynning og 
fjerning av døde kvister og grener gir mer luft 
og sollys til nye skudd.

FRUKT UTOVER
ETWsertifisert trepleier og driftsleder i ISS 
Eiendom, Olve Lundetræ, understreker at det 
er viktig å ta grep tidlig i trærnes liv, spesielt 
frukttrær. Det er adskillig lettere enn å forsøke 
å forme det etter at det er blitt voksent, slik 
mange gjør.

– Du bør etterstrebe en bred kjegleform 
eller en paraplyform på frukttreet når du 
beskjærer. Da får grenene mest lys og gir mye 
frukt. Unngå kryssende grener, ellers blir den 
underste liggende i konstant skygge. Fjern 
også grener og kvister som peker innover, sier 
treeksperten.

Mange gjør den feilen å beskjære frukt
trærne sine for mye. Hard beskjæring fører bare 
til kraftig vekst av skudd som vokser rett opp. 
Og de blir det verken blomster eller frukt av.

– Grenene som vokser utover bærer frukt, de 
som vokser oppover gjør ikke det. Derfor  holder 
for eksempel fruktdyrkere epletrærne sine lave 
ved å klippe grener som vokser oppover. Men 
hvis du vil at det også skal være et prydtre, kan 
det være lurt å beskjære minst mulig og bare 
fjerne grener som vokser innover eller som 
avviker mye fra treets form, sier Lundetræ.

KUTT RETT
Kuttet skal ikke tas helt inntil festet når en gren 
skjæres av.

– Du skal skjære av inntil grenkragen, det vil 
si den lille hevelsen innerst på grenen. Der er 
det mye energi, som lukker kuttsåret raskere. 
Unngå å flikke av bark når du skjærer. Områder 
uten bark blir punkt hvor treet er mottakelig for 
råte, sier Lundetræ. 

Men ikke alle trær behøver å beskjæres. For 
eksempel klarer en voksen bjørk seg stort sett 
selv.

– Store snitt i voksne trær fører lett til råte. 
Bjørk får en fin form uansett. Det eneste 
du trenger å gjøre er å bestemme deg for 
stamme høyde når treet er ungt.

BÆR
Bærbuskene klarer også seg selv mye av tiden.

– Men du bør tynne ut på de eldste grenene, 
så nye skudd kan komme opp. Skjær de eldste 
grenene helt ned til bakken. Fjern omtrent en 
tredjedel av grenmengden på denne måten, 
sier Lundetræ. Solbær kan trimmes hvert år, 
mens for rips og stikkelsbær holder det med 
hvert annet eller tredje år.

BUSK OG HEKK
På prydbukser generelt er det ikke nødvendig 
med mye beskjæring for å gjøre en foryngelse. 
Bytt ut trefire gamle grener hver vår, og la de 
nye bli stående.

– Med hekk og busk er det viktig å vite 
hva du har plantet, om de blomstrer på årets 
skudd eller fjorårets. Brudespireaer blomstrer 
på fjorårets, og da risikerer du å klippe av 
 skuddene hvis du trimmer dem nå. Vent til 
etter blomstringen, sier Olve Lundetræ.

Det er også greit å vite hva som er naturlig 
høyde på det man planter.

– Trær som blir veldig høye, er ikke enkle å 
holde nede. Mange ender opp med et heller 
stygt resultat, der en tykk stamme er kappet 
tvers av fordi man egentlig ønsket seg et 
lavere tre eller hekk, sier han.

Men den kraftige og hurtigvoksende tujaen 
brabant må holdes under kontroll hvis man 
skal få den pen.

– Du må være flink til å beskjære den, både 
toppskudd og sideskudd bør fjernes. Beskjær 
den gjerne to ganger – siste gang ved sankt
hanstider. Den skal også ha godt med gjødsel 
så den ikke blir gusten i fargen, sier Lundetræ.

Sesongstart for beskjæring

Tromsøs supermegler
Eiendomsmegler Raimond 
 Sørensen hos GARANTI i Tromsø 
er byens nye supermegler. I mai 
måned solgte han hele 18 boliger. 

Å selge 18 boliger i mai tilsvarer en solgt 
bolig per arbeidsdag for Raimond Sørensen. 
Ett tall som er svært høyt uansett kontor eller 
kjede, og som gjør at han nå er kronet til beste 
megler i landet, blant GARANTIkjedens 31 
kontorer.

− Det har vært en utrolig hektisk måned, og 
jeg må ærlig innrømme at jeg er litt stolt av slutt
resultatet. Morsomt er det også at svært mange 
av boligene har gått for over pris antydning, og 
at mange av enhetene mottok bud allerede på 
første visning, forteller Sørensen.

FÅ BOLIGER TILGJENGELIG
Det er en kjent sak at det er høyt tempo i 
eiendomsmarkedet i Tromsø, men dette skiller 
seg kraftig ut, spesielt med tanke på hvor få 
boliger som er tilgjengelig for salg i markedet 
Tromsø. For tiden er det kun 190 enheter 
tilgjengelig i markedet.

− I mine 19 år som megler i Tromsø kan jeg 
ikke huske en tilsvarende måned hos noen 
meglere. Vi som kontor må takke for tilliten 
selgerne har vist oss. Mange av enhetene er 
borettslagsboliger som er også er vårt spesial
område, sier en stolt salgssjef hos GARANTI i 
Tromsø LeifHarald Svendsen.

I tillegg til Sørensen har også hans  kollega 
Ragnhild Bjørnflaten Walthinsen hatt en kjempe
måned, og ble nummer fire blant 

Varmebølgen i mai har gitt de fleste en tidlig sesongstart i 
hagen. Hvis ikke du har gjort noe ennå er det på høy tid å 
engasjere seg. Den største feilen norske hageeiere gjør, er ikke 
å gjøre noe, sier treekspert.

Olve Lundetræ i ISS er sertifisert trepleier.  ALLE FOTO: OLAV HEGGØ

Kuttet skal skje inntil grenkragen, som har mye 
energi i seg. Da lukker kuttsåret seg raskere.

Prisrekorder  
siste kvartal
2roms Høyblokka, kr 1 780 000
2roms blokk Håpet, kr 1 705 000
3roms blokk Elverhøy, kr 2 690 000
3roms Brattbakken, kr 2 600 00
3roms Varden, kr 2 370 000
3roms Utsikten, kr 2 010 000
4roms blokk Lunheim, kr 3 000 000
4roms rekkehus Kroken, kr 2 910 000
4roms blokk Håpet, kr 2 880 000
4roms blokk Kaldslett, kr 2 490 000

 kjedens meglere. Kontoret i Tromsø ble også 
kåret til månedens kontor i GARANTIkjeden i mai, 
noe de også oppnådde i mars måned.

PRISREKORDER
Den høye temperaturen i Tromsømarkedet 
gjør at det settes nye prisrekorder nesten 
annenhver dag. 

– Med bare 180190 objekter tilgjengelig i 
markedet til enhver tid, sier det seg selv at det 
ofte kommer nye prisrekorder, forklarer Leif
Harald Svendsen. Selv objekter som har ligget 
ute og vært mindre interessante i markedet 
over lengre tid, er nå i omsetning igjen.

– Det er aktivitet overalt, konkluderer 
 Svendsen. Han vil ikke trekke fram spesielle 
områder i byen som mer attraktive enn andre. 
Akkurat nå er de aller fleste objekter svært 
interessante, og de selges raskt.

Sånn vil det fortsette å være så lenge det 

ikke er flere boliger til salgs, og byen fortsetter 
å vokse i samme tempo, fastslår eiendoms
megleren.

– For oss handler det om å gjøre en så god 
jobb at vi er en foretrukket partner for de som 
skal selge bolig her i Tromsø. Jeg tror de fleste 
kjenner til vår lange erfaring på borettslags
leiligheter som er en helt egen nisje innen 
eiendomsmegling. Et oppgjør knyttet til en 
borettslagsleilighet er mye mer komplisert 
enn for eksempel en enebolig. Vi er svært 
opptatt av at kjøperen også skal være trygg, 
og  formidler ingen boliger med skjulte over
raskelser, sier Svendsen.

GARANTI har nå nesten solgt alle leilighetene 
i Evjenveien som ble lagt ut prisgunstig for 
unge etablerere. 23 av 36 enheter er nå solgt.

– Det er bare en ting å gjøre for å få vekk 
presset i markedet, og det er å få flere boliger 
ut for salg, sier Svendsen. 



Mens vi drømmer oss til Syden, øyhopping 
og hvite sandstrender – er de fleste av oss 
uvitende om at øyriket Troms har hundrevis 
av strandperler å by på til hverdag og fest. 
Disse bør du besøke i løpet av sommeren 
2013! 

Fine strender 
og ett bryllup
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Strandbryllup  
à la Nord-Norge

Bryllupet stod 4. august 2012 på Sandøya, 
som bærer navnet sitt med rette. Her er strand 
på strand – og Karin BlochHansen og Tore 
Lorentzen fant «sin». Det Tromsøbosatte paret 
har sammen med barna Simen (8) og Sondre 
(6) fartet mye med båten sin til Sandøya og 
øyene omkring. I anledning sin store festdag, 
ønsket de å vise fram det nydelige øyriket til 
familie og venner. Valget falt også på Sandøya 
siden den har vigslet grunn. Sør på øya er 
rester av en kirke fra middelalderen. 

– Vi traff hverandre bare et «steinkast» 
unna – på Jøvikstua vest på Ringsvassøya 
under en tur med felles venner i 2003, forteller 
Lorentzen. 

– Slik ble også sirkelen på et vis sluttet, 
påpeker BlochHansen.

Karin Bloch-Hansen og Tore Lorentzen tok hverandre til 
ekte på Sandøya. Med kystlandskapet som vakker ramme, 
ble det hele en opplevelse for livet.

STOR, MEN ENKEL STAS
Å få noen til å vie dem på yttersida var den 
største utfordringen. 

– Vi var heldige. Vi kjenner en dommerfull
mektig som vi klarte å kuppe. De får mange 
forespørsler fra folk som vil gifte seg i fjæra 
her og der, og kan ikke ta unna alle, sier hun.

Med dette i boks, kunne paret spinne videre 
på sin idé om et upretensiøst strandbryllup 
– og resultatet ble genialt i sin enkelhet. Til 
bryllupshelgen dro familien med storparten 
av gjestefølget ut til Sandøya med båt og 
ferge. De installerte seg for overnatting på et 
beskjedent rorbuanlegg, og hadde førfest. Folk 
fikk bli kjent med hverandre og nyte en deilig 
buffet; grillet kvalkjøtt og villsau, skalldyr og 
blåskjell. Neste dag, på selve bryllupsdagen, 
kom resten av gjestefølget på fartsfylt vis. I og 
med at BlochHansen er sørfra, fløy mange inn 
til Tromsø – for deretter å bli fraktet til øya med 
to innleide RIBbåter. På stranda pyntet de til 
alter med en stor sildtønne, gamle garnblåser 
og norske flagg. De hadde også laget kranser 
av markblomster som de hadde på seg. 

– Det var riktig romantisk da min far førte 
meg over enga til Tore som stod der i sjakett 
og tursko, minnes BlochHansen. 

Og paret giftet seg i sanden til gitarmusikk 
og bølgeskvup med nær 60 gjester – deriblant 
noen lokale.  

– Ungene syntes også det var veldig stas. 
Det var egentlig ikke bare vi to som giftet oss, 
men hele familien. Også hunden vår, Mocca. 
Og hele brudefølget var på tur sammen. Å ha 
det fellesskapet som ramme var fantastisk – og 
det var en opplevelse for livet, beskriver hun. 

– Bryllupet var artig. Jeg syntes det var 
veldig hyggelig da mamma og pappa giftet 
seg – det var det artigste! bekrefter Simen. 

KALD FORNØYELSE
Paret var imidlertid ikke særlig heldig med 
været, som var overskyet og kjølig.

– Jeg sjekket værhistorikken for den 4. 
august, og fant ut at det ikke har vært så dårlig 
vær den dagen siden 1982, ler Lorentzen og 
fortsetter:

– Men det la ingen demper på stemningen. 
Spesielt ikke for de som kom sørfra. Nord
Norge på en sånn dag og på et sånt sted er en 
opplevelse for livet!

– Alle hadde fått beskjed om å stille med 
klær etter forholdene – og det gjorde samtlige 
utenom jeg som hadde på meg kjole. Og jeg 

virkeliggjorde drømmen min om å gifte meg 
barbeint, forteller fruen. 

Det ble en kald fornøyelse – og etter skåling 
med turglass gikk det slag i slag. De returnerte 
til Tromsø, skiftet til festklær – bruden til vanlig 
brudekjole – og dro opp til Fjellheisen for 
 middag og stor fest. 

– Det var i alt mye logistikk. På tilbaketuren 
kjørte RIBene to ganger att og fram, og folk 
ble hentet av turbusser, forteller Lorentzen.   

Men all logistikken var definitivt verdt det. 
– Opplevelsen var flott og annerledes! Og 

gjestene var over seg av begeistring – også de 
mange som bor her oppe, sier han

– Vi ønsket å gjøre det naturlig og enkelt 
– ikke noe pomp og prakt. Omgivelsene 
gjorde opplevelsen. Og så kjørte vi mer stil på 
 Fjelheisen, supplerer hun. 

Lorentzen påpeker at det i Tromsøs nære 
kyststrøk er mange fantastiske steder som folk 
ikke bruker. 

– De drar langt unna, til for eksempel Kilpis, 
og ferdes ikke nærområdet som er så flott! 

Selv planlegger familien flere turer til 
 Sandøya og området rundt i sommer – og 
da vil de kunne kjenne på mange fantastiske 
minner.  

Sandøya er kjær for Tore Lorentzen og Karin Bloch-Hansen og barna Sondre (t.v.) og Simon – og bryllupet på øya ble en stor opplevelse for hele familien. 

Paret sa ja til hverandre på strandidyllen i 
tursko og barfot.         FOTO: PRIVAT. 
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Sandøya ligger i Tromsø kommune, vest 
for Rebbenesøya. Den har tre fastboende 
i Mjølvika på østsiden. På sørsiden av øya 
ligger det såkalte Kirkeværet – et fiskevær 
med kirke fra middelalderen som er gravd 
fram av arkeologer. Ferga mellom Belvika på 
Kvaløya og Vengsøya gjør fire ganger i uka 
en rundtur innom Musvær, Risøy, Laukvik og 
Sandøya.



Bent Svinnung 
tips til de skjulte og 
vakreste strendene: 

TROMSØ-OMRÅDET

Breivika 
På Rebbenesøyas røffe nordvestside ligger Breivika med en halvannen kilometer lang sandstrand. Bak er en frodig dal som  minner om Edens hage. Her er det sol storparten av døgnet, og en fantastisk utsikt mot vest til Sørfugløya og Sandøya. Dette er en flott plass for å nyte midnattsola. Stranda er vindutsatt, men på en godværsdag kan det bli riktig godt og varmt innover dalen. Her er fine turmuligheter, og gode teltplasser på gressbakken langs hele stranda.

HARSTAD-OMRÅDET

Meløyvær 
Meløyvær i Andfjorden er et 

 mylder av nydelige øyer, holmer 

og skjær – og her finner du 

masse vis av vakre og kritthvite 

sand landinger. Dette er et kajakk

eldorado, og det er flust av mulig

heter for telting og utforsking til 

fots. Meløyvær er et gammelt 

nedlagt fiskevær, og har rundt 

ni fastboende. Nordvest i været 

 ligger Gårdsøya med et flott og 

godt skjermet småbåtanlegg. 
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Guider til strandidyller 
på våre kanter

– Perlene er mange og ukjente for folk flest, 
sier Svinnung, som er bosatt i Malangen. 

På det rikt illustrerte nettstedet omtaler 
han et stort mangfold av steder som er egnet 
for besøk med kajakk – med beskrivelse av 
adkomst, forhold for telting, tilgang på rekved 
og ferskvann med mer. Svinnung etablerte 
turliv.no rundt 2001 for å dele sin kunnskap fra 
utforsking langs kysten. 

– Jeg begynte å farte rundt på yttersida 
med gummibåt i 1980, og senere med kajakk 
og seilbåt. Stedene jeg beskriver har jeg både 
oppdaget tilfeldig og blitt tipset om i prat med 
folk på strender og i båthavner. Jeg forteller 
om det som gjerne går på folkemunne. 

Selv har Svinnung ingen motforestillinger 
mot å «avsløre» idyllene for allmennheten – 
han håper derimot at flere skal oppsøke dem. 

– Det er rikelig av vakre strender, og synd at 
det er så få som bruker dem. Mulighetene for 
å finne perler er ubegrensede – særlig når du 
kommer sørover fra Tromsø.

Han opplever god respons på sin deling av 
«hemmeligheter». 

– Mange har gitt positive tilbakemeldinger 
om at de har oppdaget perler i nærmiljøet. 
Folk henter gjerne inspirasjon til langturer på 
nettstedet, og ser stor nytte i framstillingen 
av adkomst og miljø. Og når jeg har omtalt 
et sted, blir jeg ofte kontaktet av folk som har 
utfyllende informasjon om det, for eksempel 
lokalhistorie. 

Lar du deg inspirere til å legge ut på opp
dagelsesferd, har tureksperten noen råd og 
vink. 

– Du bør ha oversikt over verneområder – 
hvor det er lov og ikke lov til å gå i land. Det er 
flest forbud i hekketida. På naturbase.no finner 

På nettstedet turliv.no byr Bent Svinnung på en 
 imponerende guide til tallrike vakre turmål på yttersida. 
Mulighetene for utforsking er ubegrensede!

Bent Svinnung har med turliv.no laget en 
skatte kiste for utforsking av nydelige turmål 
langs kysten.     

du all informasjon om dette, sier Svinnung. 
Og skal du padle med kajakk, bør du ha et 

kajakkkurs i bunn. 
– Padleerfaring er viktig, og det er også 

en fordel å padle sammen med noen. Padler 
du solo, er du utsatt om det skulle skje noe. 
 Ferdes du med båt gjelder det å følge sjøkartet 
og alminnelig båtvett. Man må også hele 
tiden ha vær og sjøforholdene i bakhodet og 
 vurdere sikkerheten. Grunnen til at sand
strender finnes er at været har stått på der 
– og noen steder må man over brottsjø for å 
komme til. Da må man se an om adkomsten er 
trygg nok. 

Til sist er sporløs ferdsel alfa og omega, 
påpeker han. 

– Forlat plassen som den var da du kom 
dit. Og vis hensyn i forhold til fugler og dyr. 
Du må også overholde grensa om å telte 150 
meter fra bebyggelse. Ellers gjelder allmenn 
ferdselsrett. 

ALLE FOTO: BENT SVINNUNG
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TROMSØ-OMRÅDET

Sandvika
Sandvika ved Brensholmen har 
en lang strand med fin sand, og 
ligger rundt en times kjøring fra 
Tromsø. Det er gode parkerings
muligheter langs veien. Stien 
ned til stranda går delvis i et 
 myr område og man må ta høyde 
for at man kan bli våt på beina. 

FOTO: VERONICA KLINGEN

FOTO: TORE BRATTLIFOTO: NILS ARNE JOHNSEN

TROMSØ-OMRÅDET

Otervika 
Dette er en nydelig liten vik med 
en kritthvit sandstrand. Den ligger 
mot Sommarøya, fem mil fra 
Tromsø – med bil tar turen rundt 
en times tid. Området er egnet 
for sandvolleyball, bading, grilling 
og overnatting i telt. Parkering 
langs veien.

HARSTAD-OMRÅDET

Gressholman  
Gressholman er en halvøy med omkringliggende holmer sør for Harstad, 
nærmere bestemt utenfor Fauskevåg i kjeften til Tjeldsundet. Kjøreturen 
fra byen tar 1520 minutter. På halvøya er det noen få fastboende, men 
de mange flotte strendene og svabergene omkring er tilgjengelige for 
folk flest. Gressholman er et flott sted for de badeglade, og her er også 
parkeringsplasser, benker og toalettfasiliteter. 

Du finner mer info 
om nevnte steder og 
mange flere på  
www.turliv.no. 
Andre gode kilder 
for inspirasjon til 
turer i kyststrøk er 
www.ryggsekk.net 
og www.ut.no

TROMSØ-OMRÅDET

Røssholmen 
Røssholmen ligger i en klynge av holmer 

og skjær sørvest for Vengsøya/Jøssøya – 

og nord for Håja og Bjørnøya. Holmen har 

etter sigende «alt»; lekker sandstrand, 360 

grader sol, flott utsikt, frodig vegetasjon og 

alle nyanser av vær – fra havblikk til heftig 

vestavær. Den har også en lang og broket 

fiskerihistorie. Rundt bukta på østsiden 

finnes rester etter kaianlegg, jernbane

skinner og hustufter. For noen år siden 

sto det flere hus på holmen, men i dag er 

det kun ett igjen. Røssholmen innbyr til 

en utforskende rundtur, og området ved 

sandstranda er velegnet for overnatting. 

TROMSØ-OMRÅDET

Skarvhalsen
Skarvhalsen er på nordvestsida av Edøya ytterst i Malangen. Stedet ligger åpent til og er forblåst, men her er også solfylt – og fantastisk på en varm sommerdag. Eidet som binder sammen den nordlige og sørlige stranda er full av vandrende sanddyner. Herfra har du nydelig utsikt til blant annet øyriket rundt Hillesøy i nord og Hekkingen i sør. Bak begge strendene er flotte teltsletter, og det er fint å vandre rundt på den lille øya. Vær obs på forbud mot ilandstigning og ferdsel på land, med unntak av området Skarvhalsen, fra 1. mai til 15. juli.  

HARSTAD-OMRÅDET

Kobbhamn 
Kobbhamn er en lagune på Helløya, nord 

for Bjarkøy. Lagunen er lun, og dette er 

en idyll som bader i sol store deler av 

døgnet. Helløya har et frodig landskap 

med stort spenn; fra flotte sand idyller 

til bratt og utilgjengelig stein. I lagunen 

er det mulig å campe flere steder. Det 

er også fint å ta seg en rundtur på øya. 

Og tar du deg opp i høyden får du 360 

graders panoramautsikt. 

HARSTAD-OMRÅDET

Elgsnes  
Bygda Elgsnes ligger mot Toppsundet utenfor Harstad. Her er en flott 
badestrand og svaberg med nydelig utsikt mot Grytøya og storhavet. Fra 
bysentrum tar kjøreturen en halvtimes tid. Selve kjøreturen er også fin – 
den går over Aunfjellet med spektakulær nedkjøring mot Toppsundet og 
Aun. Her er relativt gode parkeringsmuligheter.   

TROMSØ-OMRÅDET

Grøtfjord
I bygda Grøtfjord på Kvaløya er en lang, flott 
halvmåneformet sandstrand. Den har åpning 
mot nordvest med store fjell rundt. Kjøre
turen fra Tromsø tar cirka 40 minutter. Her er 
det stor plass å boltre seg på, fine mulig
heter for bading og lek – og langgrunt, noe 
som egner seg for små barn som vil vasse. 
Like ved stranden er det parkeringsplass.  

De store og 

lett tilgjengelige 

 strendene
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Oppfyll 
seildrømmen
Gjennom seilforeningene i Tromsø og Harstad kan du som fersking 
få mulighet til å mønstre på og seile, seile på bøljan blå! 

Lyden av bølgeskvulp. Blafrende seil. Vind i 
håret. Sjøsprøyt i ansiktet. Taktikk og juste
ringer. Mellom himmel og hav. Frister seiling, 
kan du melde din interesse for å prøve deg 
som mannskap til seilforeningene. De tar imot 
henvendelser på sine hjemmesider – og vil 
etter beste evne forsøke å skaffe deg innpass 
på en av medlemsbåtene. Først og fremst er 
det mulig å få være med på tirsdagsregattaen 
i Tromsø, og på onsdagsregattaer i Harstad. 
Du kan være nybegynner, på sjøspråk en 
 skårunge, eller være en som ønsker  gjenoppta 
seileinteressen. Og du behøver ikke bli 
 medlem.

– Jeg er hekta! sier Lisa Heggeli, som var 
nybegynner for to år siden. 

Når Bolyst møter henne, har hun nettopp 
vært i aksjon på tirsdagsregatta i Tromsø – 
som starter sør for Sydspissen, følger derfra en 
bane ut fra vindretningen, og har målgang ved 
Løkta. Heggeli har hatt lidenskapen for båtliv 

fra barndommen, og hennes far har hatt seil
båt. Slik oppstod en drøm om å lære å seile. 
Denne virkeliggjorde hun først gjennom et kurs 
i regi av Tromsø Seilforening. Så spurte hun 
om å få mønstre på en seilbåt. En skipper tok 
imot henne i starten, og senere ble hun mer 
eller mindre fast mannskap på en annen båt. 

– Jeg er heldig som fikk plass på båten 
Fia. Skipperen er en veldig god læremester, 
og svært inkluderende. Og alt med seiling er 
artig! Det er terapi for sjela. Natur opplevelser. 
Tett samspill med de menneskene man seiler 
med – veldig sosialt og koselig, forteller 
 Heggeli.

Heggeli sier seg svært fornøyd med sitt 
 første kappseilas i år, som endte med andre
plass – kun ett sekund etter vinnerbåten. 

– Vi seilte raskt, og det var en flott tur! Og 
etterpå blir man i så godt humør – og føler seg 
frisk og opplagt, stråler hun. 

Lei deg 
en seilbåt
Boreal Yachting i Tromsø tilbyr utleie av seilbåt 
med eller uten skipper. Selskapet har rundt 14 
båter. Stort sett leies disse ut på ukesbasis for 
anslagsvis mellom 20 til 40.000 kroner. Leier 
du uten skipper, kreves det at du har seil
sertifikat. Dette kan du ta på Boreal Yachtings 
seilskole. Selskapet tilbyr også organiserte 
seilturer med ulike fysiske aktiviteter og 
opplevelser. Bodøbaserte SeilNorge har også 
utleie av to båter som går i både Tromsø og 
Harstad – men driver primært med å sette 
sammen ukeslange seilekspedisjoner langs 
Norskekysten. Disse er en kombinasjon av 
seilkurs og aktiv ferie. I Harstad kan du også 
dra på seilas med Anna Rogde, verdens eldste 
seilende skonnert. Skuta driftes av SørTroms 
museum, og kan leies med mannskap. Du kan 
velge mellom korte og lange turer, som kan 
inkludere servering om bord, attraksjonsbesøk 
eller seiling.  

fakta

REGATTAOVERSIKT

TROMSØ:
•	Tirsdagsregatta – hver tirsdag fram til høsten
•	Tromsø-regatta til høsten
•	Tromsø seilforening arrangerer også tur seiling 

og ulike andre regattaer. Se hjemmesiden for 
eventuelle nye seilaser framover. 

HARSTAD: 
•	Onsdagsregatta – hver onsdag fram til høsten
•	Festspillregatta 22.-23. juni 
•	Tjeldsundregatta 24.-25. august 



Nye krav om måling av radon i bolig

Generalforsamling 2013

Utfordrende og  
godt år for BONORD

Alle som leier ut bolig, må nå måle radon. Dersom målingene viser for høye 
nivåer, har utleier ansvaret for å utbedre dette. Radonreduserende tiltak må 
følges opp av en ny måling, for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig 
effekt. Fristen er 1. januar 2014.

2012 var i stor grad preget av fusjonen mellom HABO og TBBL. Prosessen har vært 
omfattende og utfordrende, men årsresultatet ble svært godt for medlemmene.
 
Det fusjonerte selskapet har i tillegg vært 
 gjennom en større profilprosess som mot 
slutten av året resulterte i navneendring for 
konsernet til Boligbyggelaget Nord, med 
 markedsnavnet BONORD.  

ÅRETS GENERALFORSAMLING
For første gang ble generalforsamling med 
delegater fra begge byer avviklet. 

− I forbindelse med generalforsamlingen 
hadde vi laget et fagseminar for deltagerne 
fra Harstad og MidtTroms. Tilbakemeldingene 
på opplegget var svært positive og vi er veldig 
godt fornøyd med hvor mange som deltok i 
den tilreisende delegasjonen, uttaler kommu
nikasjonssjef Kim Kr. Nordli i BONORD. 

DRIFTSÅRET 2012
Som følge av fusjonen har de sentrale drift
systemene og medlemsdatabasene blitt slått 
sammen. Dette har vært en omfattende prosess. 
Sentralt i dette har vært å få samkjørt systemene 
for kvalitetssikring og kundeoppfølging, spesielt 
knyttet til boligbyggelagets forvaltningskunder. 
Prosessen er på ingen måte avsluttet, men alle 
vesentlige milepæler er nådd. 

− Vi har i tillegg hatt fokus på å  samkjøre 
vårt tjenestetilbud i begge byer. Dette inne
bærer en kontinuerlig fokus på å videreutvikle 
eksisterende produkter og tjenester, for å 
kunne tilby våre kunder det beste som er på 
markedet. Fusjonen mellom HABO og TBBL 
har bidratt til å styrke konsernet og gitt oss 
nødvendige muskler til å møte frem tiden, 
bl.a. gjennom en stor base av   kompetente 
medarbeidere, forteller Svein Dalsbø, 
 administrerende direktør i BONORD. 

Boligbyggelaget er nå landsdelens største 
med et markedsområde som dekker hele 
Troms, og selskapet har opprettholdt sin 
markeds posisjon i alle vesentlige  markeder i 
2012. Forvaltningsporteføljen var ved utgangen 
av 2012 på 271 boligselskaper. Totalt utgjør 
den forvaltede boligmassen 9638 boenheter. 

Av denne er 179 boligselskaper på avtalen for 
Totalforsikring. Verdien av bygningsmassen i 
denne porteføljen er rundt 20 mrd. kr. 

MEDLEMSUTVIKLING 2012
BONORD hadde 17 697 medlemmer pr 
31.12.2012, mot 13 515 ved utgangen av 2011. 
Den store økningen i antall medlemmer  skyldes 
fusjonen med HABO som ved inn gangen 
av året 2012 hadde 3512 medlemmer, og 
sammen slåing av medlemsdatabasene. Netto 
økning i løpet av 2012 var på 670 medlemmer 
som utgjør en økning på fire prosent.

− Både nasjonalt og lokalt ser vi at antall 
medlemmer øker. Svært mange har fått øynene 
opp for vår viktigste medlemsfordel – forkjøps
retten. Spesielt ser vi en økning i  tegning av 
medlemskap blant unge, sier Dalsbø.

TIDENES RESULTAT FOR KONSERNET
Den økonomiske utviklingen i konsernet var i 
2012 god og bidro til tidenes beste resultat. En 
sentral faktor for resultatet har vært nedsalget 
av utleieboligene i Tromsø. Dette har frigjort 
kapital som styrker selskapets muskler for nye 
investeringer. Dalsbø er fornøyd med året sett 
under ett.

− Lagets drift og resultater på de fleste felt 
ble meget gode i 2012, og vi forventer at den 
positive utviklingen vil fortsette i 2013.

NØKKELTALL
Konsern
•	Driftsinntekter	63,2	mill.kr.	som	er	13	prosent	

økning fra 2011
•	Resultat	etter	skatt	11,99	mill.kr	som	er	92	

prosent økning fra 2011
BONORD AL
•	Driftsinntekter	47,5	mill.kr.	som	er	3	prosent	

økning fra 2011
•	Resultat	etter	skatt	4,52	mill.kr.	som	er	-17	

prosent fra 2011

Resultatet ble avsatt til egenkapital.

Ny strålevernforskrift trådte i kraft 1. januar 
2011. Siden da har det vært en treårig 
overgangsperiode for grenseverdiene for 
radon. I løpet av denne perioden har det vært 
 meningen at utleiere av boliger skal få tid til 
å måle radon og gjøre tiltak. Dette gjelder 
alle typer utleieboliger, både de som leies 
ut av det offentlige, virksomheter og private, 
inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til 
egen bolig.

STRENGERE REGELVERK
Strålevernforskriften stiller krav til nivået på 
radon i utleieboliger. Alle utleieboliger skal 
ha så lave radonnivåer det er praktisk mulig 
å få til, og årsmiddelverdien skal være under 
200 Bq/m3. I tillegg skal tiltak for å redusere 
radonnivået alltid gjennomføres dersom det 

overstiger 100 Bq/m3. Grenseverdiene trer i 
kraft ved årsskiftet. 

Eiere og andelseiere som leier ut  sameie 
eller borettslagsleiligheten sin, er også for
pliktet av radonkravene i strålevernfor skriften. 
Dersom eierne selv bor i leiligheten er de 
derimot ikke forpliktet av kravene. Strålevernet 
anbefaler uansett alle å måle radon hjemme 
og å få utført nødvendige tiltak. 

− Mange vet ikke, eller tenker ikke igjennom 
farene med radon, og dette bidrar til at svært 
mange ikke gjør målinger av egen bolig eller 
utleieenheter de måtte ha. Det som derimot 
er positivt er at disse tallene er i endring og at 
salget av radonsperrer er økende. Kampanjer 
fra kommuner og Statens strålevern i media 
bidrar også til at bevisstheten er økende, for
teller teknisk sjef i BONORD Roy Jakobsen.

RADON KAN FØRE TIL LUNGEKREFT
Det mange ikke er klar over er at radon regnes 
som nest hyppigste årsak til lungekreft i Norge 
i dag. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang 
tid man utsettes for radon og av hvor høyt 
radonnivået er. I tillegg er Norge et av landene 
i verden som er mest utsatt for radon. Vinteren 
regnes som høysesong for gassen. Årlig dør 
omlag 300 nordmenn av lungekreft som er 
forårsaket av radon i inneluft. Ifølge Statens 
Strålevern bor omlag 450.000  mennesker i 
bygninger med for høye  konsentrasjoner av 
radon. Jakobsen mener det kan være lurt å 
planlegge måling tidlig.

– Årets måleperiode er nå over, og skal du 
rekke kravet før 1. januar 2014, kan det være 
lurt å planlegge for målinger allerede nå. 
Radon måles over tid innendørs og bør være 
en vare i minst to måneder i perioden fra 
midten av oktober til midten av april.

ASSISTANSE OG INFORMASJON
I dag finnes det ingen offentlig godkjennings
ordning for foretak i radonbransjen, og ikke 

alle firmaer er like seriøse. På sidene til stråle
tilsynet finnes en oversikt over en del firma 
som utfører tjenesten. 

Mer informasjon om radon finner du på 
kommunens hjemmeside og på  
www.nrpa.no/radon.
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HVORDAN DANNES RADON?
Naturlige radioaktive stoffer som uran, finnes 
i varierende konsentrasjoner i berggrunn og 
jordsmonn. Når uran henfaller, dannes nye 
radioaktive stoffer, deriblant radium og radon. 
Radon er en edelgass og har liten evne til 
å binde seg til faste stoffer. Det fører til at 
radon lett unnslipper materialer og frigjøres 
til luft.

MÅLEENHET
Radonkonsentrasjon i luft benevnes med 
enheten becquerel per kubikkmeter luft  
(Bq/m3), og i vann med becquerel per liter 
vann (Bq/l, eventuelt kBq/m3).

BECQUEREL
Radioaktive stoffer er ikke stabile, og vil 
sende ut energi i form av stråling samtidig 
som nye stoffer dannes. Denne prosessen 
kalles radioaktivt henfall eller nedbryting og 
kan ikke stoppes eller påvirkes. Én becquerel 
(Bq) er definert som ett henfall per sekund. 

KILDE: STATENS STRÅLEVERN

fakta

STRÅLEVERNFORSKRIFTEN 
§ 6. Grenseverdier og tiltaksgrense 

Radonreduserende tiltak skal iverksettes i 
barnehager, skoler mv. som er omfattet av for-
skrift 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet 
helsevern i skoler, barnehager mv. § 2, dersom 
radonnivået overstiger 100 Bq/m3 (tiltaks-
grense). Tilsvarende gjelder for boliger hvor 
eier ikke bor eller oppholder seg. Radonnivået 
skal uansett ikke overstige  grense verdien på 
200 Bq/m3 i slike  bygninger og lokaler. 
Bestemmelsen trer i kraft 1. januar 2014.

KILDE: STATENS STRÅLEVERN

fakta
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Glass i balkonger 
og fasader
I slutten av mai besøkte balkong- og fasadespesialisten Balco 
Tromsø og Harstad. Under sitt besøk ble det holdt et inspirasjons-
seminar og visning av mulighetene som ligger i bruken av løsninger 
med glass i fasade og innglassing av balkonger.

Balco er i dag største aktør i Europa innen 
 balkonginnglassing, men selskapet har en 
langt mer helhetlig filosofi som også gjelder 
resten av byggenes fasader. Hovedmål
gruppen er borettslag bygget i perioden rundt 
19501980, og rehabilitering og oppgradering 
av denne bygningsmassen.

− På den tiden var balkongene som ble 
bygget veldig små, og de som markedet i 
dag etterspør er gjerne dobbelt så store. Når 
man i tillegg ofte benytter muligheten til å kle 
 fasaden med innglassede balkonger, slipper 
man gjerne å etterisolere og å skifte vinduer 
for å forbedre energiverdien på enhetene, 
forteller Bo Kjellander i Balco Norge.

Selskapet ble etablert i 1987 av Lars  Björkman 
i Växjö, og omsette i 2012 for 582 millioner 
svenske kroner. Virksomheten er deleid av de 
ansatte med en eierandel på 20 prosent.

FOKUS PÅ PRODUKTUTVIKLING
Hvert år brukes mellom 610 millioner kroner til 
utvikling, og selskapet har i dag rundt 70 unike 
patenter på sine system.

− Et spennende nytt konsept er balkonger 
med solceller. Siden det ofte er snakk om store 
flater, så har våre utviklere tenkt at dette ville 
kunne være interessant for å utnytte til noe 
mer, og dermed ble det nye konseptet utviklet. 
Til nå har vi testet dette ut på noen prosjekter i 
Tyskland og ett i Göteborg, sier Kjellander.

STORE MULIGHETER
Glass som materiale åpner for mange mulig
heter. 

− De fleste er egentlig ikke klar over hvilke 
muligheter som ligger i innglassing, både 
 estetisk og funksjonelt. Rambølls undersøkelse 
viser at levetiden på en innglasset balkong er 50 

PROSJEKTER I NORD
I NordNorge har Balco prosjekter i Mo i Rana, 
Bodø og Narvik i forskjellige boligselskap. 
Blant disse er Tøttablokken i Narvik og bolig
selskapet Myrtun i Mo i Rana.

− Myrtun ferdigstilles i disse dager. Dette 
har vært et fantastisk flott prosjekt hvor både 
boerne og vi som prosjekterende har vært på 
en felles reise. De valgte en kombinert fasade
rehabilitering med etterisolering av enkelte av 

Med innglasset balkong kan du selv bestemme været på verandaen. Du kan åpne opp når det er 
varmt og lukke når det er kaldt.

Interessen for balkonginnglassing er stor i både Harstad og Tromsø. Her forklarer Bo Kjellander løsningene for noen av de som deltok på balkongdagene.

Tøttablokken i Narvik har valgt innglasset balkong. Her er landemerket før og etter balkonginnglassing. 

år lengre enn på en tilsvarende åpen  balkong. 
Dette skyldes først og fremst den  reduserte 
mengden korrosjon og frost sprengning i 
 betongen. Den innglassede  balkongen fungerer 
også som et effektivt vern mot regn, snø og vind 
for både fasade og vinduer. Dette reduserer 
behovet for fremtidige investeringer i fasade 
og vindusrenovering, forteller sivil arkitekt Pål 
Jørgensen i Forum Arkitekter AS.

Jørgensen har samarbeidet med Balco 
i en årrekke, og har selv gjennom de siste 
10 år bygget opp en unik kompetanse på 
 rehabilitering, etterisolering,  energieffektive 
tiltak, og innglassing av balkonger på 
 eksisterende borettslagsleiligheter.

− Jeg har veldig tro på produktene til Balco 
og deres filosofi. For meg er nøkkelen til et 
 vellykket prosjekt dialogen med beboerne. 
Dette er også noe som ligger til grunn hos 
Balco, og etter min mening noe som er med 
på å skille dem ut fra en del andre aktører. 

DIALOG OG TILLIT
Informasjon og den gode prosessen er viktig 
for selskapet, og Bo Kjellander trekker også 
dette frem på spørsmål om hva som skiller 
dem fra konkurrentene.

− Jeg kunne selvsagt trukket frem våre 
produkter, men dette med kommunikasjon 
er noe som vi bruker mye ressurser på i våre 
prosjekter. For oss er det svært viktig å aktivt 
jobbe frem gode prosjekter i felleskap med 
sluttbruker og boligbyggelagene.  Forprosjektet 
tar for seg elementer som form, farge og 
tidsperspektiv, og utvikles i nær dialog med 
brukergruppen. Når dette foreligger kan vi 
 kostnadsberegne og realitetsbehandle dette. 
Der hvor vi innleder samarbeid bruker vi mye 
tid på å informere, og sørge for at alle parter 
er komfortabel med prosessen. Dette er i 
tillegg viktig for at ting skal være mest mulig 
over siktlig i forhold til økonomi og progresjon. 

Før et prosjekt kan gjennomføres må det 
gjennomføres en grundig tilstandsvurdering 
av bygningsmassen. Dette vil da også gi et 
grunnlag for å vurdere alternative metoder for 
rehabilitering.

veggene. Resultatet er blitt veldig bra! Dette 
prosjektet er også et veldig godt eksempel på 
betydningen av dialogen. Når man kommer 
utenifra må man gjøre seg fortjent til tillit. Her 
spiller flere faktorer inn, både en forståelse av 
miljøet bygningsmassen er i, men også dens 
rolle i det offentlige rom. Selv om vi bruker mye 
tid på kommunikasjon er det like fullt viktig 
å ha en god fremdrift og klare milepæler fra 
møte til møte. På Myrtunprosjektet har dette 
fungert spesielt godt, forteller Jørgensen.

GOD DELTAGELSE
På arrangementene i Tromsø og Harstad var 
det flere boligselskaper tilstede som vurderer 
balkonginnglassing som løsning. Foredraget 
til Jørgensen om mulighetene som ligger i å 
tenke hele fasaden under ett fenget mange.

− Våre blokker står ovenfor behov for 
 rehabilitering av fasader og vinduer. BONORD 
har gjort en forstudie av dette for oss. Tanken 
på å kunne kombinere dette og samtidig få inn
glassede balkonger, er svært spennende. Det vil 
kunne gi oss et nytt rom som på mange måter 
er en forlenging av dagens stue, og på samme 
tid gi oss nye fasader, uttaler styremedlem i 
Myrheim III borettslag Bjarne Halvorsen.
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Tingenes Internett
Visste du at det er rundt 10 milliarder enheter som er koblet 
opp mot Internett i dag? Ingenting i dag tilsier at det skal bli 
færre. Frem mot 2020 kan dette ha femdoblet seg. I flere store 
EU- prosjekter jobbes det med The Internet of Things (IoT) og 
Internet of Energy. Klimaendringer, klimaeffektivitet, helsevesen 
med mer, gjør at slik forskning prioriteres høyt i mange land. 
Utfordringen i første fase blir å finne et felles brukergrensesnitt 
for områdene elbil og smarthus. Her inngår samhandling 
mellom produkter og tjenester som varsling, sikkerhet, energi-
økonomisering, automatisering, tele og datakommunikasjon. 

I dag testes sensorer på eldre mennesker som sender inn data 
som puls og blodtrykk til en sentral via mobilnettet. IT-selskaper 
som jobber med IoT opererer med fremtidige scenarioer hvor 
Internett brukes i en langt større grad i helsevesenet til f.eks. 
å planlegge operasjoner hvor data fra pasienten, veitrafikk-
sentralen, og andre nøkkeldata settes sammen i et system 
i  forkant av en operasjon for å effektivisere og bl.a. bedre 
 logistikken rundt disse.

Til nå har sentralstyrte system som produserer energi basert på 
kull, gass og atomkraft ikke hatt behov for å kommunisere med 
omverden. Leverandører som produserer fornybar kraft som vind-, 
sol-, og vannkraft vil fremover ta mer over, men disse energi-
produksjonene er uforutsigbare. Brukerne vil etter hvert kunne dra 
nytte av å koble ut andre energikilder, og bare bruke den valgte 
energikilden. Smart Grid, det fremtidige strøm nettet, har  avanserte 
måle- og styringssystem (AMS) som gir oss muligheten til å bli 
mer bevisste på hva vi faktisk bruker på strøm til vaske maskinen i 
sanntid. Er strømprisen høy kan vi la være å bruke den der og da. 
Det nye strømnettet åpner også for toveis  funksjonalitet, dvs. at du 
faktisk kan selge energi du har for mye av. Dette er noe vi bl.a. ser 
gjøres i Sør-Europa i dag. Flytting av energi gis samme mulighet 
på nettet som flytting av data gjør i dag. 

Muligheten for å finne raskeste vei når trafikken tetner, hvor fort 
du bør kjøre til neste grønne lys og at bilen din kommuniserer 
rundt en ødelagt veibane eller dårlige kjøreforhold, til andre biler 
og etater, kan bli en realitet når bilen blir online.
SINTEF IKT jobber med å opprette toveis kommunikasjon mellom 
bilen og nettet, og ser på muligheten for å overføre energi fra 
nettet og til nettet. Et viktig element er hurtiglading hvor elbiler 
kan lades på under halvtimen. Til dette 
kreves det 50-80 kilowatt effekt. Et hus 
bruker jevnt over 10-25 kilowatt. For å 
få til dette må energien mest sann-
synlig lagres i store batteribanker. 
Flere store firmaer er allerede godt i 
gang med å få til slike batteripakker.

Vi går en spennende fremtid i møte!

Kjell Magnar Lekang, 
IKT-rådgiver

IT-hjørnet

SMÅNYTT

BONORD har tidligere informert om de 
nye ordningene for sikring og trygging 
av boligselskaper som boligbygge
laget har utviklet sammen med våre 
partnere i Storbyalliansen. Vårt felles 
selskap BBL Finans har nå fått konse
sjon av Finanstilsynet og første del av 
det nye tilbudet vil nå tilgjengelig gjøres 
for våre forvalta boligselskaper. 

Fra 01.07.2013 flyttes alle som har 
sikring via NBBL i dag, kollektivt over 
på den nye sikringsordningen. Den 
nye ordningen gir samme trygghet 
som tidligere, og vil ikke være for
dyrende for boligselskapet.

Boligbyggelagenes Finansierings
foretak AS, med forretningsnavnet 
BBL Finans, har konsesjon som 
finansierings foretak og tilbyr sikring mot 
tap av fakturerte felleskostnader overfor 
boligselskapene. Slik sikring dekker tap 
ved manglende dekning av felleskost
nader, og gjør at du som beboer har en 
trygghet, dersom naboen ikke betaler 
sin del av felles kostnadene.

Sikringen omfatter bolig
selskapenes tap ved manglende 
dekning av felleskostnader innbetalt 

av andelseier begrenset oppad til 
24 måneder fra første måned tapet 
oppsto. Ordningen omfatter også 
felleskostnader knyttet til garasje
plasser og biloppstillingsplasser som 
gjennom vedtekter, andelsbevis eller 
salgskontrakter er direkte knyttet til 
den enkelte bolig i boligselskapet. Det 
sikringen ikke omfatter er utleie lokaler 
eller boliger for utleie uten tilknyttet 
andel i borettslag.

− Vi er svært glade for at første 
trinn nå er klart, og ser frem til å tilby 
flere produkter knyttet til sikring og 
inndriving i tiden fremover. Blant disse 
er et produkt vi har kalt Garanterte 
felleskostnader som gjør at vi 
for skutterer andelshavernes felles
kostnader ovenfor laget, og på den 
måten sikrer at laget har en stabil og 
god likviditet. Gjennom oss får laget 
også tilgang på et av  landets beste 
systemer for innkreving, gjennom vårt 
deleide selskap BBL Finans. Dette 
er noe av tryggheten man oppnår 
 gjennom å ha BONORD som for
retningsfører, forteller adm.direktør i 
BONORD Svein Dalsbø.

NVE endrer energikarakterskalaen som 
er i bruk i energimerke ordningen med 
virkning fra og med 1. juli 2013.

− Energikarakterskalaen som  benyttes 
nå ble tatt i bruk da første versjon av 
energi merkesystemet (EMS) ble lagt ut 
1. januar.2010. På denne tiden var det 
ikke tid til noen omfattende gjennom
gang av skalaen, beregningsprinsipper 
og forutsetninger. Det var også svakt 
datagrunnlag for å kunne se hvordan 
skalaen slo ut for ulike bygg kategorier. 
Senere har det vist seg at den eksiste
rende energi karakterskalaen har noen 
svakheter og feil, som vi nå ønsker å 

rette opp, sier Olav Karstad Isachsen, 
prosjektleder for Energi merke ordningen.

− Den nye skalaen er basert på et 
annet beregningsprinsipp for fast
setting av skalatrinnene. Den har 
fortsatt øvre grense for C som en 
referanse, men nå basert på ramme
krav i TEK 2010, mot tidligere TEK 2007. 
 Dette er en viktig del av endringen, 
og hovedgrunnen til at skalaen nå blir 
strengere, forklarer Isachsen.

Det er ikke nødvendig å energimerke 
på nytt, og alle attester laget før end
ringen vil fortsatt være gyldige.

KILDE: NVE

Ny sikrings ordning på plass

Ny energikarakter skala Den nye styreportalen 
er nå lansert!

Den nye Portalen er bygget på ny og bedre 
teknologi som blant annet har gitt et mer 
brukervennlig og oversiktlig design. Portalen 
tilpasser seg nå også helt automatisk til den 
skjermtypen du har på enheten du logger deg 
på med.  

− Det nye designet er spennende, da det 
åpner for at du kan arbeide i portalen fra de 
aller fleste verktøy vi finner i en moderne hver
dag, slik som IPad, nettbrett og smarttelefoner. 
Dette er viktig med tanke på den rasende 
utviklingen som har vært for disse verktøyene 
de siste årene. I dag finnes det blant annet 
mer enn en million av nettbrett og Ipads rundt 
om i Norge, forteller portalansvarlig i BONRD 
Vegard Antonsen. 

BRUKERVENNLIGHET I 
FOKUS
BBL Data kompetanse 
har vektlagt sterkt 
perspektivet til 
 brukeren i utviklingen 
av løsningen, og dette 
har bidratt til at denne 
nå på mange måter er 
selvforklarende.

− Selv om det er 
en ganske sterk ting 
å hevde, så mener vi 
påstanden er riktig. De tester vi har gjort internt 
og som utvikler har gjort, under støtter dette. 
Aldri har løsningen vært lettere å arbeide med 

Styrets viktigste arbeidsverktøy er styreportalen. Over lang tid har bolig-
byggelagenes driftsselskap BBL Datakompetanse  jobbet med å forbedre og 
videreutvikle denne, blant annet for å bedre  funksjonaliteten, men også for 
å sikre at denne vil være mulig å videre utvikle i fremtiden. Blant de første 
i landet gjør BONORD nå portalen tilgjengelig for våre kunder.

enn nå. Et eksempel på den nye  funksjonaliteten 
som viser brukervennligheten er muligheten 
til å godkjenne faktura via telefonen, forteller 
Antonsen.

BONORDSKOLE OM PORTALEN
I forbindelse med lanseringen av den nye 
portalen vil boligbyggelaget avvikle kurs for 
nye og gamle brukere.

− Vi vil invitere til kurs og gjennomgang 
av den nye løsningen. Dette gjør vi for at 
flest mulig skal komme i gang med bruken 
av denne så raskt som mulig. Vi anbefaler at 
både erfarne og nye brukere kommer på disse 
gjennomgangene, avslutter Antonsen. 

Spørsmål om den nye portalen kan  rettes 
til Vegard Antonsen eller bolig selskapets 
forvaltnings konsulent.

DATO FOR KURS:
Tromsø: 13. juni og 17. juni kl.18002100  
Sted: BONORDs lokaler på Nerstranda senter, 
4.etg.   
Harstad: 18. juni kl.18002100.  
Sted: Thon Hotell

DE VIKTIGSTE ENDRINGENE ER:
•	Enklere	mht.	administrasjon	av	passord	–	

selvbetjening på opprettelse av brukere.
•	Standardisert	layout	–	mye	mer	oversiktlig	

grensesnitt både for PC, nettbrett og mobil. 
Tilpasser seg automatisk den terminal 
 brukeren benytter. 

•	Langt	bedre	hastighet.	
•	Bedre	kompatibilitet	med	aktuelle	nettlesere.	
•	Fakturagodkjenning	via	mobil.
•	Flotte	visninger	av	nøkkeltall,	med	kake-

diagram osv.
•	Bruk	av	portalen	er	selvforklarende.	Stor	

fokus brukervennlighet.

Vegard Antonsen, 
portalansvarlig i 
BONRD 
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LA BOLIGBYGGELAGET 
FORSIKRE DET DU ER GLAD I

På vegne av Unison Forsikring AS 

Boligbyggelagenes Forsikring tilbyr de fleste typer 
skadeforsikring medlemmene trenger

JA TAKK, jeg vil gjerne bli kontaktet for en uforpliktende gjennomgang av forsikringer fra Boligbyggelagenes Forsikring

Vinn reisegavekort på kr 5000 fra VIA Tours
Fyll ut og vær med i trekningen

Navn:

Adresse:

Postnr./-sted:

Medlem i:

Telefon privat:

E-post:

Mobil:

Innbo 

Bil

Moped

Verdigjenstander

Mc

Veteranbil

Reise 

Fritidsbolig

Tilhenger

Traktor

Gressklipper

 

Villa

Ulykke

Campingvogn

Barn

Båt

Bobil 

Boligbyggelagenes Forsikring
Svarsendring 2140
0090 Oslo

Bonord

Forsikring skal gi deg trygghet for det som plutselig kan 

skje. Da er det viktig at du kan stole på de som forsikrer deg. 

Nå har 47 boligbyggelag gått sammen for å tilby våre 

530 000 medlemmer forsikring av det de er mest glad i. 

Vi kjenner medlemmene våre, og vet at skikkelige folk 

fortjener skikkelig forsikring. Uansett om du vil forsikre 

sølvtøyet, bilen eller skal ut og reise bør du sjekke ut hva 

Boligbyggelagenes Forsikring kan tilby. 

Kontakt ditt boligbyggelag eller 
ring oss på 03712
 

"

Byttet til Boligbyggelagenes 
Forsikring – sparte tusener
Finn Oddvar Hansen og Turid Evelyn Lødding slo til på 
bolig byggelagenes nye forsikringstilbud, og tjente inn 6000 kroner! 

Ekteparet bor i Olsgård I borettslag i Tromsø – og 
har nå fått innboet i leiligheten forsikret til en 
mye rimeligere penge. Det samme gjelder hytta 
i Malangen, fritidshuset på Andøya og bilen. 

– Jeg fant fram forsikringspapirene og tok 
kontakt med Boligbyggelagenes Forsikring. Da 
fikk jeg god rådgivning og en pris jeg er svært 
fornøyd med! Best ut kom forsikringene for 
hytta og bilen, forteller Finn Oddvar Hansen. 

Han beskriver prosessen med å bytte 
 selskap som enkel. For i dag behøver man ikke 
vente til hovedforfall slik man måtte tidligere, 
det er gratis – og det nye selskapet tar seg av 
flyttearbeidet. 

ØNSKET ET SERIØST SELSKAP
Ekteparet søkte et bedre tilbud da premien 
i deres forsikringsselskap brått gikk til værs 
– noe de fant uakseptabelt. Hansen ble da 
oppmerksom på Boligbyggelagenes Forsikring 
(BBLF) i medlemsmagasinet Bolyst. BBLF er et 
tilbud BONORD og 46 andre boligbyggelag har 

skreddersydd for sine 530.000 medlemmer. 
– Premien i vårt forrige forsikringsselskap 

steg brått etter to år – til en pris vi nektet å 
betale. Jeg tenkte på å hente inn tilbud fra 
utenlandske forsikrings selskaper, men tok 
kontakt med BBLF. Vi stoler på BONORDs 
anbefaling, og anser BBLF som en seriøs 
forsikringsordning, sier Hansen. 

De er begge opprørte over de mange 
eksemplene på folks spekulasjoner i forsikring 
som har kommet fram i media den siste tiden. 
Og over selskaper som skrur opp premien for å 
ta ut utbytte til eierne.

– Derfor ønsket vi å benytte oss av et 
selskap vi kan stole på – som kun driver 
med forsikring, og lar et eventuelt overskudd 
komme kundene til gode, supplerer Turid 
Evelyn Lødding. 

Nå føler de trygghet ved å være en del av 
Boligbyggelagenes Forsikring. 

– Ut fra den avtalen vi har nå, vil jeg 
 anbefale BBLF på alle måter! sier Hansen. 

Turid Evelyn Lødding 
og Finn Oddvar 
Hansen gleder seg 
over å ha funnet et 
godt og seriøst tilbud 
i Boligbyggelagenes 
Forsikring.

FORSIKRING FOR ALLE
Boligbyggelagenes Forsikring er et tilbud til 
alle medlemmer uavhengig om de bor i et 
borettslag eller ikke, og gjelder de aller fleste 
former for forsikring. Medlemmene kan også 
opparbeide seg bonus på Fordelskortet med 
forsikring gjennom boligbyggelaget sitt. 

– Boligbyggelagene har vært med å oppfylle 
boligdrømmen for hundretusenvis av nord
menn, og den nye forsikringsordningen er vår 
nyeste byggestein. Dette er en trygg, sikker 
og god forsikring fra noen du kan stole på, 
forteller Hanne K. Indal, leder ved BONORDs 
kundesenter. 

Hun påpeker at de som ikke har forsikring tar 
en stor risiko med sin privatøkonomi.  

– Minst én av 10 av medlemmer mangler 
innboforsikring. Det kan gi store økonomiske 
problemer hvis uhellet er ute. Boligbyggelaget 
sørger gjennom styret for at borettslags
leiligheten er forsikret, men det som er av 
 verdier inne i boligen er ikke dekket. Det kan 
det virke som mange ikke er klar over, sier 
Indal.
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Stilig i solbrillevær 
I år kan du sole deg i glansen av spreke solbriller med fargede 
speilglass, runde former eller kattefasong. Et bredt utvalg av 
 solbrillemoten finner du hos Jacob Friis UrOptikk Synsam.  

Solbrillene gir øynene viktig beskyttelse – og 
er ikke minst et sentralt tilbehør i sommer
garderoben. Årets solbrilletrender byr på mange 
spennende varianter. Mest «hot» er speilglass, 
ifølge Annichen FriisSandness, fungerende 
 daglig leder ved Jacob Friis UrOptikk. 

– Speilglass tror jeg at vi vil se en god del av 
på gata! For damene er det også in med rund 
form på rammene, og trenden med katte
fasong som kom i fjor holder stand. Kanskje vil 
flere tørre å prøve seg på den nå. Det kan ta 
tid før noen trender setter seg – ikke alt som 
er stort i motebildet blir vinnere blant folk, sier 
FriisSandness.  

På herrefronten fortsetter retrotrenden 
med pilotbrillen og Wayfarer fra RayBan. Nye 
tendenser i solbrilleverdenen er også tekstil
mønstre på innfatningene, noe matt finish og 
spreke farger. Særlig har neonfarger gjort seg 
gjeldende, og årets farge er smaragdgrønn.  

 
MANGE VALGMULIGHETER  
Nyhetene florerer på brillestativene. 
 Forretningen fører i alt 12 solbrillemerker – fra 
rimelige og studentvennlige Cheap Monday 
til eksklusive Hugo Boss. I mellomsjiktet ligger 
de mestselgende merkene Oakley og RayBan. 
FriisSandness ser en tendens til at tromsø
væringene er glade i sporty solbriller.  

– Oakley er litt mer i sportssegmentet – og 
er ikke bare svært populært hos oss, men i 
hele byen. Leverandøren omtaler Tromsø som 
en Oakleyby. Kanskje er det fordi vi er mye ute 
på tur, og ønsker kvalitetssolbriller i en sporty 
look som passer til ulike aktiviteter sier hun. 

Flere av oss har også fått opp øynene for 
solbriller med styrke.  

– Vi selger mye av solbriller med styrke i 
glassene. Før var det kun var et lite, kjedelig 
utvalg man kunne velge innenfor. For å skape 
større valgfrihet, har vi i Synsam laget et eget 
konsept; Finner du deg en solbrille du har lyst 
på, lager vi glass med styrke til den – og du 
får det til en pakkepris. Dette tilbudet får vi god 
respons fra folk på, forteller FriisSandness.  

Du kan også få glassene tilpasset dine 
bruksbehov ved å få polarisert filter som 
 fjerner gjenskinn fra snø og sjø.  

– Solbriller med polarisering matter ned det 
blanke, og er svært behagelige når man kjører 
på vått føre eller er på havet. Man kan tenke på 
at én solbrille kanskje ikke dekker alle forhold. 
Muligens bør man for eksempel ha ett par til å 
kjøre på ski med, og ett til å gå i byen med.  
 
SOLBRILLER OG MYE MER 
Nå som det er lyse tider i nord, er solbriller gull 
verdt. Både øynene og den tynne huden rundt 
trenger beskyttelse. 

– Solbriller beskytter mot øyeskader og 
enkelte øyesykdommer som man vil kunne 
få som eldre. Man kan få grå stær tidligere 
hvis man ikke bruker solbriller. Ikke minst er 
det viktig med solbriller til barn. De er mer 
 eksponerte da de er lavere i terrenget – og 
i større grad får refleksjon fra snø og vann, 
forklarer FriisSandness.  

Jacob Friis UrOptikk har også mye å by 
på utover solbriller. Forretningen kombinerer 
fagfeltene ur og optikk – og har med sine 110 
år lange tradisjoner. Den eies og drives av 
familien Friis. Dagens innehaver Jacob A. Friis, 
som overtok i 1975, har i stor grad overdratt 
lederansvaret til datteren FriisSandness 
og sønnen Andreas Friis.

– I dag er det ikke 
 naturlig å kombinere ur 
og optikk, men det har 

en historisk begrunnelse. Min bror er urmaker 
og jeg optiker. Vi jobber på hver vår kant samti
dig som vi utfyller hverandre. Kjerneaktiviteten 
vår er synsundersøkelser, kombinert med salg 
av briller, solbriller og kontaktlinser – samt 
salg og reparasjon av ur. Vi utfører grundige 
synsundersøkelser, og henviser til øyelege når 
det trengs, beskriver hun og tilføyer:  

– Og vi er rett og slett flinke til å fikse kule 
solbriller til folk!  

Pilotbriller med speilglass fra Ray-Ban. 

Cat eye-briller fra Dolce & Gabbana.

Solbriller med rund fasong fra Max Mara. 

Jacob Friis Ur-Optikk har flust av trendy 
og kule solbriller. Her soler  forretningens 
Ingvild Alfsen, Annichen Friis-Sandness og 
Andreas Friis seg i noen av årets nyheter fra 
henholdsvis Ray-Ban, Carrera og Dior. 

•	Driver	med	tjenester	og	salg	av	produkter	
innen ur og optikk.   

•	Etablert	i	1903,	og	er	familieeid.		
•	Har	sju	årsverk.		
•	BONORD-medlemmer	får	rabatter	på	25	%	

ved kjøp av førstegangs tilpasning av 
kontaktlinser	–	og	10	%	rabatt	ved	kjøp	av	
komplett brille, solbriller, kikkert og kjøp av 
ur og klokker av verdi over 500 kroner. 

partner

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



Uglen Ulf har svaret

Smarte «solløsninger»
Med en innglassert balkong kan 
du i et lunt miljø nyte sola fra den 
 kommer til den forsvinner. Og med 
ulike fikse ordninger kan du også 
skjerme deg for den ved behov. 

– Folk bor trangere i dag, og stadig flere vil 
utnytte utearealet sitt mer effektivt. Med inn
glassing kan du bruke balkongen store deler 
av året – helt fra i februar når sola kommer 
til senhøstes. Du kan sitte skjermet for kald 
vind, og la balkongmøblene stå ute året rundt, 
sier Andreas Appelbom, eier og daglig leder i 
Glassmester Appelbom. 

Selv om en glassbalkong kan utgjøre et 
ekstra «hverdagsrom», vil den fortsatt regnes 
som uteareal. Balkongen kan utstyres med 
 varmere, downlights og motorisert solskjer
ming. De sømløse glassene er skyvbare, og 
rommet kan åpnes opp slik man måtte ønske. 
En glassbalkong varmes også lett opp, virker 
lyddempende og fungerer som et vindfang 
som beskytter boligen. I tillegg er den gunstig 
ved lufting – man unngår å få kald trekk 
innendørs. 

– Innglassert balkong er svært populært i 
Tromsø. Du kan også kjøpe en lightversjon 
med bare glasstak og stenger. I våre lokaler 
på Stakkevollveien har vi fullversjonen utstilt. 
Folk kan etter avtale komme hit og få visning – 
omså på kveldstid.

MANGE VALGMULIGHETER
Appelbom forteller også om andre løsninger 
for en lunere balkong med god utsikt. 

– Du kan også få god skjerming uten 
balkonginnglassing. Ved en del borettslag 
eller bygninger er det av ulike grunner ikke lov 
eller mulig å innglassere balkongen. Da kan et 
alternativ være rekkverk med glassramme og 
ulike bevegelige løsninger. Vi har heveluker i 
glass og markiser i mange varianter. Med en 
kombinasjon av disse og varmer, har du en 
god uteplass! 

Glassmester Appelbom har et mangfoldig 
utvalg av solskjerming for både eksteriør 
og interiør. Bedriften er forhandler av Kjells 
markiser, en landskjent leverandør i denne 
kategorien.  

– Nå er Zip Screen – en utvendig rullegardin 
med perforert duk – det nye og store innen 

Glassmester Appelbom, her ved Andreas Appelbom, tilbyr ulike løsninger for solskjerming. Dette 
huset har variantene terrassemarkise og nye Zip Screen – en rullegardin med perforert duk som 
stopper lys samtidig som den gir utsyn. 

 solskjerming. Den stopper lys, men gir utsyn 
og tåler 16 sekundmeter vind. Av interiør
produkter har vi alt; lamellgardiner, plissé
gardiner, persienner og så videre. Denne type 
produkter skjermer også for innsyn, sier han.  

RÅDGIR OG SKREDDERSYR
Glassmester Appelbom har spesialisert seg på 
å plukke de beste delene fra ulike  leverandører 
til det beste sluttresultatet for kundene. 
Bedriften har lang erfaring og god kompetanse 
på sine fagområder. Appelbom har selv 36 
års fartstid i bransjen, og er glassmester og 
autorisert glassrådgiver. Staben består også 
av tre ansatte med fagbrev i glassfaget, tømrer 
og montører innenfor glass, aluminium, stål og 
solskjerming. 

– Vi tilbyr rådgivning, og skreddersyr 
 produktet kun for deg. Spesialtilpasning er alfa 
og omega – og det unike med håndverket. Vi 
konkurrerer ikke med store leverandører av 
billige standardprodukter – som ikke nød
vendigvis passer din bolig.  

Med Glassmester Appelbom som rådgiver 
kan du også finne fram til lekre løsninger med 
interiørglass. 

– Interiørglass er veldig in. Du kan få det 
i rekkverk, dusj, badstue, som vegg og over 
kjøkkenbenken malt etter ønske. Glasset kan 
også folieres på ulikt vis for skjerming, frister 
Appelbom. 

Du finner mer informasjon om bedriftens 
allsidige tilbud på www.appelbom.no og på 
dens side på Facebook. 
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VET DU SVARET?

VITSER

1.	Hva	kalles	en	person	som	rengjør	skorsteiner?	
2.	Hva	heter	hovedstaden	i	Norge?
3.	Hvilket	stort	«leketøy»	for	hopping	er	vanlig	å	ha	i	hagen	om	sommeren?	
4.	Et	kosenavn	på	bjørner	og	myke	leker?	
5.	Hva	heter	venninnen	til	Pippi	Langstrømpe?
6.	Hva	kaller	man	en	person	som	er	glad	i	å	lese?
7.	Fullfør	ordtaket:	Rask	som	et…?	

Send inn svaret og ditt navn og adresse til BONORD, Postboks 6156, 9291 Tromsø 
Husk	å	merke	konvolutten	med	«Barnesida».	Du	kan	også	sende	løsningen	på	e-post	til	oss,	adresse: 
bolyst@krysspress.no.	Husk	å	skrive	hva	du	heter	og	adressen	din.	I	forrige	Bolyst	var	«solskinn» 
riktig løsningsord. Vilde (10) og Halvard (5) Vangberg Hansen var blant de som hadde riktig svar, 
og er trukket ut til å få en TBBL-overraskelse i posten. 

Tannkrem
Lille Kari kommer strålende ut 
fra badet. 
– Mamma, vet du at det er 
nesten åtte meter tannkrem på 
tuben?!

Redd for sprøyte
Lars er hos legen og skal 
 vaksineres. 
– Hvilken arm vil du jeg skal 
stikke i? 
– Helst i mamma sin! 

Inn i huset 
Hvem kommer alltid inn i 
huset gjennom nøkkelhul
let?  Svar: Nøkkelen

Dyr bak øret 
Hvilket dyr kan du ha bak 
øret? Svar: Reven

Ulikt antall  føtter 
Hvem har fire føtter om 
dagen, og seks om nat
ten? Svar: Til urskogen

Flygende gris
Hva sier en gris som kan 
fly?

Svar: Griseflaks!
Ukjørbar vei
Hvilken vei kan du ikke 
kjøre på? .Svar: Melkeveien 

Frosken kvekker for å «snakke» med andre frosker, og gjør det gjerne under 
vann. Faktisk er det noen frosker som bare kvekker under vannoverflaten. 
En type frosk konkurrerer også om å kvekke høyest. Hannfroskene av arten 
coqui prøver å overgå hverandre i høylydt kvekking når de skal finne seg 
kjærester. Coquifrosker finnes i Puerto Rico, et land i SørAmerika. Der kryr 
det av dem. Og de kvekker virkelig så høyt at man trenger øreklokker hvis 
man står nært dem! 

Hvorfor kvekker frosken?

GÅTER

Dårlig syn
Damen til mannen bak disken: 
– Jeg trenger et par briller 
 øyeblikkelig!
– Ja, det forstår jeg! Dette er et 
bakeri!

Lurespørsmål
Ole: – Lærer, lærer! Kan jeg få kjeft 
for noe jeg ikke har gjort? 
Læreren: – Selvfølgelig ikke. 
Ole: – Jeg har ikke gjort leksene! 

Det ordet som danner seg loddrett 
i første rute er løsnings ordet. Et hint 
denne gangen er at løsningsordet står 
som en del av et ord en annen plass på 
denne siden.

1
2
3
4
5
6
7

•	Er	glassmester	og	fasadeentreprenør	med	
base i Tromsø. 

•	Etablert	i	2007,	men	har	36	års	erfaring	i	
bransjen.

•	Har	10	ansatte.
•	BONORD-medlemmer	får	25	%	rabatt	på	

glass,	10	%	rabatt	på	balkonginnglassing,	
10	%	på	utvendig	solskjerming	og	20	%	på	
motorisering/automatikk	til	dette,	10	%	på	
vindusfolie og to timers gratis rådgivning.

partner



TRYGT OG VAKKERT
Mange har ønsket at vi skal bygge, for de vet vi bygger trygge og gode boliger. Nå 
 kommer Gammelgård borettslag på midtre Kaldslett, med markedets beste systemer for 
trygging av hverdagen for deg som beboer. Stor fokus på bomiljø, nærhet til naturen, 
vestvendt og beliggende øverst i nytt boområde kun 3 km fra Tromsøbrua, er et prosjekt 
som passer for mennesker i alle livsfaser. Leilighetene er store og romslige og har en 
 vakker panorama utsikt mot innseilingen til Tromsø. 

Ingvild Bratterud, Megler / T 469 60 555 / E ingvild.bratterud@garanti.no
Leif-Harald Svendsen/ T 916 09 643/ E leif.harald.svendsen@garanti.no

FOR MER INFORMASJON: 
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Blå kraft fra luft og vann.

Ishavskraft leverer 100% fornybar  
og kortreist kraft fra verdens blåeste landsdel. 

Nå kan du nyte godt av lave markedspriser 
– og samtidig sikre deg mot store pristopper.  
Med BONORD Felleskraft jobber vi aktivt for at du  
skal få så lav strømpris som mulig hver måned. 
 
Ta kontakt på 04925 eller kunde@ishavskraft.no, 
om du ønsker mer informasjon eller vil bestille. 

 

BONORD FELLESKRAFT
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Medlemsfordeler	  

-‐10	  %	  raba1	  på	  4mespris	  
-‐Vi	  koordinerer	  for	  deg	  

-‐Vi	  leverer	  alt	  av	  material	  
-‐Gra4s	  befaring	  

Det du trenger
fi nner du hos oss!
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SOMMER HOS
NEUMANN!

Nyt utesesongen med produkter 
fra Neumann!
Vi forhandler griller, hagemøbler, gressklippere, 
høytrykksvaksere, levegger, terrassebord, 
lekehus, pluss mange andre fl otte utendørs-
produkter. 

Som BoNord medlem har du alltid de beste 
prisene hos oss. Ta turen innom du også. 

Velkommen til oss - husk medlemskortet!

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: 08.00-20.00. Lørdag: 09.00-17.00

B Y G G E V A R E H U S E T  P Å  S TA K K E V O L L V E I E N
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Benytt deg av
medlemsfordelene
dine hos Telenor!
Som medlem av BONORD får du følgende 
rabatter hos Telenor:

• 10% rabatt på utvalgte bredbånd 

• 10% rabatt på Mobilt Bredbånd

• 100 ekstra SMS og 100 ekstra  
 ringeminutter inkludert hver måned  
 i utvalgte mobilabonnement

Se flere fordeler på www.fordelskortet.no

Et hjem skal være et godt sted å bo i. Mange ønsker å gjøre 
små og større grep for å bo enda bedre. 

Enova gir ditt borettslag støtte til å bygge eller oppgradere 
til passivhus. du kan også kartlegge hva som er mulig, 
lønnsomt og hensiktsmessig før dere oppgraderer eller 
bygger nytt. 

Som leder i borettslaget, styremedlem eller andelseier, 
bør du vurdere Enovas støtteprogram: 

«Støtte til utredning av passivhus»
«Støtte til passivhus og lavenergibygg»

Så er du et skritt nærmere de beste løsningene for din 
drømmebolig.  

Les mer og søk på enova.no/borettslag 
 

StøttE til frEMtidEnS bolig? 

Foto: G
etty

Ser du for deg en fin morgen på balkongen 
og reduserte energikostnader?

• Mindre korrosjon

• Ingen risiko for frostsprengning

• Redusert energiforbruk

• Reduserte vedlikeholdskostnader

• Lyddemping

• Økt verdi på leiligheten

• Mindre ”gjennomtrekk”

• Økt sikkerhet

• Bedre inneklima

• Et ekstra rom

Størst på balkonger i Europa
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Hvor ofte har du ikke kommet midt inn i en fi lm du gjerne skulle sett 
starten på? Med tjenesten Start Forfra kan du med et enkelt tastetrykk 
starte fi lmen eller programmet forfra, og få med deg alt helt fra start. 
Enkelt og genialt. 

Start Forfra er bare en av fl ere nye, spennende tjenester 
Canal Digital Kabel-TV lanserer denne våren.

Fortsettelse følger – følg med på canaldigital.no/t-we

– Vi må starte forfra, Jack. 
Stig-Henrik kom hjem fra treninga nå.

Hvor ofte har du ikke kommet midt inn i en fi lm du gjerne skulle sett 

Start Forfra

TROMSØ OG HARSTAD:
BONORD-medlemmer

får 10 % rabatt
på våre tjenester.

TROMSØ:
15 % rabatt

på vaktmestertjenester. 
Egne avtaler 

for borettslag.

HARSTAD TLF. 917 10 017
TROMSØ TLF. 406 22 364

LEDSAGER

STØTTEKONTAKT HJEMMEHJELP

SYKEPLEIETJENESTER

Respekt  -  Ydmykhet  -  Fornøyde kunder  -  Fornøyde ansatte

w w w. p r i v a t - o m s o r g. n o

BONORD- 
MEDLEMMER!

BONORD_juni.indd   1 21.05.13   22:29
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Advokatbistand − Rekve Pleym & co
www.rekve-pleym.no • Tlf 77 75 12 00
BONORD-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 BONORD-pris på sikrings-
produkter, 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
BONORD-medlemmer har 15 % rabatt på 
følgende varer/tjenester:
 - Lagring av innbo på lagerhotell 
 - Pakkemateriell for flytting (esker, tape, 
silkepapir, bobleplast)

Bildekk og felger 
Vianor Tromsø Tlf 77 60 96 00
Vianor HarstadTlf 77 07 97 70
www.vianor.no
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 1.800,-), 
Søknad, merking og oppsetting av gravminne 
uten kostnad (normalpris kr 1.500,-)

Blikkenslager- og verkstedpro-
dukter 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 boligven-
tilasjon, sentralstøvsuger, kjøkkenhetter og 
 ventilatorer.

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 - balkong innglassing,  
2 timer gratis rådgivning/glassvalg/løsning 
pr. medlem/ pr. prosjekt. 
Sol- og innsyn skjermingsprodukter: 
20% rabatt på motorisering/ automatikk 
til  utvendig solskjerming. 15% rabatt på 
utvendige solskjermings produkter 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 BONORD. Se våre nettsider for priser på 
tjenesten.
Vi er medlem av Norges TakseringsForbund. 

Kjøkken/bad/garderobe – 
Nova Interiør Tromsø 
www.nova-group.no • Tlf 77 63 90 00
Nova Interiør Harstad
Tlf 76 89 91 00 www. harstad@nova-group.no

30% på kjøkken
25% på bad og garderobe
5% ekstra på kampanjepriser til BONORD 
medlemmer
Compakt kjøkken nettopris 5%

Møbelringen 
www.mobelringen.no • Tlf 77 60 03 50
25% rabatt på madrasser med tilbehør fra 
merkevareleverandøren Wonderland (ikke 
på kampanjepris), 20% rabatt på diverse 
interiør (små varer), 10% rabatt på tepper, 
7,5% rabatt på stuemøbler (sofa, stoler, 
spisestue, bord, skap etc).

Elektriker/elektriske produkter og 
belysning – JM Hansen Elektrisk og  
Expert Langnes. 
www.jmhansen.no • Tlf 77 66 55 00
Installasjon	og	elektrikertjenester:	Elektro-
montør 5% rabatt,  installasjons materiell 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.

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.

Ishavskraft
www.ishavskraft.no • Tlf 04925 
Ishavskraft	tilbyr	strømavtale	til	Bonord	
medlemmer. Felleskraft – følger spot prisen, 
men du kan unngå store prishopp. Måneds-
beløp kr 25,-. Spot- innkjøpspris basert på 
NordPools områdepris + 20,- pr mnd ved 
avtalegiro/efaktura.

Vann- og avløpstjenester - VVS 24 
www.vvs24.com • Tlf 77 69 02 00
BONORD-medlemmer har følgende rabatter:
20% rabatt på møbler, dusjer, badekar, 
boblekar, toaletter, kraner og tilbehør, 
20% rabatt på rørdeler og 60 kr avslag på 
gjeldende timepris for rørlegger

Renovasjon − REMIKS 
www.remiks.no • Tlf 77 60 19 00
BONORD-medlemmer har følgende spesial-
priser	hos	Remiks:	Inn	og	utkjøring	av	
container kr 1.608,- (veil. 1.747,-). Leie av 
container	13	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.

NorEngros/Markedshuset 
Tlf 77 75 26 26
NorEngros/NB Engros Harstad 
Tlf 08522
www.norengros.no
Som medlem i boligbyggelaget har du 
følgende rabattavtale:
- 20% rabatt på alle varer (utenom maskin-
varer og tilbudsvarer/kampanjetilbud)
- 40% rabatt på blekk/tonere

Håndverkersentralen 
www.handverker.as • Tlf 47 90 60 20
Totalleverandør av håndverkertjenester
Snekker, maler, flislegger, rørlegger eller 
elektriker Gir BONORD-medlemmer 10% 
rabatt avslag på timepris.

Euroskilt AS 
www.euroskilt.no • Tlf 77 67 99 44
22%	rabatt	i	henhold	til	Euroskilts	veiledende	
priser på produkter innen: - Utemiljø - Skilt 
- Avsperring - Master, stolper, oppsetnings-
utstyr - Vegsikring, støtabsorberende 
produkter		Øvrige	produkter	som	ligger	i	
produkt	sortimentet	til	Euroskilt.

 Dine medlemsfordeler 2013

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

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

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

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

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,- 

Storgata 60 - Tromsø - Midt i byen!
Telefon 77 68 31 35Utleie av verktøy og 

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

Tromsø Private Omsorgstjeneste AS 
www.privat-omsorg.no
Tlf 77 61 55 77 / 406 22 364
Harstad Private Omsorgstjeneste 
www.privat-omsorg.no • Tlf 917 10 017
Respekt - Ydmykhet - Fornøyde kunder - 
Fornøyde ansatte
10% på alle timepriser og alle tjenester. 
Eksempel	på	tjenester	er:	Hjemmehjelp,	
sykepleiertjenester, personlige hygiene,
støttekontakt, ledsager, snømåking, plenklipp 
og andre vaktmestertjenester. 15% rabatt på 
vaktmestertjenester.

Låsservice Nor as, 9408 HARSTAD
www.laasnor.no  Tlf. 77 00 19 20  post@
laasnor.no Nøkler, låser, mekaniske og 
elektromekaniske sikkerhetsprodukter. Utstyr 
for brann- og rømningsdører.
20 % rabatt på TrioVing mekaniske låser og 
beslag, 10 % rabatt på TrioVing elektrome-
kaniske låser.
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Raimond Sørensen
414 74 856
raimond.sorensen@garanti.no

Leif-Harald Svendsen
916 09 643
leif.harald.svendsen@garanti.no

Ragnhild Bjørnfl aten Walthinsen
411 40 757
ragnhild.walthinsen@garanti.no

Ingvild Bratterud
469 60 555
ingvild.bratterud@garanti.no

Ønsker du høy pris for din bolig? Velg GARANTI
GARANTI Eiendomsmegling er spesialist på salg av borettslagsleiligheter og den megleren som selger desidert
fl est slike. Fra før innehar vi de fl este prisrekordene på solgte borettslagsleiligheter, og så langt i 2013 har

vi oppnådd fl ere nye. Her er et lite utvalg.

Dersom du er opptatt av å få en toppris på din borettslagsbolig,
ringer du oss i dag for en uforpliktende verdivurdering.

RETURADRESSE:

BONORD
Postboks 6156
9291 TROMSØ

B
Blad


