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lEdER
900 000 medlemmer 
forplikter

Svein dalsbø
Administrerende 
direktør

BOligByggelAgeNe i NOrge hAr en lang 
og stolt historie å vise til. Rundt omkring i 
ulike byer og tettsteder har boligbyggelagene 
bidratt til «å bygge landet». I kjølvannet av 
krigsårene og fram til 1990-tallet ble nye 
boligbyggelag etablert på stadig nye steder, 
og antall lag kom etter hvert opp i over 100. 

SideN hAr deT Nær sagt bare gått nedover, 
i den forstand at antall boligbyggelag har 
blitt stadig færre. Ved inngangen til 2014 var 
antall lag kommet ned i 50 – altså mer enn 
en halvering i forhold til antallet 20 år tilbake. 
Nedgangen skyldes ikke at boligbyggelagenes 
tilstedeværelse og aktivitet har blitt lagt ned 
lokalt. Årsaken ligger derimot i at et økende 
antall boligbyggelag har funnet det best å 
slå seg sammen med et eller flere andre lag, 
for gjennom dette å skape mer økonomisk 
robuste og kompetente enheter. Dette var 
også motivene bak 

da boligbyggelaget jeg til daglig er leder for 
fusjonerte i 2012. Tromsø boligbyggelag slo 
seg sammen med Harstad boligbyggelag og 
ble Boligbyggelaget Nord (BONORD). 

AT FuSjONSBølgeN På 2000-TAlleT har 
styrket boligsamvirket samlet sett, er medlems-
veksten et tydelig uttrykk for: Mot slutten av 
2013 passerte det totale medlemstallet for alle 
boligbyggelagene tilsluttet NBBL, 900 000 
medlemmer! Et svært høyt og gledelig tall. 
Men det er også et tall som forplikter. Vi må 
vise alle medlemmene at vi er til nytte, og 
at medlemskapet har en reell verdi. Dette er 
en utfordring som hvert enkelt boligbyggelag 
må møte lokalt, men det er også viktig å ha 
en felles organisasjon som støtter opp om og 
 fronter Norske Boligbyggelag på nasjonalt 
plan. Av denne grunn har jeg gjennom mange 
år engasjert meg i styrearbeid i NBBL, for å 
være med på å sikre og utvikle en effektiv 

paraplyorganisasjon for landets bolig-
byggelag. 

Både BOligByggelAg Og 
OrgANiSASjONeN NBBL 

har vært gjennom store 
 omstillinger de senere år. 
NBBL har blitt en spissere 
organisasjon med et mer 
rendyrket interessepolitisk 
oppdrag, på vegne av 
boligbyggelagene. Det 

betyr også at styrearbeidet 

i NBBL nå preges mer av bolig- og interesse-
politikk enn tidligere. 2013 var sånn sett et 
særdeles spennende år, med stortingsvalg og 
uvanlig mange innslag om boligpolitikk i valg-
kampen. NBBL og boligbyggelagene var også 
med å prege dette bildet, både nasjonalt og 
lokalt. Vi skal gjøre vårt for at boligpolitikk ikke 
forsvinner fra dagsorden, og fortsatt står høyt 
på den  politiske agendaen. Med dagens bolig-
situasjon i Tromsø, synes det i tillegg å være 
økt fokus på boligpolitikk blant  befolkningen, 
media og blant politikerne.

NBBlS FremSTe OPPgAve er å skaffe 
boligbyggelagene arbeidsvilkår og utviklings-
muligheter som gir grunnlag for lønnsom 
og solid drift til beste for våre 900 000 
 medlemmer. En av de viktigste  utfordringene 
er å følge opp og sørge for at  myndig hetene 
tilrettelegger for at det kan bygges et 
 til strekkelig antall boliger til fornuftige priser. 
På denne måten skal vi bidra til å løse vår 
kjerneoppgave – nemlig å bygge boliger for 
våre medlemmer.

Vi skal gjøre vårt for 
at boligpolitikk ikke 
forsvinner fra dags
orden, og fortsatt 
står høyt på den 
politiske agendaen.
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Administrerende direktør Svein Dalsbø i BONORD jobber for å få til et større og mer forpliktende offentlig engasjement for boligforsyningen. Både via sin 
rolle i BONORD, men også på nasjonalt plan som styreleder i NBBL (Norske Boligbyggelag).



Det er naivt av 
politikerne å tro 
at markedet skal 
ordne dette av 
seg selv.
Svein Dalsbø, adm. dir., 
BONORD
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vil slåss for 
de unge
BONORD ser med stor uro på det ikke-fungerende utleiemarkedet i Tromsø, 
og ønsker sterkt å bidra til en løsning. Men da må Tromsø kommune bruke 
nøkkelen de sitter med for å kunne løse boligkrisa i byen.

Administrerende direktør Svein Dalsbø i 
BONORD har fulgt med på boligmarkedet i 
Tromsø i en mannsalder. Nå er han for tiden 
også styreleder i NBBL, Norske Boligbyggelag. 
Sammen med resten av styret oppsummerte 
han nylig sist strategiperiode, den fra 2011-
2014 i en sluttrapport. NBBL er svært kritisk til 
boligpolitikken her til lands.

– De rød-grønne gikk inn i sin åtte år lange 
regjeringsperiode med et ambisiøst bolig-
politisk program, som de på viktige punkter 
ikke fulgte opp. De forlot regjeringskonto-
rene med en usedvanlig tynn og tiltaksløs 
bolig melding. Da Gjermund Hagesæther 
(Frp), saksordfører for meldingen fikk den 
til Stortinget oppsummerte han den med at 
«regjeringen har brukt nesten åtte år på å 
vurdere hva som skal vurderes nærmere». 
På mange måter traff han spikeren på hodet, 
mener Dalsbø og NBBL.

Kort fortalt har politikerne har fylt den 
perioden med prat, oppsummerer NBBL. De 
som betaler dyrest for det – bokstavelig talt – 
er de unge som forsøker å komme seg inn på 
boligmarkedet.

TomTesalg med klausulering
– Ingen bygger utleieboliger med de prisene 
som er i markedet nå. Vi mener  kommunen 
 sitter på nøkkelen til dette gjennom de 
verktøy de allerede har. Mer aktiv bruk av 
den  kommunale boligstiftelsen, samt valg 
av metoder som allerede er prøvd ut i de 
andre storbyene, tror vi er veien å gå. I Asker 
har man eksempelvis lansert en modell hvor 
utsalg av kommunale tomter ble rabattert, 
men  klausulert i forhold til hva som kunne 
 realiseres på disse, sier Dalsbø. 

– Vi trenger en Tromsømodell, og dette 

vet vi det jobbes med nå. Vi har også spilt 
disse tingene inn via den Boligpolitiske 
Handlingsplanen, som skal være ferdig i løpet 
av året.

Han påpeker at ingen private utbyggere 
har muskler til å bygge utleieboliger som skal 
presentere en levelig husleie for unge med 
de rammebetingelsene som  kommersielt er 
tilstede i dag. På et slikt prosjekt er det ikke 
mulig å tjene penger før kanskje 
om 20 eller 30 år. Den 
 tidshorisonten er for lang 
for de fleste utbyggere, 
derfor må kommunen 
på banen, med min-
dre det kommer 
regelverk som 
gjør det mindre 
kostbart å bygge 
boliger, eller 
støtte ordninger 
som gir de unge 
en reell sjanse til å 
etablere seg.

Den nye blå-blå 
regjeringen har styrket 
BSU-ordningen noe og har 
samtidig signalisert til  bankene at de 
må være fleksible med kravet om 15 prosent 
egenkapital. Til gjengjeld har de derimot 
strammet inn på Husbankens startlånordning 
slik at den nå skal forbeholdes såkalt «varig 
vanskeligstilte», og dermed er vanskeligere å 
bruke for unge etablerere.

offenTlig engasjemenT
– Det må bli et større og mer forpliktende 
offentlig engasjement for boligforsyningen. 
Offentlig samordning av bolig-, bygnings- og 

planpolitikken er en viktig forutsetning for å 
nå målet om bygging av et tilstrekkelig antall 
 boliger. Planprosesser som tar for lang tid, et 
altfor omfattende regelverk, og et  betydelig 
antall statlige instanser som kan komme 
med inn sigelser, representerer mange av 
 problemene. Enkeltvis er det mange gode 
intensjoner, men samlet blir dette kostnadsdri-
vende og lite effektivt. I Tromsø ser vi en posi-

tiv vilje fra byrået for å legge til rette 
for boligutvikling. Det  viktigste 

suksess kriteriet for å 
løse krisen vi har for 

øyeblikket, er  dialog 
og forpliktende 
sam arbeid mellom 
større utbyggere 
og  kommunen, 
påpeker Dalsbø.

NBBL har 
foreslått å innføre 

kommunale 
stimulerings tilskudd 

til boligbygging i 
pressområdene, samt 

å samle bolig-, plan-, og 
byggesaker i ett departement, 

slik at omfanget av innsigelser vur-
deres under ett og praksis effektiviseres.

Dalsbø frustreres av at veien synes så lang 
å gå før boligsituasjonen kan bedres, all den 
tid den er både dramatisk og akutt i byer som 
Tromsø. 

– BONORD ønsker å bygge flere gode 
og trygge boliger, og gjerne boliger som 
er  spesielt tilpasset enkelte grupper. Men 
det er naivt av politikerne å tro at markedet 
skal ordne dette av seg selv, sier BONORDs 
 administrerende direktør.
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Sundet 2 ute til salg
Sundet 2 er nå klart til salg. Beliggenheten er magisk, og i 
frontleilighetene kan du nyte utsikten sommer som vinter fra 
en innglasset balkong. 

– Nå har vi lagt Sundet2 ut for salg, og er 
veldig spent på responsen. Allerede før vi la 
det ut hadde vi flere henvendelser, forklarer 
megler hos GARANTI Tromsø, Ingvild Bratterud.
Det er den midterste blokka som skal opp i 
borettslaget like sør for tunnelinnslaget til 
Tromsøysundtunnelen på Tomasjord. Her skal 
det bygges det 18 nye leiligheter, og dette blir 
det tredje byggetrinnet i Sundet.

kun 3- og 4-roms
– Det spesielle med dette borettslaget er at det 
kun vil bestå av 3-roms og 4-roms leiligheter, 
forteller Bratterud. 

fakta

SuNdeT2
•	18 boliger med balansert  ventilasjon
•	Varierer i størrelse mellom 59,4 og 132 

kvm BRa.
•	garasje og sportsbod til alle leilighetene.
•	Heis.
•	Optimale solforhold og nydelig sjøutsikt.
•	les mer på www.sundet2.no 

Slik blir leilighetene i Sundet2 seende ut innenfra. ILLUSTRASJON: LUNdbLAd/RS deSIgNSTUdIO

Sundet2 skal opp som den midterste lavblokka 
(merket i rødt).    ILLUSTRASJON: KRySSpReSS

Alle frontleilighetene, de som vender mot 
Sundet, vil få innglasset balkong mot sør og en 
åpen balkong mot vest.  

Boligene i første etasje får ingen inn-
glassing, men til gjengjeld får de romslige, 
opphøyde terrasser på cirka 33 kvm, som er 
delvis overbygd. Under bakkeplan finner vi 
garasje anlegget. Samtlige boliger selges med 
egen garasjeplass inkludert i prisen.

Byggetiden er planlagt å ta ett år. Peab 
Eiendomsutvikling AS håper å få igangsatt 
bygging allerede i august. Da er det realistisk  
å få til innflytting tidlig høst neste år.

individuell nedbeTaling
– Vi kan tilby individuell nedbetaling (IN) i 
dette borettslaget. Det betyr at du kan øke 
størrelsen på innskuddet, slik at du kan få 
lavere felles gjeld og fellesutgifter. Dette er en 
etterspurt løsning. Spedielt de som har solgt 
en enebolig og som sitter igjen med større 
overskudd enn selve innskuddet i borettslags-
leiligheten, benytter seg av dette tilbudet. 
Mange ønsker å investere mer kapital i leilig-
heten for å oppnå lavere månedlige kostnader. 

Og det kan de altså ved å betale ned på sin 
andel av fellesgjelden, forklarer Bratterud.

 
mindre risiko
Sundet borettslag har fått 50 års nedbetaling 
på fellesgjelden, som er svært gunstig for 
beboerne.

– Vi har lagt inn våre nye ordninger for 
 sikring og trygging i prosjektet, blant annet 
Forskutterte felleskostnader. Effektivt sett 
betyr det at om naboen ikke betaler, så sikres 
pengene gjennom BONORD, slik at boretts-
laget og du som beboer ikke blir skadelidende. 
Dette mener vi er et svært sentralt poeng, 
spesielt for de som ønsker å benytte seg 
av IN-ordningen, forklarer Kim Kr. Nordli, 
 kommunikasjonssjef i BONORD.
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Klart til 
høsten 
De nye boligene i Ruggevika 
legges ut for salg denne høsten. 
BONORD er nå i gang med å velge 
entreprenør for byggingen av de 
20 nye rekkehusene i Harstad.

Slik planlegges kjøkken og stue i de nye BONORD-boligene i Øvre Ruggevik. Planlagt salgsstart er i 
september.

Hver av 4-roms-leilighetene får en egen carport. Området grenser til marka og er meget barne-
vennlig.

– Vi hadde håp om å være i gang med salget 
allerede, men forsinkelser primært med 
anbudspapirene gjør at vi først nå i juni kan 
velge entreprenør, sier Bjørn Mathisen, region-
direktør i BONORD i Harstad.

Flere kjøpere har allerede meldt sin 
 interesse, men Mathisen har foreløpig ikke så 
mye nytt å komme med til dem.

– Jeg vil tro at prisantydningen er rimelig 
viktig for folk, og den har vi ikke ennå. Nå går 
vi inn i sommeren og en periode med normalt 
roligere omsetningstakt på boliger enn resten 
av året. Derfor venter vi til høsten med å legge 
dette ut. Men da skal absolutt alt være på 
plass, sier han.

forkjøpsreTT
Eiendomsfullmektig Tone Trøite i GARANTI 
Harstad vil forestå salget av de 20 boligene 
sammen med Bjørn Mathisen selv.

BONORD-medlemmer kan bruke forkjøps-
retten sin i prosjektet. Den vil bli lyst ut ved 
salgsstart gjennom annonser i lokalmedia. 

Øvre Ruggevik ligger like sør for Harstad, og 
boligene grenser helt inn i marka slik at du kan 
gå direkte ut i naturen. Samtidig er du bare et 
kvarter unna sentrum av byen. Fra stuevinduet 
får du en storslagen panoramautsikt over 
Vågsfjorden og Rolløya.

BONORD som utbygger sørger for at 
 prosjektet er ivaretatt på alle måter gjennom 
forsikringsordninger og trygghet både under-
veis i byggeprosessen og etter overtagelsen.

Mathisen er usikker på om de 4-roms rekke-
husene får finansiering i Husbanken, blant 
annet på grunn av at de bygges over to etasjer 
og ikke har heis. 

– Vi venter ennå på avklaring. Lykkes vi ikke 
hos Husbanken, går vi for privat finansiering. 

Poenget er at BONORD vil bygge gode og 
trygge boliger for barnefamilier i Ruggevika. 
Her blir god plass og romslige utearealer. Hver 
av leilighetene får også egen carport.

flere i kanebogen
Også i Kanebogen jobber BONORD med 
nybygg. 50 meter fra Kanebogen senter skal 
BONORD bygge leiligheter på rundt 80 kvadrat-
meter. Boligene blir på ett plan og skal ha to 
soverom.

− Vi er nå i dialog med kommunen fordi 
vi har fått litt mer areal. Trolig blir det åtte 

 istedenfor seks leiligheter, men det er det vi 
skal avklare nå før sommeren. Også her er 
det bare å melde sin interesse hos GARANTI 
Harstad, forsikrer Mathisen.

godT salg 
GARANTI Harstad jobber seg stadig bedre inn 
i markedet i Harstad og har en god økning i 
antallet salg. De tar på seg alt av oppdrag, 
men har selvsagt sin spisskompetanse på 
borettslagsleiligheter.

– Vi selger for alt av kunder, og oppnår 
veldig bra priser, sier Mathisen.
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TId foR  
SKogEnS RETRo

hvordan kan en enkel trepinne utkonkurrere både  
dataspillet og mobiltelefonen?

– Enkelt, egentlig. Det handler bare 
om å komme seg ut. Når ungene – 
og voksne – først er ute, så stiger 
kreativiteten. Mitt tips er å slå seg 
sammen flere barnefamilier og gjøre 
noe sammen. Da har de voksne det 
sosialt og hyggelig, og ungene får løpe 
fritt rundt. Når ungene er ute sammen 
sånn, finner de fort på leker. Det skal 
ikke så mye til, trøster Henrik Romsaas, 
og han vet hva han snakker om.

Som prosjektleder i Tromsømarka, 
jobber han målrettet med å få tromsø-
væringen til å røre seg mer. Først og 

fremst ved å tilrette legge med bedre 
løyper og merking av turmuligheter. 
Samtidig er det satt opp tellere som 
følger med på aktiviteten i marka. Og 
den stiger, til Romsaas store begeist-
ring. Ved sist måling var Tromsø den 
mest aktive byen i landet sammenlik-
net med alle de andre store byene her 
til lands!

liker «urskogen» 
Nå har han fått en bevilgning på fem 
millioner kroner for å ruste opp et 
av Tromsø mest kjente friluftsområ-

der – Charlottenlund. Slik vil han øke 
 tilgjengeligheten og aktiviteten enda 
mer.

Men den virkelige perlen i Tromsø-
marka, det er for Henrik Romsaas de 
delene av marka som ennå ikke er 
tilrettelagt. Hvor det fortsatt er en liten 
urskog klar til å utforskes, trær til å 
klatres i og trehytter som kan bygges.

– Men barn i dag kan ikke leke 
cowboy og indianer slik vi gjorde. De 
aner ikke hva en indianer er, humrer 
prosjektlederen, men er litt etter-
tenksom.

Å LAGE  
PIL OG BUE



Å LAGE 
SELJEFLØYTE 
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– Utrolig sjelden støter jeg på unger 
som bygger hytte i skogen. Det har 
vel bare hendt en eneste gang. Det 
er bekymringsverdig. Det tyder på at 
vi har mistet noe på veien. Kanskje er 
det mer at barn i dag heller ser på en 
fotball-løkke som en lekemulighet, enn 
en liten skogsflekk. Men jeg er også 
bekymret for at de heller sitter foran en 
skjerm.

dyrespor og fuglefjær
Samtidig er det ikke helsvart. Det med 
fysisk og utendørs aktivitet er i endring. 

– Det er bedre nå enn bare for noen 
få år siden. Stadig flere kommer seg 

ut, men kanskje ikke helt med det 
samme fokuset som i alle fall jeg selv 
hadde da jeg var barn.

Romsaas var en typisk samler. Han 
plukket med seg fuglefjær, så på 
dyrespor og dyreekskrementer. Dette 
var lenge før mobiltelefonen og ikke 
minst mobilkameraets tid. Romsaas 
innrømmer at han på turer i dag er mer 
opptatt av å ta bilder, og sjekke puls-
måler og andre tekniske duppe ditter 
han har utstyrt seg med. Den gode 
gammeldagse turen for å nyte skogens 
ro har blitt noe forstyrret av alt utstyret 
som underholder oss undervegs.

– Natur konsumeres på en helt 

annen måte i dag. Og litt for mange 
tenker kanskje heller på hva vi skal 
oppdatere fra den på sosiale medier, 
enn til å faktisk være til stede i naturen 
og nyte den.

Nå er uansett ikke tur for turens 
skyld noe barn setter pris på. Det må 
skje noe.

– Skal du ut med barn kan det være 
lurt å ha et tydelig mål. Enten for hvor 
langt du skal gå eller for noe konkret 
dere skal gjøre. Men har du det er du 
nesten garantert en fin tur. Det er alltid 
godt å komme seg litt ut uansett, sier 
Henrik Romsaas.
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ARRAngERER TuRER 
foR AllE

hver onsdag arrangerer Ishavskystens friluftsråd med  
samarbeidspartnere turer for barn og voksne i og rundt Tromsø.  

Barnas Turlag Troms og harstad Turlag har også fellesturer på bestemte 
datoer. det er dermed mulig å finne mye felles turglede nå.

75 mennesker – 40 barn og 35 voksne – deltok på den første turen til «Friluftsliv for alle» i Tromsø. Her fikk de fremmøtte prøve 
seg på å ro Nordlandsbåt og å prøve fiske lykken. Inne på land igjen ventet en varm og deilig fiskesuppe. 

FOTO: TINe MARIe HAgeLIN

– Barn kommer ikke på selv hvilke 
muligheter som finnes ute. De må 
få oppleve det. Måten de selv får 
kontakt med naturen på når de er små, 
bestemmer mye av hvilket forhold de 
får til det å komme seg ut på tur når 
de blir eldre, mener koordinator for 
prosjektet «Friluftsliv for alle» i Tromsø, 
Elisabeth Bjerke Råstad.

Hun jobber i Ishavskysten friluftsråd 
som har med seg Tromsø kommune, 

Troms turlag, Vitensenteret, Tromsø 
Villmarkssenter, KFUK-KFUM, Arctandria 
Tromsø Kystlag, Tromsø Jeger og 
fiskeforening og Statens naturoppsyn 
i dette felles prosjektet for å få flest 
mulig ut på tur.

– Vi prøver dette for første gang i 
Tromsø og i Balsfjord i år. «Friluftsliv for 
alle» er finansiert av Helsedirektoratet, 
Friluftsrådenes Landsforbund og 
Ishavskysten friluftsråd. 

Hver tur  avsluttes med bålkos og 
litt mat.

– Og da gjerne litt sunnere bålmat – 
ikke bare pølser, smiler Råstad.

– Målet vårt er at barn og voksne 
skal få kose seg ute på tur sammen, 
og få bli kjent med andre turglade. 
Forhåpentligvis blir de også inspirert til 
å komme seg enda mer ut på tur selv, 
forteller hun.

De ulike arrangørene har satt 



Ut på tur i 
Harstad
Harstad turlag arrangerer flere 
fellesturer som er godt egnet 
for barn. Alle barn i alderen 
0-12 år kan være med i Barnas 
turlag og får dermed delta på 
disse turene. Sjekk nettsiden 
til Harstad turlag. Her finner du 
en aktivitetskalender med tur-
datoer, klokkeslett, oppmøtested 
og utstyrsbehov. Tursesongen er 
for lengst i gang og det er satt 
opp en god variasjon av turer 
for hele sommeren. De fleste 
turene er riktignok beregnet på 
voksne, men Barnas turlag er 
godt representert.

Nettstedet ut.no er en god tur-
planlegger uansett hvor i  landet 
du bor. Her ligger det forslag 
til ulike turløyper, som er godt 
beskrevet og som har en anslått 

vanskelighetsgrad. Det er bare 
å pakke sekken!
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sammen turer som absolutt alle kan 
være med på. Personer med nedsatt 
funksjonsevne må veldig gjerne delta, 
forutsatt at de har med egen ledsager. 
De fleste av turene er tilgjengelig også 
om du sitter i rullestol. 

Enkle huskeregler for disse turene er 
at de foregår alle onsdager ut oktober, 

Leder Tine Marie Hagelin og 
 koordinator Elisabeth Bjerke Råstad 
håper så mange som mulig kommer 
seg ut for å nye naturen og møte nye 
mennesker. Hver eneste onsdag fram 
til ut oktober er muligheten der. 

Foto: tine Marie Hagelin

med unntak av måneden juli. Turene 
varer fra 17.30-20.00 om ikke annet er 
opplyst. Informasjon om hver enkelt tur 
finnes på nettstedet www.ishavskysten.
no, og på facebookgruppa «Friluftsliv 
for alle».

Blant variantene i Tromsø finner 
vi seiling og roing av Nordlandsbåt, 
fiske på Rundvannet, kanopadling 
og fjelltur, bærtur, villmarkshøst 
på Villmarkssenteret, lek og moro i 
Telegrafbukta, friluftslivsbaserte speider-
aktiviteter på Charlottenlund, fugle-
kikking og natursti rundt Prestvannet 
og planeter og stjerne himmel på 
Vitensenteret for å nevne noe. Den gode 
opplevelsen er i fokus, og for friluftsrådet 
betyr det ingenting om du deltar bare på 
en eller er med på alt.

– Vi vil nå så mange som mulig. 
Foreløpig har vi ikke satt noe «tak» 
for hvor mange vi har plass til. På de 
første arrangementene i Tromsø har vi 
hatt mellom 60 og 70 mennesker, cirka 
halvt om halvt med barn og voksne. 
Det er kjempekoselig – det er bare å 
hive seg med, oppfordrer hun.

Å LAGE 
KASSEBIL
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– læR ungEnE å 
SE MulIghETEnE!

forfatter Per Asbjørn Risnes jr. synes ikke det er noe rart at dagens 
 foreldregenerasjon ikke klarer å lære sine barn hvordan de skal spikke 

 seljefløyter, eller gå på oppdagelsesferd.

Mannen bak utgivelser som «Pappa 
kan alt» og «Pappamat» har tatt for 
seg flere «glemte» barneleker i bøkene 
sine. Ved hjelp av humor og selvironi 
guider han foreldre til å hjelpe ungene 
sine i gang med alt fra å kjenne igjen 
småfugler, stjernebilder og sky-
formasjoner, til å lære vekk hvordan 
man bygger kassebil, pil og bue og 
spikker seljefløyte.

– Sistnevnte er ganske vanskelig. 
De fleste havner i skogen uten en lyd, 
men det å prøve er like spennende 
hver gang. 

gleden ved å skape
– Det handler om å lære vekk gleden 
av å skape noe selv, uansett hva det 
er. Å lage seg et hemmelig sted, for 
eksempel. Alle begeistres av det! Så 
må de gjerne ta med seg iPaden sin 
dit, men det å komme seg ut og gjøre 
slike ting er ikke noe de kommer på 
selv. Det så mye nærmere å ty til en 
skjerm. Du må gi ungene en idé om 
hva som faktisk går an å finne på der 
ute, men da kommer kreativiteten av 
seg selv. De må bare ha et forbilde 
som gjør ting.

Han tror dagens generasjon foreldre 
er blitt for lite flinke til å forsøke ting 
selv, som igjen kan inspirere barna. 
Stadig oftere leier vi heller inn folk 
til praktiske oppgaver i hjemmet. 
Terskelen for å selv gå løs med 
 hammer og sag vokser stadig. 

Per Asbjørn Risnes jr, her sammen 
med sine egne to døtre, mener unger 
trenger et forbilde som gjør ting ute. Da 
prøver de seg også selv.

FOTO: MARTe gARMANN

gøy er gøy!
Risnes forteller humrende om sin 
egen datters oppdagelse. Det var den 
 sommeren parabolen på hytta ble 
 ødelagt, og det ikke fantes noe inter-
nett i nærheten. Etter et par-tre dager 
med «kjeeeeedeliiiii», kom hun på at 
hun skulle spikre seg en laptop!

– Hun jobbet lenge og iherdig, og 
til slutt kunne laptopen i tre både 
åpnes og lukkes. Den hadde tegnet 
tastatur og hengsler av lær. Resten av 
 sommeren var hun faktisk mye mer 
redd for denne versjonen, enn for den 
virkelige laptopen sin! Det viser noe 
av den enorme tilfredstillelsen ved 

å kunne holde i noe man faktisk har 
laget selv! 

Han tror ikke det er vanskelig i 
det hele tatt å få ungene til å like 
 «gammeldagse» tradisjonelle leker 
som barkebåter og pil og bue.

– Det handler om å legge til rette 
for det. Ja, dataspill er gøy, men dette 
andre kan faktisk også være gøy!

«The land»
I forbindelse med et av sine prosjekt 
lette han etter verdens beste leke-
plasser. Den som hadde slått desidert 
best an fant han i Wrexham, Wales. 
Den heter bare «The Land».

– Det var opprinnelig et område hvor 
det hadde samlet seg masse skrot 
og søppel. Gammelt bygningsavfall, 
bildekk og rør. Det de har gjort er å 
beholde det slik, gjerde det inn, og så 
har de visst noen vakter som kan stille 
med litt plaster og ellers passe på at 
ingen skader seg. Men her får ungene 
utforske og klatre, rive ned, tenne på 
og bygge opp. Jeg husker jo fra egen 
barndom at slike steder var ufattelig 
spennende! Det skal ikke så mye til.

Og så må man la ungene få holde 
på litt for seg selv.

– Noen foreldre er så redde for 
at ungene skal slå seg i hodet med 
 hammeren eller sage seg med sagen 
at de heller tar over hele oppdraget 
med å bygge ungenes trehytte. Da er 
liksom hele poenget borte, sier Per 
Asbjørn Risnes jr.
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Kullgrill mest populær blant unge
de unge vil grille med kull, mens de eldre foretrekker gass, 
viser ny undersøkelse. 

– For mange er kullgrillen selve symbolet på 
hvordan grillkunst skal være. Selv om vi selger 
flest gassgriller, er det stadig flere som kjøper 
kullgrill, sier Morten Tornøe, kategoriansvarlig 
for grill hos Jernia.

En ny undersøkelse viser at 41 prosent 
av nordmenn foretrekker å bruke kullgrill, 
mens 40 prosent velger gassgrill. 19 prosent 
 foretrekker ingen av disse viser spørre-
undersøkelsen som er utført av YouGov for 
Jernia.

Kullgrillen står sterkest blant de mellom 18 
og 34 år, hvor 49 prosent foretrekker kull og 36 
prosent gass. Jo eldre man blir, desto sterkere 
står gassgrillen. Fra 55 år og oppover foretrek-
ker 43 prosent gass og 31 prosent kull.

huleboer-grill
– Kullgrill er litt «caveman-style». Det er mulig 
at de yngre velger kull fordi det er tøft og fordi 
det gir en god følelse å se kullet brenne og å 
kjenne duften fra kullgrillen, sier grillekspert 
Petter Gullikstad i Grillsjefen Catering.

Gullikstad er også er kjent som grillsjef i 
Jernias hjemmekokkelaug og foretrekker å 
grille med kull.

– Det er en myte at det er vanskelig å grille 
med kull. Man kan kontrollere temperaturen 
i grillen ved å justere luftinntaket. Det er 
også lettere å langtidssteke og røyke kjøtt i 
en kullgrill. Skaff deg et steketermometer, så 
ha du full kontroll. Øvelse gjør mester, sier 
Gullikstad.

Gassgrillen står sterkest på Sørlandet, hvor 
45 prosent foretrekker gass og 36 prosent 
velger kull. Fra Trøndelag og nordover står 
 derimot kullgrillen høyest i kurs.

norge på gassToppen
I Sverige og Danmark er styrkeforholdet 
 mellom kull- og gassgriller 70-30 i kullgrillenes 
favør målt i antall solgte griller. Det viser tall 
fra Weber. I Norge er forholdet omtrent 50-50, 
og vi ligger dermed på gasstoppen i Norden.
Og gassgrillen har mye som taler for seg.

– Med en gassgrill kommer du raskere i 

gang med grillingen enn dersom du bruker 
kull. Grillen er klar når du er klar. Den er enkel 
i bruk, det er lett å regulere varmen, og grillen 
er lett å rengjøre etterpå, sier Morten Tørnøe 
i Jernia.

pelleTsgrillen kommer
Nå har det kommet en ny type grill på 
 markedet, nemlig pelletsgrillen.

– Med pellets kan man grille på høy 
 temperatur med full kontroll. Denne grillen 
representerer en ny måte å tilberede mat 
 utendørs på, enten man ønsker å grille eller 
røyke maten, sier Tornøe.

Pellets er komprimert sagflis fra ulike frukt- 
og nøttetrær, som gir en særegen aroma.

– Pellets har svært lavt innhold av aske og 
fuktighet og gir en like rask oppvarming som 
gass. I tillegg er pellets svært miljøvennlig da 
det er tilnærmet karbonnøytralt, sier Tornøe.

Pelletsgriller er imidlertid ikke noe for de 
med stramt budsjett. Hellstrøm-grillen som 
selges hos Jernia koster 18 000 kroner.

(NewSwIRe)

grillSjeFeNS KullgrillTiPS
•	Bruk	aldri	tennvæske.	Det	kan	gi	dårlig	

smak på maten og er lite miljøvennlig. 
skaff deg i stedet et tennrør, eller bruk 
tennbriketter eller aviser.

•	Tenn	grillen	15-20	minutter	før	du	skal	
grille. med briketter eller papir bør du tenne 
30 minutter før grilling.

•	Lag	en	kald	og	en	varm	sone	på	grillen	ved	
å variere kullmengden. Da kan du grille 
indirekte.

•	Ha	lokket	på	når	du	griller.	Styr	varmen	ved	
å justere hvor mye luft som slipper inn i 
grillen.

•	Skaff	deg	et	steketermometer.	Da	har	du	
bedre kontroll på når kjøttet er klart.

•	Bruk	kvalitetskull.	Dårlig	kull	tetter	
 luftinntaket på grillen.

•	Ikke	bruk	engangsgrill.	Det	er	miljøfiendtlig,	
og maten blir ikke god. skaff deg heller en 
parkgrill.

Svært mange liker duften og sommerfølelsen de får av å grille med kull.  FOTO: COLOURbOx 
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Kullgrill mest populær blant unge TRYGG GRILLING  
MED GASS
Sjekk om slangen holder mål. Se på 
datostemplingen. Ta bøyetesten ved å 
smøre inn slange og koblingspunkt med 
tykt såpevann. Du trenger en pensel og 
en flaske oppvaskmiddel. Bland to deler 
oppvaskmiddel og én del vann. Bobler 
viser gasslekkasje. 

Gasslanger er ferskvare og har en dato 
påstemplet som viser når de er produ-
sert. Direktoratet for  samfunnssikkerhet 
og beredskap og grillforhandlerne 
 anbefaler å bytte slange til gass grillen 
cirka annet hvert år. Ny slange er 
enklere å sette på hvis du bruker et par 
dråper såpe i festepunktet. 

Plasser grillen slik at det er minst én 
meter avstand til brennbart materiale på 
alle kanter. 

Ha lokket åpnet når du tenner opp. 

Gassbeholderen skal ikke stå i grillens 
oppbevaringsrom under grilling, men 
utenfor. 

Koble fra gassbeholderen når grillen 
ikke er i bruk. 

Rengjør grillen jevnlig. Hvis du aldri 
rengjør den, kan det bli liggende opp 
mot en halv kilo fett i bunnen av grillen. 
Og fett tar fyr når det blir varmt nok. 
De fleste grillbranner er egentlig fett-
branner. 

Oppstår det flammer i grillen som du 
ikke har kontroll over, skal du raskt slå 
av gasstilførselen. I tillegg kan du koble 
fra gassbeholderen og dra den litt vekk.

Svært mange liker duften og sommerfølelsen de får av å grille med kull.  FOTO: COLOURbOx 

FOTO: COLOURbOx FOTO: IgRILL 
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Søte sommerfristelser
lyst til å bli ekstra populær i sommer? En liten kake er alt  

som skal til. Velkommen til Bolysts vesle kakeskole, signert  
Bengt gøran Thorbjørnsen hos Kjøkkensjefen.

– Jeg insisterer på å begynne 
enkelt, med kaker absolutt alle 
kan få til. Det er en eneste stor 
 hemmelighet med kaker: De du 

lager selv fra grunnen av smaker 
absolutt best! Sier Bengt Gøran 

Thorbjørnsen, opprinnelig konditor. 
I dag kokk og matambassadør hos 

Kjøkkensjefen.
– Oppskrifter er til for å deles. Vil du ha 

oppskriften på noe av det vi har i disken er 
det bare å komme innom, sier Bengt Gøran. Selv står 

han bak Kjøkkensjefens signaturkaker: Islandsk kake og 
Gulrotkake.

Kakebaking er ikke lenger standard kompetanse 
i norske kjøkken. Mens de som i dag er cirka 60 
pluss finner det helt naturlig å bake kake selv, er det 
overraskende få 40-åringer som mener de behersker 
kunsten.

ikke kjøp pulver
– Det er ikke så vanskelig å lage kake selv. 

Første skritt er bare å prøve, her som overalt 
ellers. Jeg håper denne kakespalten kan 

hjelpe flere i gang.
Bengt Gøran mener 

alvor når han sier 

vi skal begynne enkelt. Ut fra bare pannebrasken kommer 
det trillende en vaffeloppskrift.

– Jeg synes det er så meningsløst at vi går i butikken og 
kjøper pulver for å kunne lage vaffel- eller pannekakerøre, 
for det er så enkelt å lage selv!

Hemmeligheten med vaffelrøre er å ikke røre for lenge.
– Jo lenger du pisker den, jo seigere vafler får du.
Bengt Gøran er klar over at han kan få kostholds-

ekspertene på nakken, men for å få fram den virkelig gode 
vaffelen er det meierismør som gjelder. Den setter ifølge 
konditoren en smak på vaflene som er helt fantastisk god.

– Hvis du har nok smør i røra, trenger du ikke ha smør i 
jernet under steking.

Ta med uT 
Vaffelrøre er ikke bare enkelt, den er mulig å ta med ut på 
tur.

– Enten strekker du bare en skjøteledning og så kan 
du steke vafler i hagen. Alternativt kan du ta med deg et 
båljern og virkelig dra på tur.
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Søte sommerfristelser

Kort om  Kjøkkensjefen

For å kose deg med denne kaka  trenger du 
et rikelig utvalg av friske bær og frukt. Her er 
det lov å virkelig slå seg løs i frukt&grønt-
avdelingen. Det viktigste er at du har nok slik 
at du kan dekke hele kaka. Pynt gjerne også 
med sitronmelisse.

først lager du en liten mandelbunn:

•	 4 egghviter
•	 100 g melis
•	 1 dråpe eddik 

Piskes til marengs 

•	 100 g malte mandler 
Vendes inn

Fylles i en usmurt 24 cm form 
Stekes 160 grader i 30 min
Ta ut kaka og avkjøl på rist.

Når bunnen er kald fordeler du en pakke romkrem eller 
vanlijekrem (5 dl) over hele kaka. Denne er det både 
enkelt og rimelig å kjøpe ferdig i butikken. Deretter 
legger du på det du måtte ønske av frisk frukt og bær 
som pynt.

Bengt Gøran Thorbjørnsen driver firmaet sammen med kompan-
jong og daglig leder Steven Carlyle. Kjøkkensjefen er det eneste 
firmaet i Nord-Norge med catering som hovedprodukt. De senere 
årene har det blitt kjent for matleveransene til Bukta Open Air 
Festival, men for Bengt Gøran og gjengen er intet oppdrag for lite 
og intet for stort.

– Vi har dekket langbord med stettglass og hvite duker på ytter-
sida av Senja, hvor vi serverte en eksklusiv treretters, og senest 
for noen uker siden var vi i en slalombakke i Finland og serverte 
lunsj til en mengde mennesker. Vi brenner for dette med god mat. 
Alt vi lager, lager vi fra bunnen av, og vi har få ferdigkomponerte 

menyer. Kunden kan i stor grad selv bestemme hva den vil 
ha. Vi ordner det meste og er veldig tilpasningsdyktige.

Et annet populært konsept fra Kjøkkensjefen er at 
de sender kokk hjem til deg. Vil du arrangere en 

fin middag for venner  kommer Kjøkkensjefen 
med alt du trenger hjem til ditt kjøkken. Inkludert 
både dekketøy og servitør hvis du trenger det.

– Ferdiglaget vaffelrøre holder seg fint i et par dager i sekken. Hell den 
i halvannen liters brusflasker, da er det veldig lett å få den i jernet. Og så 
nyter du varme vafler med rømme og gjerne nyrørt jordbærsyltetøy. 

Bengt Gøran sukker henført bare ved tanken. Her er Bengt Gørans 
oppskrift på vafler:
•	 3 (middels store) egg
•	 200 g sukker
•	 Piskes hvit
•	 Tilsett 1 l helmelk
•	 Bland 750 g hvetemel og 1 toppet teskje bakepulver og en top-

pet skje vaniljesukker
•	 Vend blandingen forsiktig inn i røra, tilsett så 200 g  smeltet 

meierismør
•	 Gir 16 – 18 plater med vaffelkake.

mandelbunn
Når han skal velge sommerens kake, velger han en frisk 
variant som er basert på mandelbunn.

Når du skal pynte den legger du et rikelig lag med rom- eller 
vaniljekrem over bunnen og topper det hele med det du måtte ønske 
av frukt og friske bær. Se oppskrift i kakespalten.

– Jeg synes også det er flott å bruke litt sitronmelisse, for å også få 
inn mer grønt.

Denne kaka mener Bengt Gøran at absolutt alle som prøver, vil lykkes 
med.

– Men husk at baking er kjemi. Her foregår ingenting på slump. 

Bengt Gøran 
 thorbjørnsen



generalforsamling 2014:

 et svært godt år for BONOrd
2013 ble et hektisk men svært godt år for BONOrd. rutineendringer og 
implementering av nye produkter i harstadmarkedet som følge av fusjonen, 
er blant det som har bidratt positivt. Omsetning av eiendom bidro sterkest til 
konsernets overskudd.

I tillegg til ordinær drift har laget lansert og 
lagt flere byggeprosjekter ut for salg i løpet av 
året, samt etablert nye tjenester innen sikring 
og trygging for lagets forvalta bolig selskaper. 
Meglertjenesten ble i tillegg reetablert i 
Harstad i løpet av året.

generalforsamling
8. mai ble årets generalforsamling avholdt 
i BONORDs lokaler på Nerstranda i Tromsø. 
Tilstede var 17 delegerte, samt administrasjon 
og styrets medlemmer.

– I forbindelse med generalforsamlingen 
hadde vi på lik linje med i fjor vi laget et 
fagseminar for deltagerne fra Harstad og 
Midt-Troms. Tilbakemeldingene på opplegget 
var svært positive og vi er veldig godt fornøyd 
med hvor mange som deltok i den tilreisende 
delegasjonen, uttaler kommunikasjonssjef Kim 
Kr. Nordli i BONORD.

bbl finans
Gjennom det strategiske samarbeids-
organet STORBY, har BONORD etablert 
finansierings selskapet BBL Finans AS. Totalt 
har STORBYlagene investert ca. 50 millioner 

kr i selskapet. 01.07.2013 ble alle tilslutta 
lag flyttet fra NBBL over til BONORDs egen 
sikringsordning. 

– Dette var første trinn i nye og bedre 
tjenester innen sikring og trygging. Fase to, 
med forskutterte felleskostnader, ble forberedt 
høsten 2013, og implementert januar 2014. Vi 
tror dette vil være et av de viktigste grep som 
er gjort, for å bygge opp igjen omdømmet til 
borettslagsmodellen, forteller administrerende 
direktør Svein Dalsbø.

eiendomsmarkedeT
Markedet var også i 2013 preget av få brukte 
enheter tilgjengelig til salgs. Spesielt var 
dette tydelig i Tromsø. Like fullt har begge 
kontorer en økning i antall omsatte enheter, 
og GARANTI Tromsø befestet sin posisjon 
ytterligere som borettslagsspesialisten, med 
nesten dobbelt så mange salg av boretts-
lagsleiligheter som nærmeste konkurrent. 
Tilslutta borettslagsleiligheter hadde en sterk 
prisutvikling på totalt 14 prosent i løpet av året. 
Sammenlignbare nasjonale tall viste kun 2,5 
prosent økning.

GARANTI Tromsø markerte seg sterkt i 

Garanti-kjeden i 2013, bl.a. gjennom å bli kåret 
til beste kontor fire ganger i løpet av året i 
kjedens månedlige kåring. 

I løpet av året har BONORD i tillegg lagt 
ut egne prosjekter for salg i Evjenveien 
borettslag, og de to første byggetrinnene i 
Gammelgård borettslag. Sist nevnte prosjekt er 
første nybygg siden 2008 for BONORD. 

posiTiv medlemsuTvikling i 2013
Som følge av et tøft bolig- og leiemarked i 
Tromsø så BONORD en økt tilstrømming av nye 
medlemmer. Fortsatt er forkjøpsretten med-
lemmenes viktigste fordel, men undersøkelser 
viser at fordelsprogrammet benyttes av rundt 
70 prosent av medlemmene. 

I løpet av 2013 har første samarbeids partner 
blitt knyttet opp i det nasjonale  fordels kortet, 
med kontantbonus for medlemmene. Neumann 
bygg er representert både i Tromsø, Finnsnes 
og Harstad.

– Vår viktigste medlemsfordel forkjøps-
retten, ble benyttet ved 38 prosent av 
omsatte  enheter hvor denne var utlyst. Dette 
er en økning på 14 prosent fra foregående 
år. Tilsvarende nasjonale tall for året var 19 
prosent. Så langt i år er tallet enda høyere. Vår 
samarbeids partner Neumann ble mot slutten 
av året knyttet opp i fordelskortet. I 2014 ser vi 
at dette er en tjeneste medlemmene setter pris 
på og benytter. Vi er nå i prosess med flere 

Her er glimt fra årets generalforsamling i BONORD. Den økonomiske utviklingen i laget er god og bidro for andre år på rad til tidenes beste resultat for konsernet.
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generalforsamling 2014:

 et svært godt år for BONOrd
aktører som vi håper få knyttet opp i kortet i 
løpet av året, forteller Dalsbø.

Ved utgangen av 2013 hadde BONORD 
17.994 medlemmer. 

– Både nasjonalt og lokalt ser vi at antall 
medlemmer øker. Totalt er det nå mer enn 
900.000 som er medlemmer i et bolig -
byggelag. Spesielt ser vi en økning i tegning av 
medlemskap blant unge, som er gledelig. For 
BONORD ble brutto tilgang nye  medlemmer 
i løpet av året 905. Som følge av rydding og 
harmonisering av medlemsregistrene etter 
fusjonen fikk vi en teknisk justering bokført 
i 2013 med avgang på 608 medlemmer. 
Rekrutteringskampanjer er gjennomført vår, 
sommer og vinter, med god respons i begge 
byer, utdyper Dalsbø.

ToTalforsikringen
Ved utgangen av 2013 hadde BONORD 173 
boligselskaper på avtalen for Totalforsikring. 
Verdien av bygningsmassen i denne porte-
føljen er rundt på 19,5 mrd. kr. I løpet av 
2013 var det en svak nedgang i antall skader 
i Tromsø i forhold til 2012, henholdsvis 
100 skader i 2013 mot 119 skader i 2012. I 
hovedsak er det skader etter lekkasjer av vann, 
og noen få brannskader. I Harstad var det en 
svak økning i antall skader fra 31 i 2012 til 38 i 
2013 (22,5 prosent). 

BONORD har i løpet av året  reforhandlet 

avtalen med IF som ligger til grunn for 
Totalforsikringen. Dette medførte en gjennom-
snittlig nedgang på 21 prosent i premie-
beløpene på eksisterende avtaler, avhengig 
av skadehistorikk. I tillegg har reforhandlingen 
løst ut fondsmidler til skadeforebyggende 
tiltak, som boligselskapene som er på avtalen 
kan søke tilskudd fra. 

– Totalforsikringsløsningen boligbyggelaget 
tilbyr våre kunder har blitt reforhandlet med 
godt resultat, og laget har kunnet tilby en 
forbedring av premiebeløp for de fleste av våre 
kunder. Omfanget bestemmes av det enkelte 
lags skadehistorikk. Tilbakemeldingene på 
dette har vært svært positive, og viser fordelen 
og forhandlingsmakten som ligger i å forhandle 
samlet med en større portefølje, sier Dalsbø. 

landsdelen sTørsTe forvalTer
I 2013 har BONORD hatt forvaltning for totalt 
268 boligselskaper. Hoveddelen av disse ligger 
i Tromsø og Harstad, men er også fordelt på 
andre steder i fylket. Totalt utgjør disse 9477 
boenheter, og plasserer laget på toppen av 
private boligforvaltere i Nord-Norge. 

I juni ferdigstilte konsernet en ny og offensiv 
strategi. Denne har blitt jobbet med gjennom 
alle ledd og har hatt god deltagelse fra alle 
avdelinger. Denne innebærer blant annet en 
ytterligere markeds- og salgsorientering av 
forvaltningsavdelingene for å sikre at laget til 

Her er glimt fra årets generalforsamling i BONORD. Den økonomiske utviklingen i laget er god og bidro for andre år på rad til tidenes beste resultat for konsernet.

 Nøkkeltall
KONSerN
•	Inntekter	75,9	mill		som	er	20	prosent	

økning fra 2012
•	Driftsresultat	27,5	mill		som	er	78	prosent	økning fra 2012
•	Resultat	før	skatt	30,1	mill	–	81	prosent	

økning fra 2012

BONOrd Al
•	Driftsinntekter	48,5	mill.kr.	som	er	2	pro-

sent økning fra 2012
•	Resultat	etter	skatt	5,14	mill.kr.	som	er	en	økning på 14 prosent fra 2012. Resultatet ble avsatt til egenkapital.

enhver tid leverer gode, framtidsretta  produkter 
og tjenester, til markedene vi skal betjene. Et 
viktig arbeid fremover BONORD blir å fortsette 
utviklingen av forvaltnings tjenestene igjennom 
samspill med tekniske tjenester og styre -
rådgivning overfor forvalta lag.

Tidenes resulTaT for konserneT
Den økonomiske utviklingen i konsernet var 
i 2013 god og bidro for andre år på rad til 
tidenes beste resultat for konsernet. En sentral 
faktor for resultatet har vært nedsalget av 
utleieboligene i Tromsø. Dette har frigjort 
kapital som styrker selskapets muskler for nye 
investeringer og byggeprosjekter. Dalsbø er 
fornøyd med året sett under ett.

– Lagets drift og resultater på de fleste felt 
ble meget gode i 2013, og vi forventer at den 
positive utviklingen også vil fortsette i 2014. 
Den økonomiske utviklingen styrker laget og 
gir oss muskler til å realisere boligprosjekter 
for medlemmene i begge byer. 
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enkel og rask 
rørfornying
Denne gjengen i VVS24 har brukt bare seks uker på å legge nye 
avløpsrør i hele Myrheim III. Bjarne Halvorsen i styret puster lettet ut. 
Nå trenger han ikke lenger bekymre seg for lekkasjer.

– Forsikringstiden og dermed levetiden på rør 
er 40 år. Hvis du har så gamle rør kan du fort 
få store skader i en hel blokk, uten å få noe 
igjen på forsikringen. Nå når vi er ferdige med 
jobben nullstilles forsikringen igjen. Rørene er 
som nye, forklarer Johnny Aasheim i VVS24.

– Ja, nå kan jeg sove godt igjen. Jeg må 
innrømme at jeg har hatt hjertet litt i halsen 
på borettslagets vegne de siste årene. Det 
var på høy tid å få gjort denne jobben nå, 
erkjenner Bjarne Halvorsen, som er den i 
styret i Myrheim III som har vært VVS24 sin 
kontaktperson gjennom rørfornyelsen.  Han er 
strålende fornøyd med den jobben VVS24 har 
gjort.

uTe en uke
VVS24 startet opp arbeidet i Myrheim III i mars. 
Nå i mai var de ferdige. 

– Hver leilighet er uten vann og avløp i en 
liten uke. Vi går inn mandagen og overleverer 
leiligheten med nye rør påfølgende fredag, 
forklarer Aasheim.

– Vi setter inn 
campingtoalett, men 
dusj og vann må du 
ordne deg med på 
annet vis. Det går 
an å bo i leiligheten 
mens vi holder på, 
hvis du kan dusje 
andre steder. Noen 
dusjer på jobb eller 
hos naboer som 
fortsatt har vann, og 
blir hjemme mens 
renoveringen pågår. 

Mens andre igjen legger inn en ferieuke når vi 
kommer, og reiser bort, sier Aasheim.

Beboerne får varsel om hvilken uke de blir 
uten vann to og en halv måned i forveien. Det 
gjør det enklere å finne seg alternativ bolig 
den uka det pågår.

fikk bo på hoTell
I Myrheim III har de gjort en ekstra fin vri for å 
begrense ulempene rørfornyingen nødvendig-
vis må føre med seg for beboerne. 

– Det ble ikke så dyrt som vi hadde 
beregnet, derfor fikk vi penger til overs. Disse 
pengene ga vi tilbake til beboerne. Vi ga alle 
et flatt tilskudd som de kunne bruke til å bo på 
hotell eller andre steder mens renoveringen 
pågikk. Vi hadde også forhandlet fram en pris 
på hotellrom hos Scandic, forklarer Halvorsen.

Dermed kunne de som ønsket det være 
turister i egen by i den vesle uka det hele sto 
på. 

meToden
VVS24 bytter ikke ut rør med mindre de har 
smuldret helt bort. De bruker en metode kalt 
relining. Det betyr kort fortalt at de blåser en 
myk «strømpe» inn i rørene. Denne legger seg 
som en ekstra vegg inne i røret og herdes når 
den er kommet på plass. Herdingen gjør røret 
like hardt og glatt som om det skulle være helt 
nytt. 

– Med denne metoden nullstilles 
 forsikringen. Det er med å rive vegger og 
hugge opp gulv for å legge helt nye rør, 
 forteller rørleggermester Aasheim.

Forskjellen er bare at det går mye raskere og 
er mange ganger rimeligere.

Bjarne Halvorsen i 
styret til Myrheim III er 
lettet og glad over å 
ha fått jobben gjort.

– Det vi gjør kan sammenliknes med det 
legene gjør når de opererer ved hjelp av 
kikhulls kirurgi. Vi trenger heller ikke åpne 
opp noe sted. Vi opererer en hel blokk via 
 eksisterende rørsystem, ler rørleggermesteren. 
Først vaskes rørene, deretter filmes de for å 
sjekke  tilstanden og til slutt legges stømpen 
inn.

invesTerT millioner
– Vi er et tromsøfirma med lokale eiere: daglig 
leder Kjell-Are Hanssen og meg selv. Vi har 

Her er relining-teamet til VVS 24. Fra venstre Alexandre Y. Gilant, Tor-Ivar Stensland, Adrian R. Stankowski, Øystein Hallem og Johnny Aasheim.
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sammen med dyktige ansatte klart å bygge 
opp en solid kompetansebedrift. Nå har vi 25 
ansatte og i 2015 har vi 10-års jubileum, sier 
rørleggermester Johnny Aasheim. 

VVS24 har arbeidet med rørfornying i åtte 
år. Etter mye hardt arbeid med opplæring, 
prøving og feiling, har de nå investert millioner 
i rørfornyingsutstyr. De har en referanseliste 
på rørfornying av godt over 300 borettslags-
leiligheter i Tromsø.

Firmaet er et av de få rørleggerfirmaene 
i Norge som utfører alt fra rørfornying og 

kommunal teknikk med spyling og filming av 
rør, til vanlig klassisk rørleggerarbeid og grave-
jobber. I den grad noe kan kalles «klassisk» i 
dag.

– Utviklingen innen ny teknologi går minst 
like fort innen rørlegging som på datafronten. 
Det kommer nye metoder hele tiden, forklarer 
arbeidsleder Tor-Ivar Stensland.

delTar hele veien
God kommunikasjon er derimot den viktigste 
metoden VVS24 anvender. For at borettslaget 

skal kunne ta en riktig beslutning og alle er 
klar over hva jobben innebærer, stiller VVS24 
opp for å vise bilder av det som skal skje – og 
svare på spørsmål. Firmaet deltar både i styre-
møte, på generalforsamling og i allmøter før 
oppstart i nye prosjekt. VVS24 har skiftet ut rør 
i flere borettslag både i Tromsø og Bodø, og er 
stolt over å kunne si at de har holdt framdrifts-
planen sin i absolutt alle prosjekt de har vært 
involvert i.

– Vi planlegger godt. Da slipper vi over-
raskelser, forsikrer Johnny Aasheim i VVS24.

Her er relining-teamet til VVS 24. Fra venstre Alexandre Y. Gilant, Tor-Ivar Stensland, Adrian R. Stankowski, Øystein Hallem og Johnny Aasheim.
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BONOrdappen lansert
Nå er appen for BONORDs medlemmer og 
 styrer lansert. Som medlem vil du du kunne 
bruke appen i forbindelse med forkjøpsrett, 
og som tillitsvalgt vil du ha tilgang til styre-
dokumenter og fakturabehandling.

Appen er tilpasset iPhone, iPad og Android, 
og kan lastes ned fra Google Play og App 
Store.

– Selv om vi ikke har gjort noen offisiell 
lansering av appen, ser vi at det er forholdsvis 
mange som har lastet denne ned allerede. Vi 
har hatt en innkjøringsfase, og vi ser at den er 
stabil og virker som den skal. Bakgrunnen for å 
lage denne er for å skape et bedre tilbud både 
til medlemmer og tillitsvalgte i våre forvalta 
bolig selskaper. Vi vet at svært mange benytter 
seg av smarttelefoner og nettbrett i sitt styre-
virke, og da er det naturlig at vi legger til rette 
for dette, forteller BONORDs portalansvarlige 
og forvaltningskonsulent Vegard Antonsen. 

Dagens app er under utvikling og det vil 
komme til mer funksjonalitet til etter hvert. 
Blant annet utredes muligheten for å knytte 
denne nærmere opp mot fordels programmet 
til medlemmene, og eiendomsmegler-
tjenestene.

– Koster det noe for  brukerne å 
laste ned appen?

– Nei, appen er 
 tilgjengelig for gratis 
nedlasting i App Store og 
på Google Play, avslutter 
Antonsen.

hvordan oppreTTe bruker på 
 porTalen:
1. Gå inn på www.bonord.no og velg 

«Portalen»
2. Velg «Registrer deg»
3. Fyll inn navn, e-post og trykk «Bekreft». 
 (Dersom systemet ikke finner noen fore-

komster kan du sjekke hvordan ditt navn 
er registrert hos BONORD ved å se på 
 eventuelle giroer, medlemskort, efaktura 
eller brev som du har mottatt. Hvis du ikke 
er registrert med e-postadresse må denne 
registreres hos oss før du kan opprette deg 
bruker).

4. Du vil motta en e-post med en lenke hvor du 
får opprettet brukernavn og passord. 

5. Når bruker er opprettet er det bare å logge 
inn – enten via nettsiden eller app.

Slik ser det ut på Google Play.

Slik ser appen ut i App Store.
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iT-hjørnet

Sommerlige 
brett-tips
For mange er nettbrettet blitt en daglig bruks
gjenstand, men etter hvert som produkt og tjeneste
funksjoner har økt, kan det være verdt å se på 
hvordan brettet bedre kan utnyttes. 

Nettbrett ivaretar skriving, presentasjon og regne-
funksjoner i ulike former. For ikke lenge siden kom 
 endelig en variant av Microsoft Office for iPad. For 
mange er det nok denne som er den mest gjenkjenn-
bare. Mange synes det kan være upraktisk å skrive 
direkte på brettet, særlig om det er en litt større tekst. 
Skaff deg da heller et blåtann-tastatur som du også 
kan kombinere med en beskyttelsesmappe. En slik, 
eller en dokkingstasjon, gjør det enklere å vise bilder, 
skrive eller se på film. Med en dokkingstasjon kan du 
i tillegg lettere koble til TV, prosjektor, samt stereo-
anlegg ved behov. 

Har du noen gang hatt behov for en ekstra skjerm? 
For de som bruker iPad kan det være verdt å vite om 
appen Air Display 2. Et program installeres lokalt på 
en  Windows PC eller en Mac. De må stå i samme tråd-
løsnett som nettbrettet, og når appen og  programmet 
 snakker sammen, vil du få tilgang til ekstra skjerm. 
Veldig bra hvis du liker å jobbe med touchskjerm. For 
nettbrett med Androide vil appen iDisplay fungere 
tilsvarende. Vær oppmerksom på at dette er betalings-
løsninger. Det kan være lurt å sjekke litt i forkant om 
dette fungerer hos deg.

Nettbrettet brukes mye til å underholde barn med i 
baksetet på bilen. Løse brett er ikke særlig trygt hvis 
bilen må bråstoppe, så brettene bør være fastmontert. 
Her finnes det en rekke gode løsninger for dette. Det 
er viktig å være obs på at kvaliteten varierer en del. 
Vi anbefaler løsningen fra Vogel. Mest fordi det virker 
solid, men også fordi det ikke krever bruk av verktøy. 
I tillegg er det enkelt å montere og 
demontere, som gjør at vi tror 
det vil bli brukt. Siste tips 
når nettbrettet er montert 
er å huske å lage spillelister 
av videoer, når barnet er så 
lite at det ikke når frem til det 
fastmonterte brettet. På den 
måten blir bilturen en lek.

God sommer!

kjell magnar 
lekang, 
ikt-rådgiver

Ny medarbeiderBONOrdappen lansert
Sigmunn Sørensen ansatt som 
 teknisk konsulent på teknisk 
 avdeling.

Han kommer fra stillingen som driftsleder 
hos Steen og Strøm /ISS med hovedansvar 
for Nerstranda senter. En stilling han har 
hatt de siste tre år. Blant tidligere arbeids-
givere finner vi bl.a. Tromsø Stålindustri 
og entreprenøren ECONOR, hvor han var 
anleggsleder.

Sørensen har faglig bakgrunn som 
bygningsingeniør med konstruksjon som 
hovedfelt, og tilleggskompetanse innen 
økonomi. Han har lang erfaring innen FDV.

– BONORD er en stor og viktig aktør 
i eiendomsmarkedet i Tromsø og 
Harstad med lange tradisjoner, og med 
 medlemmer som stoler på at teknisk 
avdeling er der for å hjelpe dem. Mine 
arbeidsoppgaver er knyttet opp mot et 
 faglig område jeg har lang erfaring med, 
vedlikehold og planlegging. Betydningen 
og viktigheten av å gjøre dette riktig kan 
ikke understrekes nok. Her har BONORD 
flere gode verktøy og løsninger, bl.a. 
Plussplan og Bevar-HMS. Mine første møter 
med styrene har så langt vært entydig 
positive, og jeg oppfatter at det er stor 
 forståelse for betydningen og ansvaret de 

har for å sikre verdiene i egen bygnings-
masse, forteller Sørensen.

På privaten er Sørensen en aktiv kar. 
Ved siden av en brennende interesse for 
mekanikk og bil, er han også aktiv i Tromsø 
Cykleklubb. BONORD har de siste årene 
hatt stor fokus på bedriftsidrett, og ligget 
blant de mest aktive bedriftene innen bl.a. 
Ti på Topp i Tromsø. Her vil Sørensen bli et 
positivt tilskudd.

Seminarene er et unikt kompetansehevende tiltak for tillitsvalgte i boligselskaper forvaltet 
av BONORD.  For mer informasjon om kurs og seminarer se kalenderen på BONORDs 
nettsted.

innføring i sTyrearbeid og boligjus
Tromsø: Onsdag 27. august 18:00 – 21:00 Sted: BONORD
Harstad Torsdag 28. august 18:00 – 21:00 Sted: Thon hotel Harstad

budsjeTTarbeid i boligselskaper
Tromsø: Onsdag 1. oktober 18:00 – 21:00 Sted: BONORD
Harstad Torsdag 2. oktober 18:00 – 21:00 Sted: Thon hotel Harstad
Det vil i tillegg til berammede kurs bli avviklet BONORDskole knyttet til tekniske temaer. 
Disse vil bli publisert i aktivitetskalenderen på BONORD sin hjemmeside og nyhetsbrev 
sendt ut til tillitsvalgte, samt publisert på Portalen.

BONORDskolen     2014
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Boligbyggelagenes Teletjenester:

 Rimelig koseprat
Det er fortsatt mange som sverger til fasttelefonen. Det har boligbygge-
lagene tatt hensyn til når de har inngått avtale med ny teleoperatør.

Mobiltelefonene har for lengst gjort sitt inntog 
i de fleste hjem, og mange har kun smart-
telefoner i huset. Likevel viser tallene fra 
Post- og Teletilsynet at overraskende mange 
nordmenn fortsatt har fasttelefon. Faktisk så 
mange som seks av ti. Mange setter fortsatt 

pris på den gode, gamle samtalen. For mens 
smart telefonen innbyr til spill og sosialt 
 samvær på nettet, er fasttelefonen selve 
symbolet på koseprat. I vårt langstrakte land er 
det mange som bor spredt og langt fra familie 
og venner. Det er fint å kunne snakke i fred og 

ro med dem man er glad i, uten å tenke på at 
batteriet snart blir tomt eller at prisen kanskje 
er for høy. Likevel er det svært sjelden å se 
gode tilbud på fastabonnement. Når bolig-
byggelagene fremforhandlet ny avtale med 
teleoperatøren Hello, hadde de også fasttele-
fon i tankene.

– Vi vet at mange av våre medlemmer 
har fasttelefon, så det var viktig for oss at 
en ny samarbeidspartner også kunne gi et 
godt tilbud på denne tjenesten, sier Rune 
Gaustad, som er administrerende direktør i 
Boligbyggelagenes Partner.

rimeligere FOr Alle
Hello, har operert i bedriftsmarkedet i mange 
år, men har nå skreddersydd priser for alle 
boligbyggelagenes medlemmer. De tre 
 abonnementstypene tar hensyn til ulike behov, 
og du kan enkelt finne ut hva som passer deg 
best. Du kan bare stille deg selv spørsmålet: Er 
du beskjeden, snakkesalig eller kanskje prate-
sjuk? Når du har valgt det som passer best, 
bestiller du abonnementet enkelt på nett eller 
over telefon. Kundesentret til Hello er åpent 
helt til kl 18:00 på hverdager. Når du bytter til 
Hello får du beholde ditt gamle nummer, og 
i tillegg beholder du den gode dekningen du 
hadde før. Hello bruker nemlig Telenor-nettet til 
sine tjenester. 

– Vi har vurdert flere teleselskaper og er 
trygge på at Hello vil være en god partner 
for oss. Nå oppfordrer vi medlemmene til å 
sjekke ut hva de kan spare på å benytte Hello 
 gjennom Fordelskortet, sier Gaustad.

SliK gjør du deT:

1. Gå inn på følgende internettadresse: 
http://hello.no/bbltele/

2. Klikk på ”Bestille”- knappen.
3. Velg «Fasttelefoni»
4. Velg type abonnement (beskjeden, 

 snakkesalig eller pratesjuk)
4. Legg inn opplysningene i bestillingskjemaet 

under.
5. Ønsker du å snakke med en kunde-

behandler, kan du ringe Hello på telefon 
815 70 815 

FOTO geTTy IMAgeS
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Reiser til medlemspris 
Palmesus på en øde strand, familieferie hos Mikke Mus, en helg 
tettpakket med kulturopplevelser eller bilferie i Europa. Med 
Fordelskortet får du rabatter og bonus på din drømmereise. 

Nordmenn reiser som aldri før, og mulighetene 
har aldri vært større. Det kan være vanskelig å 
orientere seg i jungelen av tilbud og priser. Har 
du Fordelskortet, kan du være sikker på at du 
får en god pris når du bestiller din ferie. 

– Reise er viktig for våre medlemmer, og 
derfor har vi nå fremforhandlet gode rabatter 
hos landets ledende reisebyråer. Slik kan vi 
sikre at medlemmene kan finne sin drømme-
reise godt rabattert, sier Frank G. Mo, som er 
ansvarlig for reisetilbudene som tilbys hos alle 
de 42 boligbyggelagene. 

mange feriedrømmer
Når han har jobbet med de ulike avtalene 
har han hele tiden hatt 550.000 medlemmer 
som et godt kort på hånden for å få de beste 
rabattene, men han har også hatt like mange 
feriedrømmer å ta hensyn til. 

– Våre medlemmer ønsker alt fra storby, sol 

og bad til temareiser. Det har vært viktig for 
oss å samarbeide med reisebyråer som har et 
bredt utvalg av tilbud, sier han.

Via Tours er fra i år nytt tilbud i Fordelskortet. 
Selskapet er Norges største feriekjede, og tilbyr 
skreddersydde reiser etter kundens ønsker. Her 
kan du som medlem i boligbyggelaget nyte 
kampanjetilbud som inneholder alt fra familie-
ferie i Disney World og safari til storbyferie i 
fascinerende Las Vegas. 

Ønsker du heller å tilbringe rolige dager 
mens du nyter den vakre utsikten over 
Gardasjøen og nipper til et glass Aperol? 
Da kan du finne godt rabatterte medlems-
tilbud hos Sembo, som tilbyr ferieboliger og 
hoteller ved Middelhavet og verden for øvrig. 
Planlegger du bilferie i Europa er Sembo 
Roadtrip et godt hjelpemiddel. Hurtigruten og 
BI-reiser er selvsagt representert for de som 
ønsker å oppleve den vakre naturen i vårt eget 

land, og på Thon hotellene kan du overnatte til 
en billig penge både i Norge og Sverige. 

På samtlige tilbud får du enten bonus, 
rabatt eller begge deler når du bestiller med 
Fordelskortet. Reis med BONORDs avtaler – det 
lønner seg!

eksempler på Tilbud:
•	BI-reiser: Reiser med Hurtigruten. 5 prosent 

bonus og spesialtilbud for medlemmer av 
BONORD. Må bestilles hos BI-reiser for å få 
bonus. 

•	Sembo: 5 prosent bonus på overnattinger 
og spesialtilbud for medlemmer av bolig-
byggelaget.

•	Via Tours: 3 prosent rabatt på hotell og 
inntil kr. 600 i rabatt på pakkereiser. I tillegg 
til spesialtilbud for medlemmer av bolig-
byggelaget. 

Du finner oversikt over alle reiseselskapene og 
deres kampanjetilbud på  
www.fordels kortet.no/bonord

Har du spørsmål kan du ringe BONORD på 
77 60 32 00, eller sende oss en e-post til 
post@bonord.no

FOTO geTTy IMAgeS
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Leier ut litt 
bedre plass

Det går fint an å bruke de 
åtte kubikk store  containerne 
som en ekstra bodplass, 
men mest av alt er det 
mellom lagring av flyttelass 
 Hasselberg passer på i sitt 
1400 kvadratmeter store 
lager nord på Tromsøya.

Salgs- og markedssjef Ørjan Nilssen 
er løftet 12 meter til værs og smiler 
 tappert høyt oppe under lagertaket, 
hvor smekkfulle kontainere er stablet tre 
i høyden for å utnytte plassen. Etter å 
ha utvidet kapasiteten med 30 prosent 
i fjor er Hasselberg nå klar for den store 
 høy sesongen hva angår mellomlagring.

– Vi har 600 kontainere til leie i Tromsø. 
Normalt sett bruker vi 70 prosent av 

 kapasiteten, men nå i sommersesongen 
vet vi at det kommer til å bli helt fullt, 
forklarer Nilssen.

følger «skoleruTa»
– Vår høysesong følger flyttemønste-
ret. De fleste barnefamilier foretrekker 
å flytte på sommeren av hensyn til 
ungene som skal begynne på ny skole. 
Sommerhalvåret er vår desidert travleste 
periode, men det går jevnt og trutt hele 
året, sier han.

Hasselberg er nå et av landets største 
flyttebyrå, og det desidert største flytte-
firmaet mellom nord og sør.

– Vi har virksomhet over hele landet, og 
tilbyr også mellomlagring i alle de største 
byene.

mer lagring
Etter at kravet kom om å selge før man 

får kjøpe, er det mange som trenger å 
mellomlagre flyttelasset sitt i en periode. 
Hasselberg kjenner derfor stadig mer 
også på svingningene i boligmarkedet, 
i henhold til trykk på lagringsbehov. 
Lagring er nå et gradvis økende tjeneste-
område for Hasselberg, derfor så de seg 
nødt til å utvide i fjor. Selskapet leier ut 
åtte kubikkmeter store kontainere i tre, 
noe som tilsvarer størrelsen på en bod på 
fire kvadrat. Her er det plass til mye når 
den stappes full.

– Vi utfører også flytting og lagring for 
bedrifter, men 80 prosent av driften vår 
kommer fortsatt fra personmarkedet, sier 
Nilssen.

Firmaet har spesialisert seg på å frakte 
gods sikkert og trygt. Du skal kunne sende 
porselen, arvesølv og krystallglass med 
Hasselberg uten å frykte at det ødelegges 
undervegs.
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hasselberg Transport AS er et av Norges 
største flyttebyrå, og opererer over hele 
landet. Det ble etablert i 1968 og har 
hovedkontor i tromsø. selskapet  disponerer 
12-18 flyttebiler som daglig kjører flytte-
gods i Norge og Norden. selskapet har i 
tillegg  dyktige samarbeidspartnere som 
kan håndtere flyttinger til europa og 
verden forøvrig. Våre biler er alle utstyrt 
med  spesialutstyr som flyttetepper, traller 
pianostropper m.m. Pr. i dag er vi det 
flyttebyrået i Norge utfører flest flyttinger 
mellom sør-Norge og Nord-Norge!
BONORD-medlemmer får 15 prosent rabatt.

– Å drive flyttebyrå krever en egen 
kompetanse i forhold til pakking, stabling 
og frakt. Etter 45 år er vi blitt rimelig gode 
på dette. Det handler om å unngå skade 
både på folk, flyttelass og ikke minst 
boligene når vi bærer alt ut og inn. 

Hasselberg stiller med muskelkraft og 
kompetanse enten det gjelder flyttehjelp 
eller flyttevask.

Tar imoT alle uTfordringer
Av og til byr hverdagen på utfordringer 
som sitter litt ekstra lenge i  hukommelsen.

– Vi fikk i oppdrag å flytte et flygel fra 
toppetasjen i et hus, og det må ha blitt 
løftet inn der før huset sto ferdig. I alle 
fall måtte vi rekvirere håndverkere til å 
fjerne vindu og en del av veggen før vi til 
slutt kunne flytte det ut med en heisekran. 
Det var komplett umulig å få det ut på 
andre måter. Slike oppdrag husker du en 

stund, smiler Ørjan Nilssen i Hasselberg 
Transport.

TjenesTer:
•	 Flytting innland
•	 Flytting utland
•	 Pakking av flyttegods
•	 Pianoflytting
•	 Flyttevask
•	 Flytteforsikring
•	 Lagring av flyttelass
•	 Byflytting
•	 Tilkjøring lager
•	 Utkjøring fra lager
•	 Kontorflyttinger
•	 Safe flyttinger
•	 Lagring self service

10 tips til deg 
som skal flytte
1. Bruk ulike størrelser på eskene – store 

esker for lette ting – små esker for 
tunge ting.

2. Eskene bør ikke veie mer enn 25 kg.
3. Eskene må fylles helt opp slik at de 

blir mest mulig stabil.
4. Merk eskene godt med hva de inne-

holder. Dette er viktig for å oppnå 
riktig stabling på flyttebilen, samt 
levering til riktig rom i ny bolig.

5. Unngå å blande ulikt innhold i samme 
eske. Bøker og glass bør for eksempel 
IKKE pakkes i samme eske. Dette fordi 
innholdet tåler forskjellig belastning.

6. Brannfarlige/etsende stoffer, behol-
dere for væske bør ikke pakkes 
sammen med annet flyttegods på 
grunn av fare for søl og forsikrings-
messige forhold.

7. Tape igjen eska når den er full. Ikke 
bruk esker uten lokk.

8. Ikke pakk så mye i esken at det blir kul 
på lokket.

9. Klær kan pakkes i søppelsekker – bruk 
da gjerne to sekker utenpå hverandre 
slik at det er mindre sjanse for at klær 
kan ramle ut.

10. Pakkemateriell (esker, bobleplast etc.) 
fås kjøpt hos Hasselberg.



Mediehus mot strømmen
Mens norske avishus blør dypt og kutter kostnader, økte iTromsø 
sine annonseinntekter med mer enn en halv million første kvartal 
i år. Rett og slett ved å snu litt om på eget tankesett.

– Mens vi tradisjonelt alltid har satt papir-
avisa først, har vi nå snudd på det. Vi setter 
de digitale flatene først, og bruker papir som 
et supplerende produkt. Dette tanke settet 
gjelder både journalistene og oss som selger 
 annonser, og det har gitt umiddelbare resulta-
ter, sier Liv H. Brandvoll (bildet), salgsdirektør 
i iTromsø.

Den interne merkedagen var 8. oktober i 
fjor. Siden da har mediehuset snudd om på 
hvordan alle jobber, slik at det de nå leverer et 
produkt som mer tilpasset forbrukermønsteret: 
Hva leserne faktisk foretar seg. 

mobilen førsT
– De aller fleste sjekker i dag de første 
nyhetene om morgenen via mobiltelefonen 
sin. Derfor er det alltid på nett du finner de 
 ferskeste nyhetene hos oss. Vi har doblet 
antallet publiseringer på nett, og trafikken på 
mobilutgaven og nettutgaven vår er økende 

både hva angår brukere og antallet side-
visninger. Vi er nå jevnstor med Nordlys på 
nett i Tromsø kommune, sier Brandvoll.

Samtidig med sin egen satsing på digitale 
flater hjelper de annonsekundene til å bli mer 
synlige også på nett og på sosiale medier. 

kombinasjoner
iTromsø har utviklet gode kombinasjons-
løsninger for annonsekundene som fungerer 
litt på samme måte som for leserne som jakter 
nyheter.

– På mobilformatet får du stort sett bare med 
deg selve nyheten. Tålmodigheten for å lese 
lange artikler via en mobiltelefon er liten. Vil du 
ha mer bakgrunn og utdypende infor masjon, 
finner du den i papiravisen. Det samme gjelder 
annonsene. Du får synliggjort kanskje ett av 
dine gode tilbud via nettannonsen, kan du i 
papiravisa kan ha side opp og side ned med 
varer som lokker kunden til butikken.

Budsjettet for digitale inntekter er mer enn 
doblet, og inntekten på mobile plattformer er 
tredoblet for iTromsø, som vil satse videre for 
å gjøre både lesere og annonsekunder enda 
mer fornøyde.

Salgsdirektøren er sikker på at produktene 
på nett vi utvides mye i tida som kommer, og 
at folk er villige til å betale for merverdi på 
nett. Både lesere og annonsekunder.

– Vi forvalter en unik posisjon. Vi er den 
nærmeste formidler av det som er viktig for 
folk, sier Brandvoll.
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www.itromso.no		 Tlf	77	64	06	00

•	20 % medlemsrabatt på abonnement 
papiravis

•	40 % medlemsrabatt på abonnement e-avis



Trenden er å blande

Andrea Dahlberg ved Nova forteller om flere 
muligheter for fargevalg enn noen sinne. 

Den som velger et moderne kjøkken, er modig nok til å blande 
både farger og materialer.

– Vi ser dette stadig oftere: Folk tør kombinere 
frontene – og velger både ulike farger og ulike 
materialer. Det er ikke uvanlig å blande tre- og 
akcrylfronter med aluminium, forteller Andrea 
Dahlberg, som er avdelingsleder ved Nova i 
Harstad. 

nyTT samlingspunkT
Hun mener kjøkkenet er i ferd med å gjenvinne 
sin posisjon fra «gamle dager» – fra tiden 
før TV invaderte hjemmene våre – og der 
 kjøkkenet var boligens fremste møterom. 

– Dette virker å være en tydelig utvikling. 
Kjøkkenet brukes som et sted å møtes og et 
sted for samtaler. Derfor blir kjøkkenet viktig, 
også for å kunne vise frem for besøkende. 
Åpne kjøkkenløsninger blir vanligere. Det 
samme med kjøkkenøyer og barløsninger. Det 
gamle kjøkkenbordet utgår i stadig større grad, 
oppsummerer hun. 

Når hun uttaler seg om trender og  utvikling, 
snakker hun ikke bare om etterspørsel, men 
også hva hun opplever på messer og av 
 internasjonale trender.

– Det blir mer enten/eller. Ta benke platene 
som eksempel. De blir enten tynnere eller 
veldig tykke. Stadig flere velger bort den 
 tradisjonelle på tre centimeter tykkelse, 
påpeker hun. 

overvinn begrensningene
Utstillinger er ment å skulle inspirere, og 
 trendene forteller om en retning. Men de 
forteller ikke nødvendigvis sannheten om hva 
som er mest populært.

– Nei, det er klart. Det er jo de profilerte 
kjøkkenfrontene det går mest av. Disse 
 kommer jo aldri til å gå av moten. Og fargene 
grått og hvitt er de mest etterspurte, selv om 
valgmulighetene for fargevalg nå er større enn 
noen gang, påpeker hun. 

Valgmulighetene for innredninger og 
løsninger begrenser seg ofte selv – slik også 
materialvalg kan gjøre det. Og mange ender 
på tradisjonelle løsninger, uten å egentlig 
ønske det. 

– Vi kan gjerne ønske å tenke utradisjonelt 
og kreativt, men de færreste av oss kan jo 
velge fritt når vi velger kjøkken. Vi må velge 
et kjøkken som passer til den boligen vi har, 
påpeker Dahlberg. 

– Hvis du jobber med å pusse opp et 
 gammelt og ærverdig hus, vil neppe et 
 høyglanskjøkken ta seg så godt ut –  akkurat 
som valgene om løsninger fort lar seg 
begrense av den plassen man har til rådighet. 
Men selv med naturlige begrensninger, så er 
trendene viktige, fordi de kan inspirere til å få 
på plass bedre løsninger enn man i utgangs-
punktet kanskje hadde tenkt, påpeker hun.
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Nova Interiør Tromsø 
www.nova-group.no • Tlf 77 63 90 00

Nova Interiør Harstad
www.harstad@nova-group.no • Tlf 76 89 91 00

30 % på kjøkken
25 % på bad og garderobe
5 % ekstra på kampanjepriser til BONORD 
medlemmer
Compakt kjøkken nettopris 5 %
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Har du hoppet paradis noen gang? Alt du trenger for å komme i gang er litt kritt og en 
litt flat liten stein, som vi kaller hoppestein. Tegn opp en paradis som du ser over teksten 
her. Hvis du ikke har kritt og asfalt som det går an å leke på, går det fint an å bruke en 
pinne og streke opp paradis på grusen.

Slik gjør du det: Hoppesteinen kastes først i rute 1. Så hopper man på to ben over rute en 
og lander i rute 2 og 3, hviler et kort øyeblikk, hopper på ett ben i rute 4 og lander på to 
ben – ett i rute 5 og ett i rute 6. Hopp på ett ben i rute 7, på to ben i rute 8 og 9 og snu deg 
rundt i det du lander i rute 10. Deretter er det samme vei tilbake, men foran rute 1 skal man 
stanse og stående på ett ben ta opp steinen før man hopper over ruta og ut. Deretter kaster 
man steinen til rute 2, og hopper paradiset gjennom igjen. Neste gang kastes steinen i rute 
3. Når steinen er i for eksempel rute 2 eller 3 er det ikke lov å stå på to ben. Bommer man på 
ruta, eller treffer kantene i rutene med føttene, er det nestemann sin tur. Når det er din tur 
igjen, starter du der du slapp. 

Det er morsomt å hoppe paradis sammen med en eller flere venner. Men det går også 
helt fint å bare øve seg alene.

Hoppetau-regler er en slags syngeregler som vi sier rytmisk mens vi hopper i hoppe-
tau. Man kan hoppe alene i et vanlig hoppetau, eller flere sammen i et større slengtau 
– mens vi sier ulike regler. Vi kan hoppe på ett og to bein, vi kan snurre, ta i bakken, 
hoppe to og to, bytte partner, og mye annet.

bamse, bamse
Deltagere: 2 eller flere (Det beste er å være minst tre siden det er enklest når to sveiver 
slengtauet sammen, men det går også an å feste slengtauet i en stolpe eller noe annet 
som ikke beveger seg, slik at én kan sveive og én kan hoppe.)
Utstyr: 1 slengtau eller et vanlig hoppetau

beskrivelse 
•	Sveive	tauet
•	En	hopper	inn	i	tauet	og	alle	sier	reglen:
Bamse, bamse ta i bakken
Bamse, bamse snu deg om
Bamse, bamse vend tilbake samme veien som du kom
Bamse, bamse se mot sola
Bamse, bamse se mot jorda
Bamse, bamse stav ditt navn
bamse, bamse hopp ut på 3
1.......2.......3  

KONKURRANSE
Send inn din beste hoppetau-regle, enten en man bruker når man hopper alene 
eller flere ilag med langtau.
Send inn forslaget med ditt navn og adresse til BONORD, postboks 6156, 9291 
Tromsø.
Husk å merke konvolutten med «Barnesida». Du kan også sende svaret på e-post 
til oss, adresse: bolyst@krysspress.no Husk å skrive navn og adresse.
Vinner av barnekryssordet i forrige nummer av Bolyst var Niclas isaksen, 10 år. 
Han får en overraskelse i posten fra BONORD. 

Paradis

Hoppetau-regler



Brille Mandag 21:30
Eller et annet tidspunkt

Med tjenesten Ukesarkiv kan du se programmer som har blitt sendt 
en hel uke bakover i tid. Ukesarkiv er en av fl ere spennende tjenester 
i underholdningsportalen T-We. 

Les mer på canaldigital.no/t-we

Du bestemmer selv når du vil se hva.
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idé:Tromsø

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

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

idé:Harstad

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

SOMMERMARKED
INTERIØR
GULV
MALING
TRELAST
VERKTØY
BAD
GARDEROBE

TROMSØ - HARSTAD - FINNSNES                 www.neumann.no

DETTE SPARER DU: 5% BONUS VED BRUK AV FORDELSKORTET

Alle BONORD medlemmer
får alltid de beste prisene
hos våre byggevarehus

5% bonus på alt kjøp5% bonus på alt kjøp

Husk å trekke Fordelskortet 

i betalingsterminalen.
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Skal vi hjelpe ditt borettslag til økt trygghet 
og/eller lavere energiforbruk? 

Ta kontakt med oss i JM Hansen AS
– Vi kan ENØK og Sikkerhet!

www.ctmlyng.no

Norskproduserte kvalitetsprodukter med 7 års garanti   

I mange borettslag går 
store utgifter bort til 

belysning av rom i den 
enkelte leilighet og  

fellesareal som 
ikke er i bruk

Løsning:
Bevegelsesføler
En bevegelsesføler brukes for automatisk lysstyring i rom som 
sporadisk er i bruk, som for eksempel klasserom, røykerom, trim-
rom, idrettshaller, lager, vaskerom, gang, bad, boder 
etc., med den hensikt å spare strøm.

Brann i borettslag 
er et fryktelig 

scenario, 
men det skjer 

alt for ofte

Løsning:
Komfyrvakt
Mkomfy komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker 
platetoppen på komfyren og forhindrer eller reduserer sjansen for 
branntilløp. Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og 
vakt for overtemperatur.

Visste du at brann på komfyr/platetopp eller i stekovn, står for 
ca 35% av alle branntilløp i boliger og leiligheter?

Mkomfy er markedets beste og sikreste komfyrvakt og er svært 
enkel i bruk.

SIKKERHET ENØK KOMFORT

 Vi kan ENØK og Sikkerhet

Tlf:      77 66 55 00
Epost:   firmapost@jmhansen.no
Web:      www.jmhansen.no

Ærfuglveien 3A
Postboks 2604 - 9273 Tromsø

SIKKERHET ENØK KOMFORT
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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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post@euroskilt.no
Og du vil bli satt over til din 
nærmeste Euroskilt-avdeling0 60 80Ring:

Euroskilt er en betydelig aktør innen 
utemiljø- og avsperringsprodukter som 
benker, sykkelstativ, bommer og rekkverk. 

God design skaper spennende utemiljøer.

Euroskilt AS er markedsleder i Norge innen 
trafikk sikkerhets materiell, og er en betydelig 
aktør innen utemiljø- og avsperringsprodukter 
som benker, sykkelstativ, bommer og rekkverk.

o
k

ta
n

 • 
P

.n
R

: 4
4

2
7

2

Link benker og bord BIX bilsperrePrax avfallsbeholder

Grille engangsgrillbeholder Flexi gjerde

Publicus® sykkelstativ

Car Bike Port sykkelstativUrban Island benker

www.euroskilt.no

NYHET

4G     -     HD Voice     -     Bank ID     -     Telenor-dekning     -     Bedre priser

99.- pr. mnd.fra

MOBILT-
BREDBÅND

94.- pr. mnd.fra

FAST-
TELEFONI

29.- pr. mnd.fra

MOBIL-
TELEFONI

Ny teleavtale gir enda bedre priser 
til medlemmer av boligbyggelag
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DUNI
Vi har et utvalg av Dunis servietter, duker 
og kuvertløpere. Kom i butikken å se, vi har 
mange ulike mønstre og farger

DUNICEL DUK
Hvit, 25 m.
Topp kvalitet til super pris!

Vnr. 43980

SØLVFAT
Vnr. 12113

SØLVBESTIKK I PLAST
Gaffel PS 19cm sølv. Pk á 50 stk. Vnr. 243285

Kniv PS 20cm sølv. Pk á 50 stk. Vnr. 243286

Dessertskje PS 17,5cm sølv. Pk á 50 stk. Vnr. 243288 

59,-

PLASTTALLERKEN 20 PR. PK
Plasttallerken 15 cm m/sølvrand. Engangstallerkener av høy kvalitet. 

Vnr. 277729 36,-

Plasttallerken 19 cm m/sølvrand. Vnr. 270601 59,-

Plasttallerken 26 cm m/sølvrand,. Vnr. 277737 86,-

Dyp tallerken 23cm dyp hvit m/sølvrand. Vnr. 281329 74,-

CHAMPAGNE- OG 
VINGLASS I PLAST
Champagne 10cl sølvstett. 
Pk á 10 stk. Vnr. 270409 
Vin 13cl sølvstett. 
Pk á 10 stk. Vnr. 270418 

36,-
FRA

3636,-

249,-
SJEKK PRISEN!SJEKK PRISEN!

FRA

5959,--

4949,-

Butikktilbud
Tilbud gjelder t.o.m. fra 9. juni t.o.m. 30.juni

Norengros Markedshuset Butikk 
Strandvegen 106 (ved Rema1000)

Telefon 4000 4912

Norengros NB Engros

Mercurveien 4, 9498 Harstad

Tlf: 08522 Alle priser er inkl. mva.
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På vegne av SpareBank1 Skadeforsikring AS 

G
lød

03712

RING 03712 
FÅ FORSIKRINGSTILBUD I DAG!

I dag er dagen. 42 boligbyggelag har slått seg sammen og dannet Boligbyggelagenes 

Forsikring for å tilby sine 550 000 medlemmer alle typer skadeforsikring. Våre forsikringsrådgivere  

sitter klar til å gjennomgå dine behov og gi deg et skikkelig forsikringstilbud. 

Forsikringstilbud på 1-2-3: 
1.  Finn frem forsikringspapirene dine.

2.  Ring oss på 03712 eller send e-post til post@bblf.no. 
 (oppgi gjerne når på dagen du ønsker å bli kontaktet). 

3.  Få et godt forsikringstilbud!

www.bblf.no
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Avis og annonsering − Bladet 
Tromsø 
www.itromso.no • Tlf 77 64 06 00
20 % rabatt på abonnent på papiravis 
40 % rabatt på abonnent på e-avis

Bildekk og felger 
Vianor Tromsø Tlf 77 60 96 00
Vianor HarstadTlf 77 07 97 70
www.vianor.no

30 % rabatt på oljeskift og olje
12 % rabatt på ordinære priser på dekk hotell
12 % rabatt på ordinære priser på sommer- 
og vinterdekk.
12 % rabatt på ordinære priser på alle typer 
batteri, og AC-service

 Dine medlemsfordeler 2014

alle våre medlemsfordeler finner du blant annet på BONORDS hjemmeside: www.bonord.no

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,-)

Møbelringen 
www.mobelringen.no • Tlf 77 60 03 50
25 % rabatt på madrasser med tilbehør fra 
Wonderland
20 % rabatt på diverse interiør(små varer)
10 % rabatt på tepper
7,5 % rabatt på stuemøbler
Rabatten gjelder på ordinære priser

NorEngros/Markedshuset 
Tlf 77 75 26 26
NorEngros/NB Engros Harstad 
Tlf 08522
www.norengros.no
40 % rabatt på blekk/tonere på ordinære 
priser
20 % rabatt på alle varer utenom maskin-
varer og tilbudsvarer/kampanjetilbud

Glassmester Appelbom AS 
www.appelbom.no • Tlf 47 46 49 00 
25 % rabatt på veiledende priser på skifting 
av isolerglass og tilskåret glass-speil
10 % rabatt på veiledende priser på 
 balkonginnglassing
2 timer gratis rådgivning

Sol- og innsynskjermingsprodukter
20 % på motorisering/ automatikk til 
utvendig solskjerming
15 % på utvendige solskjermingsprodukter
15 % på øvrig solskjerming
Rabattene gjelder på ordinære priser

Renovasjon − REMIKS 
www.remiks.no
Tlf 77 60 19 00
Leie container (1-3 dager) i størrelsen 
8/10 m3, ut/inn transport av container samt 
levering av blandet avfall (uten farlig avfall)
Fast pris kr 3 500,- inkl. mva. (Gjelder for 
en container inkludert avfall og én utkjøring/
innhenting).
Tilbudet gjelder alle BONORDs medlemmer 
innenfor følgende geografiske område:

Hele Tromsøya
Fastlandet: Berg-Skjelnan
Kvaløya: Slettaelva-Eidkjosen

For borettslag og sameier forvaltet av BONORD:
Egen avtale for fast leie av container til 
bølgepapp. Leie pr. mnd. lukket container 
med spalteåpning 4-8 m3: Kr 450,- inkl. mva

Advokatbistand − Rekve Pleym & co
www.rekve-pleym.no • Tlf 77 75 12 00
25 % rabatt på de til enhver gjeldende 
ordinære honorarsatser. 

Medlemmer får rabatt ved handel 
hos JM Hansen Installasjon og  
JM Hansen Elektrisk.
www.jmhansen.no • Tlf 77 66 55 00
JM Installasjon:
10% rabatt på timepris service - Elektromontør
20% rabatt på lagerført installasjons materiell
20% rabatt på lagerført materiell på utstyr til 
lys/varme
5% rabatt på faktura fra Serviceverksted

JM Hansen Elektrisk:
5% rabatt på småelektriske produkter

Rabattene gis på til enhver tid gjeldende 
servicetimepris og materiellpriser.

Blikkenslager- og verksted-
produkter Tom Dreyer AS 
www.blikkenslagerdreyer.no • Tlf 77 67 35 88
10-20 % rabatt rabatt på produksjon og 
montering av pipebeslag, luftehatter etc. 
10-20 % rabatt på utvalgte merker av bolig-
ventilasjon, sentralstøvsuger, kjøkkenhetter 
og  ventilatorer.

Alarm og vakthold − Trygg Vakt 
www.tryggvakt.no • Tlf 77 61 03 00
Medlemmer får BONORD-pris på sikrings-
produkter, vakthold og tjenester.
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Flyttebyrå - Hasselberg Transport AS 
www.hasselberg.no • Tlf 77 63 33 33
15 % rabatt på lagring av innbo på lagerhotell
15 % rabatt på pakkemateriell for flytting

 Dine medlemsfordeler 2014

alle våre medlemsfordeler finner du blant annet på BONORDS hjemmeside: www.bonord.no

Byggevarer − Neumann Bygg 
www.neumannbygg.no
Tlf Tromsø 77 65 97 00 / Tlf Harstad 77 00 14 00
10-42 % rabatt på byggevarer. 
5 % bonus på alt kjøp
For å oppnå bonus må kortet ditt være aktivert.

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
12,5 % rabatt på gjeldende timepris for 
 renhold og vaktmestertjenester.

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.

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.

Kjøkken/bad/garderobe – 
Nova Interiør Tromsø 
www.nova-group.no • Tlf 77 63 90 00

Nova Interiør Harstad
www.harstad@nova-group.no • Tlf 76 89 91 00

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

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.
Gjelder for Tromsø og Harstad. 

Låsesmed og låseprodukter − 
Låsgruppen AS 
www.lasgruppen.no • Tlf 77 60 77 20
20 % rabatt på ordinære priser
10% på kampanjepriser

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

Haneseth Harstad AS
www.haneseth.no • Tlf 77 01 64 00
10 % rabatt på elektromontør
20 % påslag på engrospris på installasjons-
materiell
20 % påslag på engrospris på utstyr til  
lys/varme

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.

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

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,-

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.



GARANTI Tromsø  |  Nerstranda senter, 4. etg.  |  Pb. 6156  |  9291 Tromsø  |  Tlf. 77 60 32 00  |  www.garanti.no

GARANTI Harstad  |  Magnus gate 1  |  Pb. 95  |  9481 Harstad  |  Tlf. 77 01 84 60  |  www.garanti.no

ALLE VIL HA HØYEST MULIG PRIS FOR BOLIGEN SIN …

… det får du når du velger GARANTI Eiendomsmegling. Vi er spesialist på salg av
borettslagsleiligheter og den megleren som selger desidert flest slike. Fra før innehar vi de fleste

prisrekordene på solgte borettslagsleiligheter, og hver uke oppnår vi stadig flere nye.
Ta kontakt for et godt medlemstilbud og en trygg bolighandel.

Skal du selge bolig?

Se våre nye og  
superlekre nettsider garanti.no

RETURADRESSE:

BONORD
Postboks 6156
9291 TROMSØ

B 
Blad


