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Generalforsamlingene i Boligbyggelaget Nord 
og Hammerfest og Omegn Boligbyggelag vedtok 
16.04.15 enstemmig å fusjonere lagene. Dette er 
i overenstemmelse med gjeldende strategiplan 
for BONORD om vekst i nye geografiske områder.

Når boligbyggelag slår seg sammen, så er det 
for å bli sterkere. Slik styrke trengs på mange 
områder. For å bygge nye boliger er det i dag 
langt større krav til god likviditet og soliditet i 
form av egenkapital. Innen drift og forvaltning er 
forventningene til leveransene i dag langt større 
enn tidligere. Kvalitet blir et stadig viktigere 
begrep, og for å kunne dekke de 
autorisasjonskrav som samfunnet krever innen 
eiendomsmegling, teknisk og økonomisk 
forvaltning og inkasso, må boligbyggelagene 
være av en viss størrelse. Boligbyggelagenes 
kunder har også forventninger om at 
boligbyggelagene må ha kunne tilby et bredt 
spekter av tjenester, slik at deres styrehverdag blir 
enklest mulig.

For de største forvaltningskundene med 
komplekse utfordringer i forhold til styrearbeidet 

i lagene, har vi etablert programmet Effektiv 
styrearbeid. Dette for bedre å utnytte de ressurser 
som styrene besitter i samspill med BONORDs 
datasystemer og faglige kompetanse.

Det er også viktig at medlemmenes 
interesser og behov ivaretas når antall 
boligbyggelag reduseres. Avstanden mellom 
boligbyggelagets hovedkontor og de plasser 
medlemmene bor, kan fort bli lange. Her må de 
fusjonerte boligbyggelagene skape gode 
løsninger for å ivareta medlemsdemokratiet, også 
for de som bor utenom de sentrale strøk.

BONORD var en av stifterne i samarbeids- 
organet Storbybolig som ble etablert for å være 
rustet for fremtiden. I tillegg til å gi våre 
medlemmer ansiennitet og forkjøpsrett i byene 
Trondheim, Bergen, Stavanger, Bodø og Oslo, gir 
dette også mulighet for i felleskap å utvikle nye 
dataløsninger som det enkelte 
boligbyggelag alene ikke ville kunne løfte. Det 
webbaserte HMS-/ kvalitetsstyringssystem BEVAR 
HMS er et eksempel på dette. I tillegg har vi også 
utviklet vedlikeholdsprogrammet Plussplan i 

samarbeid med boligbyggelaget i Trondheim 
– TOBB, et produkt som selger meget godt 
blant våre forvaltede lag, og som vi mener er et 
verktøy alle boligselskaper bør ha for å skape 
forutsigbarhet for fremtidig vedlikehold og dertil 
investeringer. 

Som følge av fusjonen, så blir Bolyst nå også 
distribuert til medlemmer i Hammerfest. 

Vi håper at bladet blir vel mottatt med sine 
artikler som primært sikter mot boligrelatert stoff, 
men også gode tilbud fra våre 
samarbeidspartnere.

Da er det bare å ønske de tidligere 
andelshavere i Hammerfest og Omegn 
Boligbyggelag velkommen inn i BONORDfamilien!  

LEDERINNHOLD

FUSJON OVER
FYLKESGRENSENE

Vi ønsker de tidligere andelshavere i 
Hammerfest og Omegn Boligbyggelag 
velkommen inn i BONORDfamilien!
Svein Dalsbø, administrerende direktør 
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Prisstatistikken fra Eiendom Norge viser at prisene 
i Tromsø falt med 0,1 prosent første halvår kontra 
resten av landet som sådan, hvor prisfallet var 0,3 
prosent.

– Det er et marginalt fall, og er vel mer riktig å 
si at prisveksten stagnerer enn at prisene faller. 
Fortsatt er prisene 12-13 prosent høyere enn i fjor. 
Men resultatet harmonerer godt med det vi selv 
har sett i markedet og det vi har av magefølelse. 
Det er litt roligere på visning, og prisene flater 
litt ut. Dette er sunt for alle parter. Vi har snakket 
lenge om at den kraftige prisveksten i Tromsø har 
vært for voldsom.

Ellers kan Svendsen konstatere at det er solgt 
19 prosent flere boliger hittil i år, sammenlignet 
med samme periode i 2014. Det gjelder både 
boliger generelt og borettslagsboliger.

For tiden er det 361 boliger til salgs i Tromsø. 
182 brukte boliger og 179 nye boliger.

– Antallet har økt med 80 siden februar. Det er 
også et godt tegn på et sunnere marked, og ikke 
minst er dette bra for boligkjøperne som har mer 
å velge i.

– Tromsø har et mye større behov for nye 
boliger enn det byggebransjen klarer å levere. 

– Hvis ser på nyboligaktørene så er alle nå i 
aktivitet med ulike prosjekter. Det er likevel ikke 
gjort i en håndvending å fylle opp underskuddet 
eller gapet som oppsto i markedet mellom 2006 
og 2012 da det var mer eller mindre full stopp hva 
angår nybygg.

Svendsen karakteriserer boligmarkedet i 
Tromsø som velfungerende nå. Når det gjelder 
prisutvikling resten av året vil han nødig spå.

– Men vi ser vel for oss at blir mer av det vi ser 
nå. At det roer seg litt, men at vi fortsatt har en 
jevn omsetning av boliger. Jeg tror prisutviklingen 
holder seg, at vi ikke skal dramatisk ned, men 
at prisene flater noe ut. Vi startet jo året med en 
prisvekst på 16-17 prosent sammenliknet med 
fjoråret. Nå er den på rundt 13. Jeg ser ikke bort 
fra at prisutviklingen i Tromsø stabiliserer seg på 
nasjonalt nivå og at også vi blir mer i takt med 
den øvrige utviklinga i AS Norge.

Stavanger opplever en markant nedgang i 
boligprisene sammenliknet med resten av landet. 
Det mener Svendsen ene og alene kan forklares 
med det ekstreme prismarkedet som har vært 
i byen, preget av oljebransjens vekst – og nå 
stagnasjon.

GODE MULIGHETER
GARANTI selger boligene som BONORD har under 
bygging. Nå er det kun leiligheter igjen i den siste 
blokka som skal opp i Sundet. Her er 12 leiligheter 
allerede solgt og bygget er bestilt, mens syv av de 
største leilighetene fortsatt kan kjøpes. 

– Vi er veldig fornøyd med at vi denne gangen 
klarte å planlegge prosjektet slik at vi har 
attraktive leiligheter igjen til boligkjøperne, at ikke 
all kremen forsvant i tildelingsmøtet. 

Den siste blokka i Sundet inneholder kun 

3-roms og 4-romsleiligheter, og det er syv 
4-romsleiligheter som fortsatt er ledig. De har 
god utsikt og det er selvsagt heis i bygget. 

– Generelt er det en overvekt når det gjelder 
etterspørsel på mindre boliger i Tromsø, men da 
skal de helst ligge enda mer sentrumsnært enn 
Sundet som jo er på Tomasjord. I sentrum får du 
vanskeligere solgt store leiligheter til 
barnefamilier, siden de gjerne velger å bosette 
seg i en av de andre bydelene. I sentrum finner 
vi den mer urbane innbyggeren og her er det 
stort sett bare en eller to i husstanden, opplyser 
Svendsen.

GARANTI Tromsø hadde i fjor formidable 
salgsresultater og ligger fortsatt helt øverst i 
kjeden nasjonalt med sine resultater. 

– Vi har en megler i permisjon, hvilket betyr at 
vi av naturlige årsaker ikke omsetter så mange 
boliger som i fjor. Men vi har nå allerede hatt to 
måneder med beste megler, så vi gjør det bra. 
Selv om det ikke er så mye kake på oss fra 
hovedkontoret – ennå, sier Svendsen med 
glimt i øyet.

Boligprisene i Tromsø falt for første gang på lenge
første halvår i år. Med 0,1 prosent. Daglig leder 

Leif-Harald Svendsen i GARANTI Tromsø mener dette er sunt.

4 NYHETER

ROLIGERE I
BOLIGMARKEDET
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Hva i all verden er det BONORD gjør som resten av
Nord-Norge ikke får til?

BYGGER EN STERK
NORDNORSK 
MERKEVARE

Spørsmålet går til administrerende direktør 
Svein Dalsbø for BONORD som nå består av 
Harstad, Tromsø og Hammerfest. Dalsbø humrer 
og er litt stolt.

– Vi har jobbet lenge sammen, hatt jevnlige 
møter og blitt godt kjent. Det er et godt 
tillitsforhold mellom alle sammen og vår intensjon 
fra Tromsø har hele tiden vært at vi på grunn av 
vår størrelse kan bibringe kompetanse og 
tjenester til de andre lagene som de har hatt 
problemer med å dekke opp selv. Det gjelder 
kanskje spesielt de produktene vi har utviklet på 
teknisk avdeling, sier Svein Dalsbø.

GODT MOTTATT
Han har fått mange hyggelige tilbakemeldinger 
etter fusjonen, og interessen i Hammerfest er 
stor for hva BONORD kan bidra med. Under 
markeringen av overgangen til BONORD deltok 
en rekke styremedlemmer fra ulike boligselskap i 
Hammerfest.

– Det er utfordrende å være liten. Vi har lenge 
sett at BONORD har systemer som vi bare kunne 
drømme om. Nå får vi tiligang på ytterligere 
kompetanse innenfor regnskap og tekniske fag, 
sier Andreas Enevold, avdelingsleder i BONORD 
Hammerfest. 

Han forteller at reaksjonene i Hammerfest så 
langt bare har vært positive.

– Norske boligbyggelag er konkurranseutsatte 
på alle områder, og vi må tørre å tenke nytt 
til beste for våre medlemmer og kunder. Våre 
kunder etterspør i økende grad totalleveranser 
innen økonomisk og teknisk forvaltning, noe som 
kan være utfordrende om ikke organisasjonen er 
på en viss størrelse. Den nye organisasjonen er et 

slikt grep, og er i tråd med vår forretningsstrategi 
om å bygge et sterkt og stort Nordnorsk 
boligbyggelag, sier Dalsbø.

LOV Å VÆRE SKEPTISK
Så påpeker han det opplagte at så lenge fusjon 
ikke er nødvendig for å kutte arbeidsplasser, 
men tvert imot handler om å bygge opp, så er 
det enklere å få til sammenslåing. Likevel brukte 
generalforsamlingen i Harstad tre timer på 
diskusjonen da de kom med i 2012.

– Det handler om at medlemmene våre må få 
tid til å diskutere og se fordeler og ulemper på 
samme måte som det administrasjonen gjør. Det 
skal være lov å gå inn i slike diskusjoner med en 
viss skepsis, så er det vi i administrasjonen som 
må gjøre en god jobb med å få medlemmer og 
andelshavere til å se det samme fordelsbildet 
som vi gjør. Det vil selvsagt alltid være motstand 
hvis man opplever å miste litt av styringa, mener 
Dalsbø.

VURDERER FLERE
BONORD er også i dialog med andre 
boligbyggelag i Finnmark, og ser foreløpig kun 
nordover. Det er på nåværende tidspunkt ikke 
aktuelt med fusjonssamtaler med Bodø.

– Vi samarbeider meget godt med Bodø, og 
opprettet nylig BBL Finans der i samarbeid med 
Storbylagene. Lange avstander og mange doble 
funksjoner mellom Tromsø og Bodø gjør at en 
eventuell fusjon vil være krevende.

 BONORD mener det er fornuftig å ha et sterkt 
boligbyggelag for de to nordligste fylkene.

– Så får vi se hvilke andre som kommer med i 
Finnmark når tiden er moden for det, sier Dalsbø.

VIL BYGGE MER
Boligbyggelaget i Narvik driver delvis en 
kommunal boligstiftelse, og vi opplever ikke at 
det er aktuelt å tenke fusjonprosesser hos dem. 
Dalsbø utelukker ingenting, men er uansett svært 
ydmyk for at alle slike prosesser krever lang 
modning før beslutninger kan tas. Og tydelig på 
at det må være gevinst i slik sammenslåing for 
alle parter.

– Er det konkrete planer om å bygge i de nye 
områdene til BONORD?

– Vi har «Vi bygger Nord-Norge» som visjon, 
og vi tror denne fusjonen gir oss 
mulighet til en mer stabil produksjon på 
boligområdet. Vi har som mål at det skal bygges 
boliger i samtlige av våre tre byer. I Hammerfest 
har de nettopp ferdigstilt nye boliger ved 
Storvannet, og det er mulig å bygge et par blokker 
til i samme område. Foreløpig har vi ingen 
konkrete planer om å sette i gang der. Det 

avhenger litt av utviklingen i oljenæringen 
generelt, som akkurat nå er preget av oljeprisfall 
og en avventende holdning til igangsettelse av 
nye felt. Men vi er alltid interesserte i å utvikle 
gode prosjekter. For tiden bygger vi flere bolig-
blokker i Tromsø og har to gode prosjekt under 
planlegging i Harstad, forteller Svein Dalsbø. 

– Å bygge boliger krever en del kapital. Denne 
kapitalen har vi ikke, derfor er det veldig hyggelig 
å få hjelp fra Tromsø også på dette området, sier 
Andreas Enevold, som håper og tror at andre lag 
i Finnmark også blir med i BONORD når de får 
sett og evaluert erfaringene som Hammerfest nå 
gjør seg. 

Administrerende direktør Svein Dalsbø i 
BONORD og avdelingsleder i BONORD 
Hammerfest samlet medlemmer i 
Hammerfest til informasjonsmøte tidlig i juni.

Godt oppmøte og god respons fra de nye BONORD-medlemmene i Hammerfest.
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Dette visste du
(kanskje) ikke om:

ANDREAS ENEVOLD
Avd. leder
BONORD Hammerfest

HAMMERFEST 
Befolkning: 10,287 (2014) 
Ordfører: Alf E. Jakobsen 
Høyeste punkt: Seilandstuva (1078 moh)

Antall medlemmer: 1740
Historie: Etablert 1959
Boligbyggelagets sære, men viktige 
bidrag i byhistorien: Hammerfest satte 
tidlig opp det som da var en av de største 
boligblokkene i norsk sammenheng. 
Bygningen brøt med alle tradisjonelle 
bosettingsmønstre i Finnmark. Den ble 
påbegynt i 1959 og sto ferdig i 1965. Den 
karakteristiske buede Hesteskoblokka eies 
av Elvestrand borettslag, har 124 leiligheter 
og ligger ved Storvatnet knapt to kilometer 
fra sentrum.

FAKTA

Byfølelsen: Rådhusplassen definitivt.
Utested: Jernteppet, egentlig en pub som har 
spesialisert seg på ølsorter. Utmerket både på 
utvalg og kunnskap. Arrangerer jevnlig ølkurs.
Resturant: Det er restaurant Skansen på 
Scandic-hotellet
Utsiktspunkt: Her må jeg vel si Salenfjellet. 
Dit kan du kjøre opp, og hit er det mest vanlig at 
besøkende drar opp for å ta bilder.

Aktivitet for barnefamiler: Turer i nærområdet, 
ellers mange tilbud innen idrett. Vi har tre 
svømmehaller, og ellers aktive idrettslag innen 
både sommer- og vinteridrett som arrangerer 
renn og turneringer. 
Aktivitet for den aktive: Hva med et gratis 
morgenbad i Isbjørnhallen hver torsdag? Eller du 
kan ta deg en tur innom flerbrukshallen, eller til 
fjells. Vi har også et svært treningssenter rett ved 
siden av Isbjørnklubben. 
Aktivitet for den kulturinteresserte: Vi har et 
praktfullt kulturhus som tar seg spesielt godt ut 
i mørketida. Der er det aktivitet hele tiden, og et 
stort mangfold av kulturtilbud. 
Aktivitet for den som vil på shopping: Tja. Du 
får tak i alt du trenger i Hammerfest, pluss litt 
til. Selv om det kanskje ikke hit folk reiser for å 
handle. Men ta deg en tur i Nissen-senteret midt 
i sentrum, så tenker jeg du fort klarer å bruke litt 
penger.

Hva Hammerfest bør skryte mer av: Turområdene 
rundt byen. Vi har byfjellet Tyven som er veldig fint og 
gir en glimrende utsikt over hele byen. Den er enkelt 
tilgjengelig, du kan følge en kjerrevei hele veien opp. 
Men til tross for at det er så flott her er det langt fra 
alle fastboende som har vært her ennå.
Mest kjente severdighet: Meridianstøtta, uten tvil. 
Det er i alle fall den turistene flokker seg rundt og 
tar selfie sammen med. Da de foretok oppmåling av 
meridianene på kloden, etablerte de denne støtta. 
Ellers er også Melkøya et temmelig synlig 
landemerke, men den må du nyte fra avstand.

En ting de fleste ikke tenker over at Hammerfest er 
kjent for: Den er jo ganske kjent for Isbjørnklubben, 
som har passert 250.000 medlemmer worldwide 
nå. Men det de fleste ikke tenker på er at vi i 1891 
var den første byen i Norge som fikk gatelys. Vi var 
faktisk blant de første i Nord-Europa! Hammerfest 
hadde gatelys før Berlin, for å si det sånn.
Dette må du gjøre i Hammerfest før du i det hele 
tatt får godkjent at du har vært her: Da må du ha 
kommet deg på Tyven-fjellet. Som sagt er det mange 
fastboende som ikke har vært der. Tyven gir status! 
Er du heldig kan du treffe noen rein på veien.

Pass deg for: Den reinjagende ordføreren vår! 
Ha i bakhodet at valgkampen kan ha begynt.
Største nålevende kjendiser fra byen (innen 
kultur, næringsliv og politikk): Skuespiller Bjørn 
Sundqvist, næringslivsleder og gründer Turid 
Josefsen og musiker Steinar Albrigtsen.
Mitt personlige tips til hva du bør gjøre mens 
du er så heldig å være her: Kom deg ut i 
naturen, den er spektakulær uansett vær.

NESTE: TROMSØ

BESTE:

TIPS TIL:
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Dette visste du
(kanskje) ikke om:

KIM KR. NORDLI
Kommunikasjonssjef 
BONORD

TROMSØ 
Befolkning: 72,681 (2015) 
Ordfører: Jens Johan Hjort 
Høyeste bynære punkt: Tromsdalstinden (1 238 moh)

Antall medlemmer: Om lag 15 000
Historie: Etablert 1966
Boligbyggelagets sære, men viktige 
bidrag i byhistorien: Boligbyggelaget 
har bygget tre av Tromsøs bydeler: Håpet, 
Kroken og Stakkevollan. 

FAKTA

Byfølelsen: På en av byens mange hyggelige 
uteserveringer. En god kaffe utenfor Helmersen 
eller på Perez, eller en kald en fra Mack utenfor 
Skarven på en solskinnsdag
Utested: Perez, med Verdensteateret som en god 
nummer to.
Resturant: Denne er litt vanskelig, da det er flere 
svært gode restauranter i Tromsø. Da jeg er glad i 
fisk vil jeg nok holde en knapp på Fiskekompaniet. 
Jeg vil våge påstanden om at dette er en av 
landets beste fiskerestauranter. De er veldig 
dyktige på sesongråvarene, og kvalitet i alle ledd, 
samt har en perfekt beliggenhet. 
Utsiktspunkt: Fjellheisen, og et gammelt guide-
tips vil være utsiktspunktet ved Maritim skole.

Aktivitet for barnefamiler: Litt avhengig av været, 
men Polaria, Tromsø museum og Vitensenteret 
er gode valg. Er det godt vær anbefales en tur til 
strendene på yttersia.
Aktivitet for den aktive: Byen er omgitt av et 
fantastisk turterreng og fjell, og gode 
oppmerkede turløyper i alle ferdighetsklasser. 
Det er også godt terreng for de som ønsker sykle 
både på landevei og i skog. Tromsøyas grønne 
lunge med lysløypa gir flotte muligheter for å 
komme seg ut på tur, uten å reise langt av gårde. 
Her finner du også den nye badestranden ved 
Langvannet på nordsiden av øya.
Aktivitet for den kulturinteresserte: Tromsø 
Kunstforening er alltid å anbefale, det samme 
er Nordnorsk Kunstmuseum. Utenom sommeren 
når de har spillefri, er HT og NOSO klare valg. På 
sommeren er Buktafestivalen et høydepunkt. 
Ingen over – alle under! Norges beste 
rockefestival, men en helt egen stemning og 
beste plassering tenkelig i Telegrafbukta. Årets 
festival er 16-18.juli.
Aktivitet for den som vil på shopping: Byen har 
tre store handlesenter, men personlig vil jeg 
anbefale nisjebutikkene du finner i Tromsø 
sentrum. Her kan du både gjøre fantastiske funn, 
men ikke minst møte på en betjening som er 
fagfolk innen sitt område. Det er i tillegg langt 
triveligere med et slikt butikkbesøk.

Hva Tromsø bør skryte mer av: Generelt bør vi bli 
flinkere å skryte av hverandre. Spesielt kan Tromsø bli 
flinkere å skryte av sitt omland. Men det som er unikt 
med Tromsø er at vi er en urban by med storby- 
følelse, langt mot nord, plassert i majestetisk natur.
Mest kjente severdighet: Ishavskatedralen, 
Tromsdalstinden, og Tromsøbrua. 
Av enkelte kalt treenigheten.
En ting de fleste ikke tenker over at Tromsø er kjent 
for: At Tromsø var Norges hovedstad i tre uker mens 
Oslo og Sør-Norge var okkupert. Kong Haakon og 
regjeringen forlot Tromsø med krysseren 

«Devonshire» 7. juni 1940.
Dette må du gjøre i Tromsø før du i det hele tatt 
får godkjent at du har vært her: Stikke en tur innom 
byens mest historiske og eldste skjenkested; 
Ølhallen. Her henger historien tykt i veggene. I dag 
har de hele 67 forskjellige sorter øl fra tapptårn. Er 
du i tillegg litt sportslig anlagt er en tur på 
Tromsdalstinden å anbefale, men du bør være i god 
form og helst ikke kombinere aktivitetene.
Pass deg for: Tromsø er en trygg, internasjonal og 
inkluderende by med mennesker fra mer enn 140 
nasjonaliteter. Det eneste du trenger passe deg for er 

kebab-måsen i Storgata.
Største nålevende kjendiser fra byen (innen 
kultur, næringsliv og politikk): Torbjørn 
Brundtland og Svein Berge i Røyksopp, Truls 
Svendsen, Bjørn Hansen, Kirsti Sparboe, Arthur 
Arntzen, Sverre Kjelsberg, Ragnar Olsen, Jørn 
Hoel, Lene Marlin, Espen Lind og Ole Giæver for å 
nevne noen fra kultur. For å provosere Bodø- 
væringene kan det også nevnes at Halvdan 
Sivertsen er født her. Innen politikken står fortsatt 
Erlend Rian og Hermann Kristoffersen som de 
mest kjente de senere år, men både Roger 
Ingebrigtsen og Torgeir Knag Fylkesnes er godt 
kjente. Fra næringslivet vil jeg si at byens aller 
mest kjente person er Johan Petter 
Barlindhaug. Det er mange som har blitt kjent 
gjennom sitt virke i Tromsø, men jeg har kun tatt 
med noen av de som er for bysbarn å regne.
Mitt personlige tips til hva du bør gjøre mens 
du er så heldig å være her: Se deg rundt, prat 
med folk, og bruk muligheten til å spise og drikke 
kvalitativt godt. I tillegg anbefales du å dra ut på 
tur, enten det er i skog, fjell eller hekling av sild 
på Håkøybrua.

NESTE: HARSTAD

BESTE:

TIPS TIL:
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Dette visste du
(kanskje) ikke om:

BJØRN MATHISEN
Regiondirektør
BONORD Harstad

HARSTAD 
Befolkning: 23,640 (2012) 
Ordfører: Marianne Bremnes 
Høyeste punkt: Sætertinden (1094 moh)

Antall medlemmer: Om lag 3 500
Historie: Boligbyggelaget i Harstad ble 
stiftet 4. mars 1946 og var en viktig aktør i 
gjenreisninger av byen etter krigen.
Boligbyggelagets sære, men viktige 
bidrag i byhistorien: Ha-Bo var som 
sagt en viktig aktør i bygging av byen. 
Boligbyggelaget var den dirkete årsaken til 
at Harstad fikk vinmonopol. Dette skjedde 
da Skolegaten brl ble bygd på slutten 
av 50-tallet, prosjektet ble oppført rett 
innenfor bygrensen til Harstad, like ved 
kommunegrensen til Trondenes.
Da blokkene var ferdig innflyttet var 
folketallet i Harstad høyt nok til at de ble 
etablert pol i byen, en stor dag i byens og 
boligbyggelagets historie.

FAKTA

Byfølelsen: På torvet en fin sommerdag
Utested: For de voksne, Bark, og de yngre 
Gründer
Resturant: Her er det svært vanskelig å kåre den 
beste da vi har flere som er i ypperste 
klasse, De 4 Roser, Hoelstuen og Umami skiller 
seg nok ut som den beste trioen. 
Utsiktspunkt: Det som er lettest å nå til fots og 
som også gir en meget fin utsikt over byen er 
Gangsåstoppen, her har ildsjeler bygd en flott 
gapahuk, hvor man kan nyte midnattssola og 
utsikt over Nord-Norges vakreste by. Ellers er jo 
Samaåsen også et flott utsiktspunkt. Hit kan man 
kjøre med bil.

Aktivitet for barnefamiler: Folkeparken er en 
perle for barnefamilier, sommer som vinter, her 
er det fine skiløyper og lekebakker for barna og 
om sommeren er Grunnvannet en yndet plass 
for barn og foreldre. Rundt om i parken har 
kommunen satt opp en mengde gapahuker med 
bålgruver, og disse er flittig bruk hele året. I tillegg 
har vi jo Grottebadet, Nord-Norges artigste bade-
land. Et spektakulært annerledesland med tropisk 
sommer hele året med bassenger, stupebrett, 
vannsklier og treningssenter. Siste nyvinning for 
barnefamilier er Sams lekeland på Seljestad, som 
visst nok være en høydare.
Aktivitet for den aktive: Her kommer man ikke 
uten om Folkeparken og Kvæfjordeidet når det 
gjelder vinteraktivitet på bortoverski. I tillegg har 
vi Sollia alpinsenter. Løypene på 
Kvæfjordeidet er av super kvalitet fra tidlig høst til 
langt på våren. Det sies at gutta i 
Kvæfjordløyper kan sette skispor om 
sommeren, dersom det skulle være ønskelig. 
Byen har at flott omland til fri benyttelse for de 
som ønsker å gå tur i marka eller på fjellet. Vår 
vakre skjærgård er ypperlig for fritidsbåter og for 
de mange som sverger  til kajakken. Geocaching 
er veldig utbredt i Harstadområdet.
Aktivitet for den kulturinteresserte: Festspillene i 
Nord-Norge, landsdelens største og viktigste 
kulturarrangement er nok en klar nummer 
1, ellers er det jo mange flotte forestillinger 
i Kulturhuset gjennom året. Vi  kommer ikke 
utenom Bakgården, høstens store begivenhet på 
musikkfronten.
Aktivitet for den som vil på shopping: Dette er 
nok et spørsmål som går til «feil mann», men 
ryktan si at det er gode muligheter for shopping 
i sentrene i byen og i Kanebogen, samt i mange 
av de små butikkene i byen som ligger utenfor 
sentrene.

Hva Harstad bør skryte mer av:
Naturen og skjærgården.
Mest kjente severdighet: Trondenes kirke, middel-
alderkirken, som er verdens nordligste steinkirke. 
Kirken må nok dele oppmerksomheten med 
Adolfkanonen, verdens største landbaserte kanon, 
som på en god dag kan skyte helt til Narvik...
En ting de fleste ikke tenker over at Harstad 
er kjent for: Hovedstaden på Norges største øy, 
Hinnøya.
Dette må du gjøre i Harstad før du i det hele tatt 
får godkjent at du har vært her:

Baklengs salto fra honnørbrygga, det betyr vel at det 
kun er en Tromsøværing som får godkjent, 
Jens Johan Hjort, da han tapte Earth Hour i fjor. 
De siste årene er det brukt mye ressurser på å renske 
opp indre havn, så det er trygt å bade i sentrum 
og alle som vil er hjertelig velkommen til å 
etterfølge Hjorts eksempel.
Pass deg for: Her behøver du ikke å passe deg for 
noen, her er alle snille og greie.
Største nålevende kjendiser fra byen (innen kultur, 
næringsliv og politikk):
Kultur: Karl Erik Harr Næringsliv: Per Strand

Politikk: Fiskeriminister Elisabeth Aspaker
Mitt personlige tips til hva du bør gjøre mens 
du er så heldig å være her:
Bli lengst mulig, gjerne bosett deg her.

BESTE:

TIPS TIL:
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Skal du overraske gjestene dine med noe ekstra 
godt og nordnorsk i sommer, kan du med fordel 
droppe olivenoljen og heller bruke gressløkolje.

– Den har vi høstet selv fra vill tilstand, har du 
litt fingersalt, et godt brød og gressløkolje, da er 
kvelden reddet, mener Torill Bakken Kåven, 
gründer og daglig leder av Nordlysmat. Hun 
bestemte seg allerede i 2000 for at hun skulle 
tilbringe så mye som mulig av livet ute i naturen, 
ikke inne på et kontor. Nå holder hun på å 
ferdigstille nye produksjonslokaler, Holmen 
utmarksgård i Raipas ved Altaelva. Her har hun 
planer om besøksgård, en liten gårsbutikk og 
kanskje en liten kafé.

Innsankingen av råvarene som brukes i 
produksjonen foregår oppe på vidda og nede ved 
havet. I det BOLYST er på tråden sankes det ivrig 
nyutsprunget bjørkeløv. 

MYE SPISELIG I NATUREN
– Vi følger knoppskytingen fra lavlandet og 

opp i høyden, og sanker hele tiden der løvet er 
ferskest. Så tørker vi det og bruker det i en rekke 
ulike produkter. 

Et lite kvantum av de ulike vekstene blir å finne 
hjemme på gården, mest for at besøkende skal 
kunne få se hvordan planten ser ut og lære mer 
om hva som er spiselig fra naturen. 

– Mye av denne kunnskapen har forsvunnet. 
Mange har ingen anelse om hvordan plantene 
rundt oss kan brukes, sier Kåven, som selv deler 
villig av sin kunnskap, og dermed stadig lærer 
mer.

Kunnskapen som Kåven benytter seg av når 
hun lager nordnorske naturprodukter er en miks 
av det som finnes av moderne forskning, og 
erfaringer fra tidligere generasjoner.

NATURENS SKATTEKISTE
Her er eksempler på planter som Nordlysmat 
sanker inn og lager produkter av. Torill Bakken 
Kåven håper du forsyner deg fra vårt felles 
spisskammers neste gang du er på vandring.

EKSOTISKE SMAKER
– Visste du at det kryr av hodepinemiddel i 
veigrøfta mellom Tromsø og Alta? Kåven sikter til 
Mjødurt, som du kan brygge te på, og som før i 
tiden var mye brukt for å lindre smerte.

– Vi er vant til å høre at vi må hente eksotiske 
smaker fra Italia og Frankrike. De er fantastiske de 
også, men plutselig er det flere som har begynt å 
oppdage at vi har masse eksotisk rundt oss i 
Norge og Nord-Norge også. Du har masse 
nydelige smaker nesten rett utenfor døra, hvis du 
bare vet hva du skal lete etter! 

Sett nordnorsk
smak på sommeren

Gressløkolje, mjødurtgele og altachutney er bare tre av
smakstilsetterne fra Nordlysmat, som henter råvarer direkte ut fra
finnmarksnaturen, heller det på flasker og legger det på glass.

Sibirgressløk – vill gressløk: En type gressløk 
som vokser i nordområdene, og som finnes i 
store mengder i Vest-Finnmark og Nord-Troms. 
Sibirgressløk har litt hvitløksaktig smak.

Skierriløv (dvergbjørk): Det lave bjørkeriset som 
vokser på fjell og vidde. Smaker som 
fjellbjørkeløv, men søtere, mildere og med litt 
annen aroma. Skierrigreinene inneholder også 
mye olje, og kan derfor med hell brukes til å lage 
bål når det regner ute.

Mjødurt: Mjødurt har en sterk mandelaktig smak, 
og gir en nydelig saft. Den har også gode 
medisinske egenskaper: inneholder 
acetylsalisylsyre, som er både 
smertedempende og febernedsettende. Du finner 
den gjerne sammen med brennesle som også 
kan bruker i supper og stuinger.

Fjellkvann: Nordkalottens mest fascinerende 
plante, med eksplosjoner av sterke, intense 
krydderdufter. Den har i tidligere tider vært vår 
mest eksporterte vare – større enn tørrfisken. 
Kvannedram var viden kjent, og entusiaster lager 
den fortsatt i dag.

Krøkebær: Vokser i stort monn i hele Nord-Norge. 
Proppfull av antioksidanter, vitaminer og 
mineraler. Mild, med smak av nøtter. Har i 
folkemedisin vært brukt mot kreft og som 
styrkende saft, og det forskes for tiden mye på 
dette bærets fortreffelige egenskaper.

Einer: Brukes både til smaksetting, til 
desinfisering og rensing av kropp og sjel. 

Rabarbra: En av de eldste kjente kulturplanter i 
Nord-Norge, hardfør og et «must» i enhver 
nordnorsk hage. Blir til nydelige desserter.

Løpstikke: Også kalt kjærlighetsurt – en plante for 
de med sans for naturlige, kulinariske opplevelser. 
Sterk, buljongaktig smak. Kutt ut buljongterninger 
fulle av E-stoffer og prøv litt løpstikke i stedet!

Karve: Karve vokser vilt ulike steder i landsdelen, 
er sterk på smak, og minner litt om spisskummen. 
Kjent for å være mageregulerende, lang tradisjon 
som krydder. 

Fjellbjørkeløv: Er kjent for sin milde, aromatiske 
smak og lukt. Søtere og «renere» smak enn vanlig 
bjørk. Som te er den urindrivende og 
svettedrivende. I mat er den et flott krydder 
som gir smak av skog og vidde.
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Gjennom hele denne sommeren byr Redningsselskapet på 
kunnskap om båt og sjøvett for både barn, ungdom og «kjerringer» som 

vil ferdes trygt på havet. De oppfordrer også voksne menn i nye båter 
til å skaffe seg mer erfaring før de legger fra land.

– Du er ikke nødvendigvis utlært på havet selv om du 
har vokst opp ved siden av det. Menn som har bikket 
40 og endelig fått råd til å kjøpe seg båt, er de som tar 
størst risiko på havet fordi de tror de kan mer enn de 
faktisk gjør. Vi skulle ønske flere var i kontakt med oss 
og skaffet seg praktisk erfaring på havet, ikke bare den 
teoretiske båtførerprøven, sier Arild Braathen i Rednings-
selskapet. Han får støtte fra skipperen på redningssøyta 
«RS 108 Kaptein Skaugen»:

– Å slippe løs folk på havet etter kun å ha tatt en teori-
prøve, kan sammenliknes med å tildele bilsertifikat uten 
praktisk kjøreopplæring, mener Gunnar Stormo.

Det å erfare hvordan båten oppfører seg i ulikt vær 
og bølger, og rett og slett få litt fartstid sammen med 
noen som kan lære deg å takle uvanlige situasjoner, er 
vel anvendt tid og penger. Redningsselskapet er til for 

å forebygge ulykker på havet og bidrar gjerne med slik 
opplæring.

«Ta roret kjerring»-kurset er laget med samme hensikt. 
– Slipp kvinnfolkene til, og sørg for at flest mulig av 

de som er om bord kan operere båten. Jo flere som kan 
bidra, jo tryggere er dere, understreker Stormo.

Redningsselskapet har sett stygge ulykker som følge 
av at mannen gjerne har og tar alt ansvaret om bord. 

– Vi hadde en episode der mannen falt over bord, 
og kona verken visste hvordan hun skulle stoppe eller 
snu båten for å hjelpe han. Han hadde redningsvest, 
men ble liggende så lenge i vannet at han frøs i hjel før 
hjelpen kom, forteller Braathen. 

– Parentes bemerket prøvde vi forresten å kalle 
båtopplæringen for kvinner for «kvinnekurs», men da var 
det ingen som meldte seg på, smiler han. 

16 IDÉ OG INSPIRASJON 17IDÉ OG INSPIRASJON
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Redningsselskapet er i ferd med å gjøre en 
fyrtårnssatsing langs hele kysten. De bygger nå 
opp kompetansesentre i sentrale byer: 
Kristiansand, Ålesund, Svolvær og Tromsø. Disse 
knytter igjen til seg «fyrlykter» som skaper aktivitet 
i sitt nærmiljø. Her i nord ligger disse i Harstad, 
Alta og Honningsvåg. 

I Tromsø har Redningsselskapet flyttet inn på 
Rieberbrygga, like ved Kystens Hus. Fyrtårnet 
innredes for aktivitet og trivsel. Her er både 
kurslokaler, stuer, spisestue, kjøkken og 
kontorlokaler. 

Mannskapet om bord på redningsskøyta i 
området, «RS 108 Kaptein Skaugen», er 
stasjonert på Husøy, men gjør alle mannskaps-
bytter i Tromsø og er jevnlig innom ishavsbyen.

– Vi jobber med å bygge bedre fasiliteter på 
land slik at vi ikke trenger å ha mannskapet 
boende i skøyta mens de er på vakt. Dermed kan 
vi satse på mindre og mer hurtiggående båter. 
«RS Gideon» har for eksempel en toppfart på 33 
knop mot «RS 108 Kaptein Skaugens» 23, 
forklarer Arild Braathen.

Den gamle brygga gir virkelig rett atmosfære 
for Redningsselskapet. De flyttet inn i desember i 
fjor og de tre ansatte i Tromsø, jobber 
fortsatt med å få alt på plass. Blant annet skal 
en simulator installeres i ett av rommene, med 
kontrollpanelet til «RS Gideon», slik at det frivillige 
mannskapet kan øve på operasjoner i all slags 

vær. Slik får de raskt solid «fartstid» fra ulike 
redningsoperasjoner. 

Her er også et eget rom hvor du kan ta 
eksamen på Båtførerprøven. I kjelleren er det 
møte- og klubblokaler som kan disponeres av RS 
Ung, Sjøredningskorpset, redningsskøytene og 
Tromsø Sjømannsforening. Rett ut av kaia har 
Redningsselskapet fått på plass en egen 
flytebrygge hvor de legger til alle sine 
tilgjengelige fartøy. Herfra vil de også gjøre sine 
aktiviteter i Tromsø. 

Her er Redningsselskapets nye hovedsete i Tromsø. I 
tillegg har de avdelinger i Harstad, Alta og Honningsvåg.

SJØREDNINGSKORPSET
En gjeng entusiastiske og kompetente mennesker i Tromsø utgjør 
Tromsø Sjøredningskorps og bemanner frivillig den hurtiggående 
redningsskøyta «RS Gideon» etter fast vaktplan hele døgnet. 
Her er mennesker med ulik kompetanse som har det til felles at 
de elsker sjøen og båtliv, og gjerne gjør en frivillig innsats for å 
øke sikkerheten. For eksempel kan de legge ut oljelenser, de kan 
plukke opp folk fra sjøen og er sist men ikke minst raskt på pletten. 
Mannskapene har en responstid på maks 30 
minutter.

RS UNG
I Tromsø, Harstad, Alta og Honningsvåg har Redningsselskapet 
egne Unglag. Her lærer ungdom mellom 14 og 25 år sjøvett. De 
lærer å redde liv og å forebygge ulykker på sjøen, de lærer knuter, 
har motorlære, gjennomfører diverse kurs, instruerer andre barn 
og unge, og deltar i livredningsøvelser med redningsdrakter 
sammen med sjøredningskorpset. I Tromsø disponerer Unglaget 
rib’en «Kuling» og i Harstad har de tilgang til flere fartøy, blant 
annet en gammel livbåt de selv har pusset opp. Les mer på 
redningsselskapet.no/ung-lag

SOMMERSKOLE
Er du mellom 9 og 13 år? Da kan du lære båtvett og sjøliv på en 
gøyal og praktisk måte gjennom en hel sommeruke! Meld deg på 
via redningsselskapets nettsider. I Tromsø starter første 
sommerskole 22. juni. I Harstad 29. juni, og så er det en ny 
sommerskole i Tromsø 10.-14. august.

ELIASKJØRING
Eliasbåten besøker mange 
havner og arrangement i 
sommer. Her kan barna få 
prøve seg som skipper på 
Elias under kyndig veiledning 
fra en av instruktørene til 
Redningsselskapet. Elias er 
følgende steder i sommer, og 
på disse arrangementene kan 
det være gøy å delta uavhengig 
av Elias også: 20. juni 
Vikrandagan, 20. juni og 21. juni ved 
Redningsselskapets Fyrtårn i Tromsø, 
26. juni Sommarøy Sommeråpent, 27. juni 
Harstad Sommeråpent, 4. juli Tromsø, 4. Juli 
Rødsanddagan, 4. juli Grovfjorddagene, 6.-12. juli Hammerfest-
dagan, 11. juli Fyrtårnet Tromsø, 18. juli Fyrtårnet Tromsø, 24. juli 
Vannøydagene, 25. juli Juksastevnet i Lundenes, 28. juli-2. aug 
Finnsnes i fest, 1. august Fyrtårnet i Tromsø, 1. august 
Sommargøy på Sommarøy, 8. august Havnedagen i 
Nord-Lenangen, 15. august Foldvikmarkedet 
i Gratangen, 15. august fyrtårnet i Tromsø, 22. august 
Husøydagene, 29. august Fisk og fotball i Senjahopen, 
12. sept Familiedag Fyrtårnet i Tromsø.

BYGGER EGNE
«FYRTÅRN»

AKTIVITETER

Her er mannskapet om bord på redningsskøyta «RS 
108 Kaptein Skaugen» som har fast base på Husøy og 
dekker området fra Gryllfjord i sør til Rebbenesøy i nord.

Arild Braathen leder Redningsselskapets avdeling i nord.

Rabarbra er en herlig nordnorsk rotfrukt som vokser 
godt i Nord-Norge. Den er moden første gang 
rundt St.Hans og kan høstes flere ganger gjennom 
sommeren. Den første spiringa er dog den beste. 
Rabarbraen tåler frysing godt. Kapp den opp og ha 
den i fryseposer, så er den enkelt tilgjengelig for å 
kunne lage snadder som dette.

SMULDREDEIG
150 gram hvetemel
40 g sukker
5 gram bakepulver
110 g romtemperert meierismør
50 gram grovhakkede mandler
Bland alt sammen til en smuldredeig.

500 gram rabarbra skjæres i små biter
Ca. 200 gram sukker (etter smak)
20 gram potetmel
Bland dette sammen, legg dette i bunnen av forma. 
Legg smuldredeigen på toppen.
Stekes i 30 min på 200 grader
Server med vaniljesaus.

Tilsett gjerne rosiner eller kanelstang i fyllet hvis du 
ønsker det. 

For flere tips og rabarbraoppskrifter: 
sjekk kjokkensjefen.no

Bengt Gøran  Thorbjørnsen

Rabarbra-
fristelser

KAKESPALTEN
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byggekvaliteten virker god. Det samme gjør vekt 
og ergonomi, og den er utstyrt med litiumion-
batterier. Skepsisen knytter seg i stor grad til at 
hovedenheten minner om en kjøkkenstøvsuger, 
og dårlig erfaring med en del tidligere 
duppeditter som skulle 
revolusjonere ting og kun forble kule dingser uten 
spesielt god funksjon.

TESTING AV UTSTYRET
Først påfører vi såpevann med sprutflasken og 
mikrofiberkluten. Kluten fungerer godt til å spre 
vaskemiddelet og selve rengjøringen. Vi påfører 
mer såpevann, slik at det renner godt på 
vinduene. Tiden er da inne for å ta opp selve 
hovedenheten – vannsugeren. Til vår store 
overraskelse fungerer denne helt fantastisk bra! 
Den suger opp alt såpevannet på vinduene og 
viktigst; den etterlater ingen striper. Vi dynker 
vinduet på nytt og prøver den fra forskjellige 
retninger og forskjellige bevegelser, og resultatet 
er det det samme. Et viktig poeng er også at 
utformingen av utstyret gjør at den ligger godt i 
hånden, og vekten er flott balansert. Støyen fra 
enheten er heller ikke spesielt sjenerende.

En stor fordel med vindusvaskeren er at den 
samler opp alt vannet og ikke bare skyver dette 
rundt på vinduet, som ofte er tilfelle med bruk 
av den tradisjonelle nalen. Da får man gjerne i 
nederkant av vinduet en del vann som samler 
seg. På eldre vinduer vil det helt klart være en stor 
fordel å få bort denne ansamlingen av vann, da 
det kan trenge inn i sprukne fuger mellom glass 
og ramme. Dette gjør utstyret på en utmerket 
måte.

Etter å ha prøvd vannsugeren i alle retninger 
og på forskjellige flater, herunder vinduer, speil, 
kjøkkenbenk og sågar på parketten, så er 
skepsisen helt borte og konklusjonen er at 
Kärcher har klart å lage et produkt som faktisk 
klarer forbedre vindusvasken betydelig, og har 
muligheter for allsidig bruk. I tillegg gjør den 
vasken morsommere. Vi kjenner de som aldri 
får striper på sine vinduer og speil ved vask. Det 
gjelder ikke oss som har testet utstyret, og vi vil 
tro det samme gjelder en del andre også. For oss 
var det et vesentlig poeng i testen at stripingen 
forsvinner, i tillegg til enkelheten ved bruken av 
utstyret. Herunder rengjøring, oppladning og 
montering. På hovedenheten er det en beholder 
som etter bruk lett tømmes for det oppsugde 
vannet. Litiumionbatteriet har i tillegg god levetid 
og kan klattlades uten at det forringes. I tillegg til 
utstyret som følger med i pakken finnes det også 
en del tilleggsutstyr som kan kjøpes separat. 
Blant annet finnes en smal sugenal for smalere 

KÄRCHERS
VINDUSVASKER
Som kjent liker menn duppeditter og dingser. Nå er det kommet en som 
bidrar til å lette en av de virkelig kjedelige oppgavene i hjemmet – 
vindusvasking – og som kanskje derfor appellerer litt ekstra til mannen i 
huset. Denne sommeren er det all grunn til å ha skinnende rene vinduer.

Fra før av har vi fått plenroboter, robotstøvsugere, og alle 
tenkelige programmerbare kjøkkengjenstander, og dette er bare 
begynnelsen. Om få år vil enda flere gjenstander være 
programmerbare og online – alt for å lette vår hverdag og gjøre 
denne mer behagelig. På et område har det like fullt vært lite som 
har skjedd, og det er innen vindusvask i privathusholdningene. 
Her har utstyret vært tradisjonelt og ikke endret seg siden tidenes 
morgen. Det er nalen, kluten og diverse ymse vaskemidler. I tillegg 
kommer spørsmålet om å bruke avispapir eller ikke, og en drøss 
med andre kjerringråd. 

Dagens store spørsmål er om Kärcher har klart å forbedre alt 
dette gjennom sin vindusvasker, eller om det bare blir nok en 

duppeditt som havner i en skuff. Den første modellen kom for en 
tid tilbake og har mottatt god kritikk. Modellen vi har testet er den 
nyeste modellen; Kärcher Vindusvasker WV 70 plus. 

Utstyret kommer i en pakkeløsning som også inkluderer en 
spesiell sprayflaske og mikrofiberklut for flatene som skal vaskes. I 
produktbeskrivelsen fra produsenten nevnes det at vindusvaskeren 
med hell kan benyttes på en lang rekke områder slik som vinduer, 
fliser, speil, glassbord og alle andre rette overflater, raskt og 
enkelt. Etter utpakking av utstyret må vi tilkjennegi en viss skepsis. 
Utseendemessig minner vannsugeren om en liten støvsuger 
med en utskiftbar sugenal på 280 mm i front. På mange måter 
er det jo nettopp det den også er. Utførelsen er i solid plast og 

vinduer, ekstra gummilister og forlengelsesskaft 
til høye vinduer

.
KONKLUSJON
Produktet virker, og på mange måter overgikk det 
hva vi hadde forventet av det. Det viktigste 
poenget forble evnen utstyret hadde til å ikke 
etterlate striper og dens enkelhet i bruk. Pris for 
produktet er fra kr.499,- for tilsvarende pakke-
løsning som vi har testet ut. Vår 
konklusjon er at det er produktet 
verdt. Den tradisjonelle nalen er 
herved pensjonert!

Kim Kr. Nordli, testpilot

Kärcher Vindusvasker WV 70 pluss
Nettsted: www.karcher.no
Her finner du oversikt over produkt- 
spesifikasjoner, tilleggsutstyr, og videoer 
som viser produktet i bruk, samt 
forhandleroversikt.

Teknisk data:
Arbeidsbredde sugenal (mm) 280
Skittenvannsbeholder (ml) 100
Ladetid for batteri (min) 120
Brukstid pr. lading (min) 20
Flatedekning pr. batterilading
Spenning (V) 100-240
Frekvens (Hz) 50-60
Vekt inkl. batteri (kg) 0,7
Mål (l x b x h) (mm) 130x280x355

FAKTA

BOLYST TESTER
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3D PRINTER
Ditt neste boligprosjekt blir kanskje laget av en 
32 meter lang og 10 meter bred skriver? Det var 
i hvert fall det et kinesisk ingeniørselskap for et 
års tid siden fant ut at de ville prøve på. De skrev 
ikke ut bare ett hus, men hele 10 på ett døgn. 
Innholdet de brukte til å skrive ut med bestod av 
en blanding av sement og glassfiber. Meningen er 
at det også skal kunne bruke avfall fra industrien 
til «blekk» og dermed også få en miljøgevinst ved 
gjenbruk. Størrelsesmessig skal det teoretisk være 
mulig å kunne 3D skrive hus på 200 kvm. 

Og bare for å ha nevnt det i disse elbiltider 
– det finnes er også 3D printet elbil beregnet 
for masseproduksjon. Utskriften på bilen tok 
44 timer. Sett i gang skriveren når du reiser 
bort i helgen og ha klart nytt hus og ny bil til du 
kommer hjem igjen. De profesjonelle aktørene 
i markedet bruker 3D-printing til en rekke ting vi 
ikke tenker over. Blant annet printes 
titankomponenter som skal brukes i flyindustrien, 
samt at legestanden har tatt i bruk 3D print til å 
lage deler som skal brukes i kroppen vår.

Kanskje kan det ta noe tid før vi selv 3D printer 
huset og bilen vår, men det er mye annet vi kan 
printe i mellomtiden. Hovedsakelig er det plast 
det går i.

Kjente skrivere basert på åpne standarder er 
Ultimaker og RepRap. For de som liker tradisjonell 
modellbygging med fly og båter vil 3D print være 
steget videre. Skriveren kan du nemlig bygge selv. 
De som kjenner til RepRap anbefaler modellen 
Prusa Mendel til nybegynnere. 

Skriveren må være tilsluttet en pc med et 
3D-modelleringsprogram som du lager en 
tredimensjonal tegning med. I tillegg må du ha 
en varmespiss, 3-aksess med motorer, 
styringselektronikk, fastvare til styringselektronikk, 
styringsprogram, såkalt Slicer som oversetter til 
riktig kodespråk. 

Så hva kan du lage med RepRap’en? 
Eksempelvis kan du lage hodetelefoner, 
boomerang, glidefly eller et Quadcopter.

De fleste vil nok droppe byggingen av skriveren 
og heller kjøpe en ferdig. Prismessig ligger disse 
til vanlig rundt kr. 10.000,- hos de store kjedene, 
men du finner også de til under kr. 1500,-. Vil du 
ikke lage modeller selv kan du laste ned ferdig 
design fra nettet som du kan bruke.

 
Lykke til og god sommer!

Kjell Magnar Lekang
IKT-ansvarlig

TEMA: Tromsø: Harstad: Hammerfest:

Portalkurs 2. juni 3. juni 15.juni

Innføring i styrearbeid og boligjus 24. august 31. august 7. september

Workshop i styrearbeid og boligjus 25. august 1. september 5.oktober

Workshop i styrearbeid og boligjus 17. oktober – Informasjon kommer

Renovering av boligselskaper 17. november 18. november Annonseres

JURISTEN SVARER ITKOMMENTAREN

BONORDSKOLEN 
HØST 2015

NYTT GODT
ÅR FOR BONORD
2014 var et år preget av høyt tempo og positive interne 
prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. 

– Rutineendringer og økt samhandling på tvers 
av avdelingene har bidratt positivt til dette, og er 
en prosess vi forventer vil bidra ytterligere også i 
2015, forteller adm.direktør Svein Dalsbø.

I tillegg til ordinær drift har laget lansert og 
lagt flere byggeprosjekter ut for salg i løpet av 
året, samt ferdigstilt første byggetrinn i prosjektet 
Gammelgård borettslag. Dette prosjektet hadde 
innflytting desember 2014.

EIENDOMSMARKEDET
Selv med et tøft marked med begrenset tilgang 
på objekter, viser GARANTIkontoret i Tromsø god 
utvikling, og har solgt 13 prosent flere boliger enn 
forutgående år. For andre år på rad gjør kontoret 
seg særlig bemerket nasjonalt med blant annet 
kåringer som årets beste bruktboligmegler, nest 
beste nyboligmegler, størst utvikling på salg av 
andre typer boliger (utenom borettslag), størst 
omsetning, årets leder og beste kontor i kjeden. 

MEDLEMSUTVIKLING I 2014
BONORD hadde en netto økning av medlemmer 
på 3,6% i 2014, som brutto utgjør 985. Presset 
i leiemarkedet og gode medlemskampanjer har 
bidratt til dette. 

– Vår viktigste fordel forkjøpsretten, ble i tillegg 
benyttet ved 48% av omsatte enheter hvor denne 
var utlyst. Dette er en økning på 10% fra 
foregående år, sier Dalsbø.

FORVALTNING
Forvaltningsporteføljen var ved utgangen av 2014 
på 271 boligselskaper. Totalt utgjorde den 
forvaltede boligmassen 9.592 boenheter før 
fusjonen med Hammerfest. 

FUSJON 
Viktigste sak på årets generalforsamling var 
fusjon mellom BONORD og Hammerfest og 
Omegn boligbyggelag (BY-BO) Saken ble 
behandlet på samme tid i begge byer, og ble 
enstemmig vedtatt i begge lag. 
(se egen sak på side 6-7)

Arbeidet med å effektuere fusjonsvedtaket 
startet umiddelbart etter vedtaket, og er en 
prosess som vil pågå i hele 2015.

Dugnadsånden har sterk tradisjon i det norske 
samfunn og gir følelse av fellesskap. Faktisk ble 
ordet «dugnad» kåret til Norges nasjonalord i 
NRK-programmet «Typisk Norsk».

I tillegg til denne følelsen av fellesskap, har 
dugnaden også en viktig plass i vedlikehold og 
stell av fellesareal, og er et viktig bidrag til det 

DUGNAD

21.mai ble det etter stengetid arrangert en eksklusiv 
medlemskveld hos BONORDs samarbeidspartner JM 
Hansen. Butikksjef Roar Kristoffersen hadde for 
anledningen ordnet mye godt å bite i til medlemmene 
som kom, og butikkens fagfolk bisto velvillig 
medlemmene med gode tilbud og fagprat. Fra BONORD 
deltok leder av kundesenteret Hanne K Indal og 
medlemskonsulent Tone Nordeng. 

HYGGELIG MEDLEMSKVELD
HOS JM HANSEN BUTIKK

enkelte borettslag/sameies (boligselskapet) 
økonomi.

VEDLIKEHOLDSPLIKT
Utgangspunktet er at det er borettslaget som 
fellesskap som har plikt til å forestå vedlikehold 
og opprydding etc på fellesarealene, og styret har 
en plikt til å sørge for at disse fellesoppgavene 
blir løst. For å få gjort disse oppgavene tilligger 
det styret å engasjere håndverkere, gartnere 
osv for å utføre arbeidet. En del boligselskap har 
ordensregler og/eller vedtekter om plikt til å delta 
på dugnad.

ARBEIDSPLIKT
Til tross for alle fordelene som dugnaden bringer 
med seg, er det heller sjelden at alle stiller opp. 
Det er slått fast i rettspraksis at det ikke er mulig 
for et styre å pålegge eierne noe arbeidsplikt. Det 
er heller ikke mulighet til å innføre ordninger som 
straffer de som ikke deltar på dugnadsarbeid. 
Mulighetene for å benytte økonomiske insentiver 
er dog til stede. Bruk av «gulrot» og ikke «pisk» er 
måten de fleste velger å benytte seg av. Gjerne i 
form av «dugnadspenger» som en del av de 
månedlige felleskostnadene. Beløpet føres 
senere tilbake i henhold til vedkommendes 
dugnadsdeltakelse.

UTLEIE
Ved utleie er det ikke noe kontraktsforhold mellom 
boligselskapet og leietaker. Det er derfor slik at 

eieren fortsatt er ansvarlig overfor boligselskapet. 
Videre er det heller ikke noe i veien for at leietaker 
påtar seg å delta på dugnad. I de tilfeller hvor 
leietaker har påtatt seg slikt arbeid etter avtale 
med eier, og vedkommende har uteblitt fra 
arbeidet, er det eieren som har misligholdt sin 
forpliktelse overfor laget.

EN PLASS FOR ALLE
Avslutningsvis ønsker BONORD å oppfordre 
boligselskapene til å inkludere alle i 
fellesdugnadene. Det er et viktig prinsipp at alle 
får mulighet til å delta uavhengig av den enkeltes 
forutsetninger til å traktere trillebårer osv. 
Kaffekoking , vaffelkakesteking og tilstedeværelse 
kan være et viktig bidrag for bomiljøet.

Lykke til med dugnadsarbeidet!

Ronny Jørgensen, 
juridisk rådgiver BONORD

Endringer vil kunne forekomme. Invitasjon 
sendes på e-post til alle registrerte tillitsvalgte 
i våre forvaltede boligselskaper. For oppdatert 
kalender se www.bonord.no 

ANDRE ARRANGEMENTER

Temakveld: Vedlikeholdsplanlegging 
og Plussplan som verktøy for dette September
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Movado
Et klokkemerke som er svært populær. 
Klokken er tynn og flat, gjerne svart og uten 
tall men kun visere og et gullmerke.

Vasuma
En trendy brillemote. Runde briller er in igjen. 
Dette er et svensk merke som har slått ekstra
godt an blant yngre kunder.

Gucci Flora
Årets solbrillekolleksjon har modellen Flora 
som inneholder ekte silke. Gucci har tatt det 
ikoniske sjalet til fyrstinne Grace av Monaco, 
og støpt det inn i sitt solbrilledesign. Pris: 
3040 kr.

Rayban
Denne klassikeren går aldri av 
moten. Kommer i år i 
denim-finish. Pris: 1990 kr.

Tag Heuer Carrera
Inspirert av motorsport og designet 
for å ha lett leselig tallskive.

Tag Heuer Monaco 
Klokken har et ikonisk design, udødeliggjort 
av Steve McQueen, og for denne må du ut 
med rundt 50.000 kroner.

Det er trendy å ta vare på det gamle, heldigvis. 
Spesielt blant årets konfirmanter er det mange 
som i år har fått et nyrestaurert armbåndsur i 
gave. Gamle veggklokker og bestefarsklokker 
er også blitt «moderne» og gir urmaker Andreas 
Friis nok å henge fingrene i. Søsteren Annichen 
Friis-Sandness er optiker og daglig leder i 
familiebedriften. 

Etter en omfattende renovering av 
butikklokalene møter nå gammelt nytt i en 
naturlig integrasjon i bedriften, som har absolutt 
all sin historie i disse veggene. En flik med 200 
år gammelt russisk tømmer fra den opprinnelige 
bakveggen har kommet til syne, og vises mellom 
alle glassmonterne med ur- og brillemote fra 

anerkjente merkevareleverandører. 
Det er mange ombygginger siden 1903 da 

Jacob Friis etablerte bedriften i dette huset i 
Storgata, vis a vis Tromsø domkirke. Butikken på 
gateplan, sjefens bolig oppe. 

– Gründeren er vår oldefar og han bodde i 
andre og tredje etasje. Det samme gjorde 
bestefar og bestemor, som passet oss mens 
mamma og pappa styrte butikken. Derfor har 
jeg og Andreas nærmest vokst opp i bygningen. 
Andreas husker at det alltid fantes en «lekekasse» 
med tannhjul og knøttsmå urdeler som han fikk 
skru istykker. De nekter for at de noen gang har 
følt seg presset til sine yrkesvalg. Det ligger bare 
i blodet.

I dager er det Annichen som bor ovenpå med 
sin familie.

– Jo eldre jeg blir, jo mer setter jeg pris på å ta 
vare på historien, forteller den daglige lederen. 
Foreldrene er fortsatt med på eiersiden, og jobber 
her fortsatt. Men med mulighet til å kunne ta seg 
mer fri om de ønsker det. 

Hun har en master i klinisk optometri, og kan 
utføre avanserte synsundersøkelser og målinger. 
Butikken har seks fulle stillinger og har de siste 
årene hatt en jevn omsetningsøkning.

– Vi ønsker å fortsette å skape et levende 
sentrum i Tromsø, og ønsker å gi kundene våre en 
enda bedre kundeopplevelse i den nye butikken.

Mens fjerde generasjon markerer overtakelse av den 112 år gamle familiebedriften
Jacob Friis Ur-Optik Synsam med nyoppusset butikk og trendy moter, kommer stadig flere

inn med sine gamle familieklenodier for å få de restaurert og tatt vare på. 

Trenden nå er kattebriller eller runde briller, men ellers går det jevnt av alle klassikerne. Nå 
er det høysesong for solbriller og det mange kanskje ikke vet er at vi kan levere solbriller 
med styrkeglass. Dette er inkludert i prisen for enstyrke, men det er mulig å få progressive 
og polariserte glass i tillegg. Dette koster noe ekstra, men man kan få styrkeglass til de fleste 
solbriller, til og med i kurvede sportsbriller, selv om akkurat de må spesialbestilles.

Når det gjelder urverk er det en klar trend at folk legger litt penger i det. I butikken finnes 
herreklokker til mellom 5.000 og 65.000 kroner, men dameklokkene gjerne er litt rimeligere.
Damer har gjerne flere klokker de veksler mellom ut fra antrekk.

25 % rabatt på første gangs tilpasning 
avkontaktlinser, 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 35

PARTNER

ÅRETS TRENDER

HISTORIEN
GJENTAR SEG

Med nyoppusset butikk markerer søsknene Friis at 
de har tatt over ledelsen i familiebedriften Jacob 
Friis as, som har holdt til i samme hus i Storgata 
siden oppstarten i 1903.
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FINN DIN INDRE
HANDY(WO)MAN!

Den nordnorske utleiekjeden Byggesystemer bidrar både til mestringsfølelse og 
voksenpoeng. Mange finner fram sin indre handyman nårsommeren kommer, eller

handywoman for den saks skyld. Stadig flere kvinner tar spaken i egne hender.

– Det er ikke så vanskelig. De fleste skjønner hvordan de skal 
operere våre maskiner etter en kort gjennomgang med en 
av våre kundebehandlere, forklarer konstituert daglig leder 
Åsmund Johansen, mens han smiler verdens koseligste smil.

– Så begynner du alltid i sakte tempo, med langsomme 
bevegelser til du får det inn i fingrene. Det går så bra så! 
forsikrer han. 

Og går det ikke bra har Byggesystemer 24 timers åpen 
vakttelefon. Men de har aldri hatt ulykker. Små uhell, ja. Men 
aldri noe alvorlig.

– Med årene er det kommet såpass mange smarte 

sikkerhetssystemer som hindrer brukeren i å gjøre feil. Du kan 
for eksempel aldri overbelaste en lift. Hvis du når grensa for 
løftearmens kapasitet kommer du deg ikke videre, kun ned og 
tilbake. 

Johansen understreker igjen at kundene er både kvinner og 
menn. Stadig flere kvinner har innsett at de like lett som menn 
kan kjøre gravemaskin, hjullaster og lift, eller bruke de mange 
verktøyene som Byggesystemer har til utleie.

40 ÅR I ÅR
Byggesystemer ble opprinnelig etablert Etabelert av 

Her er gjengen i Tromsø med noe av 
utstyret som er til leie, det samme 
sortimentet finner du på Finnsnes og i Harstad. 
Fra venstre: Daniel Sannes, Sondre Olsen
Henry Pedersen, Toni-Andre Henriksen. Tore Molund
Arne O. Mathisen Roger Salomonsen, i liftkurven står 
konstituert daglig leder Åsmund Johansen.

Knut Bendiksen fra Sørreisa og Ola Eidberg 
fra Harstad i 1975 og har i dag kontorer i Alta, 
Tromsø, Finnsnes, Harstad, Vesterålen, 
Lofoten, Bodø og Oslo. BONORD-rabatten på 
20 prosent uansett hva du leier, får du 
foreløpig ved avdelingene i Tromsø og 
Harstad.

Selskapet leier ut stillas og diverse verktøy 
og maskiner til både næringslivet og private. 
I det BOLYST er på besøk ved avdelingen i 
Tromsø, ankommer to splitter nye minigravere, 
klar for årets sesong.

– De fleste maskinene våre fornyes etter et 
par sesonger. Brukt utstyr legger vi ut til salg 
på finn.no. 

Det minste instrumentet de har til utleie 
er en fargescanner, slik at du kan finne riktig 
maling til husveggen. Den største anleggs-
maskinen kan de ikke demonstrere på egen 
eiendom uten å varsle tårnet på flyplassen!

– Nei, det er ikke tull. Slik de store liftene 
våre står parkert nå er maks høyde vi har lov 
å ta de opp i her. De største er unik i sitt slag i 
Nord-Norge, og kan sende kurven 48 meter til 
værs! Det er høyere enn tårnet på flyplassen 
og vi får ikke lov til å demonstrere dette uten å 
kontakte dem først. Det har med flysikkerhet å 
gjøre, sier Johansen. Byggesystemer i Tromsø 
finner du rett og slett som nærmeste nabo til 
flyplassen, i Alkeveien på Håpet.

GODE RÅD
I Tromsø er det 30 ansatte i sommersesongen 
som gjør alt fra å montere stillas og 
reparere verktøy til å veilede kunder i ulike 
byggeprosjekter.

– Vi har i praksis ikke turnover, så her er det 
mange som kan gi gode råd til de 
som skal i gang med prosjekter, både basert 
på egen erfaring og de tilbakemeldingene 
kundene har kommet med. 

De fleste har svært lang fartstid ved 
bedriften.

– Årsaken til det er blant annet at vi har en 
helt fantastisk sjef her i Tromsø. Akkurat nå 
er han sykemeldt, men vi håper å ha tilbake 
igjen for fullt fra høsten av. Han er allerede 
innom rett som det er. Måten Lars-Iver Larsen 
leder bedriften på gjør at folk stortrives. Vi har 
et fantastisk arbeidsmiljø, og vi koser oss når 
vi får gi god service til kundene våre, forteller 
stedfortrederen.

Byggesystemer har en godt oppdatert 
hjemmeside som har bruksanvisninger til de 
ulike produktene som leies ut. Der er det også 
en komplett oversikt over hvilke verktøy du kan 
få tak i. 

Konstituert daglig leder Åsmund Johansen

20 prosent BONORD-rabatt på all utleie. 
Har det meste av verktøy, maskiner og 
utstyr som en selvbygger kan få behov for. 
Du kan få utstyr kjørt ut, eller du kan hente 
selv. Også stillasene kan du leie inkludert 
montering www.byggesystemer.no

PARTNER
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11 TIPS TIL
UTEPLASSEN

1. Rengjør terrassen hvert år. Kost vekk løv, rusk og 
rask, og vask deretter med kjemikaler beregnet for 
vedlikeholdsvask. Bruk mye vann. Velg hageslangen 
fremfor høytrykkspyleren.
 
2. Av og til må terrassebordene renses helt fri fra 
gammel overflatebehandling, for så å settes inn på 
ny. Her brukes et kraftigere rengjøringsmiddel. Følg 
produsentens anvisninger for fremgangsmåte.

3. Påfør ny beis eller olje ved behov. Avhengig av 
slitasje, hvor utsatt plattingen er for sol og vind, og 
hvilken kvalitet det er på produktene du velger, kan 
det bli behov for behandling fra et par ganger i året, 
opp til hvert tredje eller hvert fjerde år. Noen 
materialer til terrasse trenger ikke overflate- 
behandling i det hele tatt. 

4. Følg nøye med på værmeldingen. 
Terrassevedlikehold gjøres best i oppholdsvær, men 
ikke midt i solsteiken. Det er vesentlig at treverket 
gjøres grundig rent, og er absolutt tørt før du påfører 
beisen.

Det er tid for å flytte ut på terrassen. 
Her er noen smarte tips for å gjøre 
uteplassen fin og holdbar.

5. Nylagt terrasse av trykkimpregnerte furubord 
rett fra byggevarehuset, inneholder gjerne store 
mengder impregneringsvæske, og må få tørke ut 
før de behandles. Viktig er dog at de behandles 
første sesongen. 

6. Beisens fargepigmenter beskytter treverket mot 
nedbrytning fra UV-stråler. Terrassebeisene har 
egne fargekart, men beisene kan brekkes i nær 
sagt hvilken farge du ønsker.

7. Er terrassen gammel og slitt, kan en omgang 
med slipemaskin gjøre uteplassen jevn og pen 
igjen. Vask først, og påfør ny behandling etterpå. 
Se til at ingen skruer stikker opp fra overflaten.

8. Stol- og bordbein blir ofte stående på fuktig 
underlag. Gi beina til tremøblene et fotbad i 
impregneringsolje når du setter dem ut om våren.

 9. Terrassebeis egner seg også godt for 
behandling av stakitt, gjerder, hagemøbler og 
annet treverk utendørs. 

10. Plastmøbler er sjelden vedlikeholdsfrie. Sett 
dem inn med voks når de er nye, og hold dem 
deretter rene. Et alternativ er å sette dem inn 
med vaselinolje årlig. Møbler av god plastkvalitet 
holder seg pene lenger. 

11. Utvalget av tekstil for utendørs bruk er stort. 
Du kan også bruke innendørstekstil 
sammen med en god impregnering som gjør dem 
vannavvisende.

Tekst: ifi.no

VENT MED PLENEN
Plenen bør bli skikkelig tørr
etter vinteren før man steller
og gjødsler den.

Når snøen smelter og våren kommer, fristes 
mange til å starte med hagearbeidet. Ofte for 
tidlig, mener eksperter.

– Plenen er svært bløt når den nettopp har tint 
og kan skades hvis vi gyver løs med hage- 
redskapene før den har tørket litt opp. Og gjødsler 
vi for tidlig, får plenen ikke nytte av nærings- 
stoffene. De vaskes ut og renner vekk, sier gartner 
Marianne Utengen i Det norske hageselskap.

Når bakken blir tørr, er plenen derimot helt 
avhengig av godt stell for å kunne motstå tørke, 
sykdommer, slitasje, mose og ugress.

I motsetning til hva man skulle tro, er ikke gress 
den enkleste planten i hagen, sier produktsjef 
Jonas Hemmingsson i gjødselprodusenten Bayer 
Garden.

– Plenen liker ikke skippertak. Den blir fort 
stygg eller full av mose hvis du klipper og gjødsler 
mye, og for sjelden, sier Hemmingsson.

LYS OG VARME
Mose og ugress klarer seg med mye mindre 

næring, lys og varme enn gress. Derfor er det 
nødvendig med gjødsel for å få en frodig plen.

– Har mosen fått tak i plenen, kan du strø med 
mosefjerner. Vår mosefjerner inneholder også 
gjødsel, så du gir næring til plenen samtidig som 
du dreper mosen, sier han.

Mens de gamle mosefjernerne kunne støve 
mye og lage svimerker i gresset, er den nyere 
typen enklere å strø og mer skånsom mot gresset.

Plenen trenger mye næring i begynnelsen av 
sesongen, så tre til fire uker etter 
mosebehandlingen bør man gjødsle.

– Gjødsle heller ofte og lite enn mye og 
sjelden. Tre ganger i sesongen er en grei 
tommelfingerregel. Når det blir rundt 15 
varmegrader i luften, kan man bruke plenrens 
som tar ugress i tillegg til å gjødsle, sier 
Jonas Hemmingsson i Bayer Garden.

TA HARDT I
Når plenen er god og tørr, kan man begynne 
plenstellet med å rake hardt i gresset og ta bort 
eventuelt gammelt løv og planterester, forteller 
Marianne Utengen i Hageselskapet.

– Gammel, tettpakket plen fra i fjor har godt av 
å bli røsket i så gressrøttene får luft. Strø gjerne 
noen centimeter med jord utover plenen. 
Meitemark i jorda vil bryte ned organisk materiale 
og gi næring til gresset.

Gule flekker med død plen kan rakes helt bort, 
før man krafser ned litt jord og sår med nye frø.

– Husker du at du i fjor sommer irriterte deg 
over en dump eller et hull i plenen, er dette tiden 
for å jevne dem ut. Bruk jord som inneholder litt 
sand, den bygger godt og gir et jevnt resultat, sier 
gartneren.

BØR IKKE BARBERES
Når gresset virkelig skyter fart, bør man klippe det 
minimum én gang i uka, og gjerne to i 
høysesongen, råder Marianne Utengen.

– Mange gjør den feilen at de klipper plenen 
for kort. Barberer du plenen, svekker du gresset 
og gir dårlig vekst. Gresset bør ikke være under 
fire centimeter, og blir det svært langt bør du ikke 
klippe mer enn en tredel av gresset om gangen.

Når et gresstrå klippes kommer nye skudd, 
derfor blir plenen tett og kraftig med 
regelsmessig klipping, sier Jonas Hemmingsson i 
Bayer Garden.

– Bruk alltid en gressklipper med skarpe kniver, 
det reduserer sykdommer og du unngår flisete 
gresstuster, sier han.

Tekst: Newswire.no
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nøye, kan du også installere et over- 
spenningsvern i sikringsskapet, sier Johannessen.

Mange branner starter også fordi folk ikke 
har trukket ut stikkontakten på diverse elektriske 
gjenstander. 

– Før du reiser på ferie, bør du derfor alltid 
sørge for at kaffetrakter, vannkoker og liknende 
ikke er koblet til strøm.

Det er også viktig å sjekke at ingen ladere står 
i stikkontakter, og at elektronisk utstyr som PCer, 
nettbrett og eventuelt telefoner er slått av når du 
reiser bort. 

– Dra også ut stikkontakten til vaskemaskinen, 
sier anbefaler forsikringsfolket.

STENG VANNTILFØRSEL 
Også vannlekkasjer kan skape store skader, og 
damene fra Vardia anbefaler at du slår av 
hovedstoppekranen når du drar bor i lengre 
perioder. Gjør det også til en rutine å slå av 
vanntilførselen til vaske- og oppvaskmaskin når 
de ikke er i bruk.

– Når vanntilførselen står åpen, vil vannet 
presse på kontinuerlig. Det kan være svakheter 
i pakninger som ikke tåler dette presset over tid, 
slik at vannet strømmer ut og det blir vannskader, 
forteller Johannessen.

SJEKKLISTE FØR DU DRAR:
• Sjekk at alle brannvarslere har gode batterier.
• Trekk ut stikkontakten til kaffetrakter, vannkoker, 
toast etc. 
• Trekk ut stikkontakten til vaskemaskinen.
• Trekk ut stikkontakt til TV og internettmodem.
• Ikke la noen ladere stå i stikkontakten. 
• Sjekk at alle datamaskiner, nettbrett og 

eventuelt telefoner er slått av, og for all del ikke 
sett de på lading.
• Installer overspenningsvern i sikringsskapet.
• Skal du reise fra din feriebolig for sesongen, 
sørg for det enten er nok oppvarming, slik at rør 
ikke fryser til. Alternativt kan du blåse alle rørene 
tomme for vann og tømme varmtvannsbereder 
før du reiser hjem.

MEDLEM

Tegn innboforsikring hos Forsikring for 
medlemmer. Dette er et tilbud til deg 
som er medlem av BONORD. Forsikringen 
leveres av Vardia Forsikring, og er frem- 
forhandlet av Boligbyggelagenes Partner 
på vegne av 41 boligbyggelag. Avtalen 
sørger for gode priser til medlemmer. 

Kontakt Forsikring for medlemmer: 
Ring 03712 mandag til og med fredag fra 
kl. 8:00 til kl. 18:00 (fredag til kl. 16:00) 
eller sjekk forsikringformedlemmer.no

Dra ut stikkontaktene til alt småelektrisk utstyr som toastmaskin, kaffetrakter og vannkoker.
Ta med deg disse gode rådene mot brann- og

vannskader før du låser døra og reiser bort i sommer. 

FERIESIKRING AV BOLIGEN

Mange er bekymret for brann og vannskader når 
de er på ferie. Marie Brekke Karlsen og 
Charlotte H. Johannessen fra Vardia, som leverer 
Forsikring for medlemmer, kommer med gode 
råd: 

– Når det gjelder brann og vannskader er det 
tiltak man bør gjøre regelmessig gjennom hele 
året, men det er spesielt lurt å gå igjennom dette 
før man reiser på ferie, sier Johannessen.

Selv om de fleste vet at det er det lurt å skifte 
batteri med en gang brannvarsleren starter å pipe 
med korte støt, er dette en ting som kan være 

greit å minne om. En del utsetter skiftet og kobler 
ut batteriet når den starter å pipe, for deretter 
å glemme hva man har gjort. Jevnlig sjekk av 
batteri er derfor å anbefale.

Det anbefales uansett at man sjekker batteri-
ene i alle brannvarslerne før man reiser på ferie. 
Det gjør du enkelt ved å trykke inn en liten knapp 
som du finner på undersiden av varsleren. 

– For selv om du er på ferie, er det naboer som 
kan høre brannalarmen, og varsle brannvesenet, 
forteller Karlsen.

Charlotte Johannessen, som er teamleder 

Ladere som står i stikkontakten over natten 
eller i ferien kan være brannfeller.

Charlotte H. Johannessen i Forsikring for medlemmer 
anbefaler å stenge hovedstoppekranen hvis du skal 
være borte i lengre perioder, og gjøre det til en daglig 
rutine å stenge vanntilførselen til vaske- og oppvask-
maskinen når de ikke er i bruk.

på skadekontoret, anbefaler i tillegg at man har 
seriekoblede brannvarslere. 

I dag finnes det flere prisgunstige alternativer 
av denne typen. Mange har varslere i gangen 
i sin boenhet, men man kan med hell også ha 
disse på soverommet.

DRA UT STIKKONTAKTENE
– Andre ting som er viktig å tenke på er å beskytte 
huset mot skader grunnet lynnedslag. Ta derfor 
alltid ut stikkontakter til både TV og
internettmodem når du reiser bort. Er du ekstra 
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Skal man ha nytt bad, er det mange hensyn å ta. 
– Først og fremst må man foreta en vurdering 

av dagens standard og kvalitet på baderommet, 
sier Pål Gundersen, som er markedskoordinator i 
Modena Fliser. Gundersen kommer med følgende 
råd:

– Vi anbefaler først å kontakte en sertifisert 
håndverker som kan vurdere tilstanden på badet 
ditt. Det er mulig å legge nye fliser på 
eksisterende fliser, men det forutsetter at badet 
ikke er for gammelt i utgangspunktet, forteller 
han.

Spesielt er det viktig at vanntetting er ivaretatt, 
og ofte når badet er gammelt eller man er usikker 
på kvaliteten på underliggende membran, vil en 
totalrenovering være å anbefale i følge 
Gundersen. 

FÅ HJELP AV FAGFOLK
Håndverkere vil vurdere alt fra rør og sluk, til 
varmekabler og underlag for legging av fliser. 
Skal røropplegget byttes, kan man også vurdere 
om det er mulig å endre dagens plassering av 
vask, dusj og WC. Ofte må man sparkle gulvet på 
nytt for å tilpasse dagens standard og størrelser 
på fliser. Da kan det også være fornuftig å bytte 
ut gamle varmekabler med nye. 

Et baderom er en langsiktig investering, og 
skal oppfylle mange krav. Først og fremst skal det 
være funksjonelt, deretter skal det være av en 
kvalitet som er varig, og ikke minst skal det være 
en design som du trives med. 

Det finnes et stort utvalg i fliser, baderoms- 
møbler og VVS-utstyr som gjør at du kan få ditt 
drømmebad akkurat slik du ønsker. Velger du en 
faghandel vil du få gode råd og tips om kvalitet 
og design.

NATURINSPIRERT DESIGN
Tradisjonelle valg på badet er hvite, grå eller 
beige veggfliser med mørke gulvfliser. Gundersen 
forteller at en klar trend innen fliser er 

Nytt bad er noe av det som står øverst på nordmenns ønskeliste. Det kan 
være vanskelig å vite hvordan man skal starte planleggingen av nytt 
bad, og for mange kan oppgaven virke uoverkommelig. Vi har fått gode 
råd fra fagfolk om hvordan du bør gå frem.

PÅ TIDE MED 
NYTT BAD?

KONKURRANSE
Bli med i Norges styggeste bad-kåringen!
Modena Fliser i samarbeid med 
Boligbyggelagenes Medlemsfordeler vil i 
løpet av året kåre Norges styggeste bad. 
Her kan du vinne nytt bad til en verdi av kr 
200.000! Har du eller noen du kjenner et 
stygt bad som trenger fornying? Meld 
badet på her: www.fordelskortet.no eller 
på www.modena.no/styggestebad/. Du får 
en unik mulighet til å få oppfylt drømmen .

naturinspirert design: 
– Hvit, off-white, beige, brunt og grått er våre 

mest populære farger, og gråfarger med innslag 
av brunt er en av bestselgerne. Fliser som er 
inspirert av tre, betong, terracotta og naturstein 
brukes også stadig mer på norske baderom, sier 
han

Ønsker du mer fargerike innslag på badet, 
råder Gundersen å bruke friske farger i små 
mengder.

– Det skaper spenning og liv i rommet. Det er 
stadig mer populært å inkludere fargerike 
mosaikkfliser i for eksempel dusjsonen, for 
deretter å kombinere denne fargen med tilbehør i 
rommet, avslutter Gundersen.
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Medlemmer i BONORD får 5 % bonus på 
alle kjøp med aktivert medlemskort hos 
Modena Fliser  Se fordelskortet.no/bonord  
for mer informasjon

MEDLEM
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Med Bredbånd 50 kan alle i familien strømme filmer og musikk, spille online,
surfe, chatte, snappe, twitre og mye, mye mer. I tillegg får du alle T-We tjenestene 
som Start forfra, Ukesarkiv og TV-arkiv fra Canal Digital inkludert i abonnementet. 
Med T-We Box får du også tilgang til TV-kanalene og opptakene dine på iPad.

Oppgrader bredbåndet ditt på canaldigital.no

Sørg for nok kapasitet
til alle i husstanden.

Vitser:
Hva får du om du krysser et virus med en klovn?
- Syk humor.

Jeg er glad jeg er født i Norge,
sa bonden, - for jeg kan bare snakke norsk.

Svensken, dansken og nordmannen var ute og gikk tur i ørkenen. 
Så ser de en flaske. Ut av flasken kommer det en ånd. Ånden sier: ”Ser dere 
det tomme svømmebassenget der borte, nå skal dere en etter en ta løpefart 
og hoppe uti. I det dere hopper, skal dere rope noe, og dette blir 
svømmebassenget fylt med. 
Ok. Nordmannen først: Tar løpefart og hopper uti mens han hyler: Godteri . 
Dermed lander han i et basseng fylt av godteri.
Så er det dansken sin tur. Han og tar løpefart og stuper uti mens han hyler 
”sitroooon brus” og dermed svømmer han rundt i deilig sitronbrus .
Svensken har fulgt interessert med. Han har virkelig pønsket ut et supert 
ønske (som han nekter å fortelle hva er). Han gjør seg klar, tar skikkelig 
løpefart og setter i vei mot kanten. Men i det han skal til å hoppe uti, snubler 
han i kanten: ”oh shit”...

Konkurranse:
Bygg din egen olabil i sommer. Send oss gjerne bilder av deg og bilen. 
Kanskje blir det en premie for den kuleste bilen. 
Send bilde til: Bonord, postboks 6156, 9291 Tromsø , merk konvolutten 
Barnesida. Vinner av forrige nummers konkurranse ble:
Noah Dragland (7år). Gratulerer!

Det er fobier mot alt mulig, bare se her:
En fobi (gresk phobia, fra ordet phobos som betyr frykt eller flukt)
er en ugrunnet og sykelig angst for visse situasjoner, fenomener, dyr, 
gjenstander eller lignende. Graden av angst kan variere svært, fra 
såkaltefobiske frykter til å være en alvorlig lidelse; en lammende angst 
som kan dominere en persons liv fullstendig og til å mislike noe mer
eller mindre intenst

Aichmofobi: Frykten for skarpe og spisse gjenstander. Ekstremt rammede 
kan til og med være redde for en finger som peker.
Agyrofobi: Frykten for å krysse en vei. Den har ingenting med trafikktett-
het å gjøre, en øde og folketom vei virker like skremmende.
Anthofobi: Frykten for blomster. Folk med denne fobien kan ha proble-
mer med å gå utenfor huset de bor i.
Brontofobie: Frykten for tordenvær. Denne fobien er ganske vanelig 
blandt barn, men mange har den med seg opp i voksen alder.
Charophobi: Frykten for å danse. Noen liker ikke å danse, men her snak-
ker vi om en frykt som kan gjøre folk syke.
Osmofobi: Frykten for dufter. Lidelsen kan være begrenset til en enkel 
lukt, eller alle former for sterkt luktende gjenstander.
Phobofobi: Frykten for fobier. Man kan også bli så redd for å bli redd for 
et eller annet at det i seg selv blir et problem.
Spectrofobi: Frykten for speil og eget speilbilde. En sjelden lidelse som 
oppfattes som en ekstrem frykt for å erkjenne hvem man er.

Tegning på 1-2-3
Start på nr. 1 og tegn inn det som er markert med tykk strek.



DETTE SPARER DU: 5% BONUS VED BRUK AV FORDELSKORTET

NEUMANN I NORD-NORGE
ER SAMARBEIDSPARTNER

MED BONORD
Som BONORD medlem får du
opptil 42% rabatt hos våre

byggevarehus i Tromsø,
Finnsnes og Harstad.

I tillegg får du 5% ekstrabonus
ved bruk av BONORD sitt

fordelsskort i våre butikker.
Avtalen gjelder alle typer varer

inkludert tilbudsvarer.
(Kan ikke kombineres med personlige avtaler.)

LES MER PÅ
WWW.KAMPANJE-NEUMANN.NO

Du fi nner alltid gode 

tilbud hos Neumann

Husk å aktivere kortet for bruk

TROMSØ - HARSTAD - FINNSNES                 www.neumann.no



La boligbyggelaget 
forsikre deg på reisen

I samarbeid med Vardia Forsikring AS

Du kan også ringe 03712 eller sjekke www.forsikringformedlemmer.no 

Vi har alle forsikringer du trenger.

Medlemspriser Personlig rådgivning Rask respons

Familiedekning
fra kr 96,-

pr mnd.

GODE TILBUD TIL 
BONORD-MEDLEMMER

PÅ LEIE AV AVFALLS-
 CONTAINER

Kundetorg: 
77 60 19 00
www.remiks.no

Vi kan bistå med 
avfalls planer, 
logistikk på bygge-
plassen, containere 
og beholdere, 
 avfalls tømming og 
avfallsstatistikk.

Sammen tar vi ansvar 
for miljøet, og sikrer 
at alt avfall behandles 
forsvarlig og i tråd 
med gjeldende lover 
og regler.

SPØR REMIKS OM 
RÅD OG HJELP



BOLIGALARM

www.tryggvakt.no

k

Kr 329,- pr. mnd.

BRANN OG INNBRUDD

ENESTE OFF. 
SAMARBEIDSPARTNER MED

Med app. 

og bilder

Rabattert pris til Bonord-medlemmer

Sommertilbud
Tilbud gjelder til og med 30.6.2015

Norengros Markedshuset Butikk 
Strandvegen 106 (ved Rema1000)

Telefon 4000 4912
Åpent mandag-fredag kl 08-18
Alle priser er inkl. mva.

Lik oss på Facebook 
«Norengros Tromsø»

Følg oss på Instagram 
«Norengros Tromso»

249,-
DUNICEL DUK
25 m hvit Vnr. 43980

SUPERTILBUD!

PAPPBEGER 
m/hank 25cl Dream Stripes 
30 stk pr pk Vnr. 300229

BESTIKKSETT
i sølv, plast 3x6stk  
Vnr. 300229

PAPPTALLERKEN, 
dream stripes

18 cm 50stk Vnr. 300224 36,- 
Dyp 20stk Vnr. 300226 59,- 

Flat 22cm, 50 stk Vnr. 300227 45,- 

Grilltallerken 26cm 25stk 
Vnr. 300228 39,- 

Skitne tepper?
Vi leier ut teppebanker 

og tepperensemaskin

til gode priser!

39,-

39,-



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 
contain-er 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

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.

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.

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

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,-)

Bildekk og felger
Vianor Tromsø Tlf 77 60 96 00
Vianor Harstad Tlf 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

Alarm og vakthold − Trygg Vakt 
www.tryggvakt.no • Tlf 77 61 03 00
Medlemmer får BONORD-pris på sikrings
produkter, vakthold og tjenester. 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.

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

Utleie av stillaser, maskiner og verktøy
Byggesystemer AS
www.byggesystemer.no 
Tlf  Tromsø  77 60 76 90 
Tlf  Harstad 77 01 9570
Tlf Finnsnes 90 13 36 00
20% rabatt på følgende utleieprodukter:
Lifter - Stillaser - Gravemaskiner
Hjullastere - Håndverktøy - Slipemaskiner
Hagemaskiner - Tilhengere.

Flyttebyrå - Hasselberg Transport AS 
www.hasselberg.no • Tlf 77 63 33 33
15 % rabatt på lagring av innbo på lagerhotell

Flyttebyrå - Hasselberg Transport AS 
www.hasselberg.no • Tlf 77 63 33 33
15 % rabatt på lagring av innbo på lagerhotell
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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. 

Haneseth Harstad AS
www.haneseth.no • Tlf 77 01 64 00
10 % rabatt på elektromontør
20 % påslag på engrospris på 
installasjonsmateriell 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. 
Månedsbeløp kr 25,-. Spot- innkjøpspris basert 
på NordPools områdepris + 20,- pr mnd ved 
avtalegiro/efaktura.

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.

Byggevarer − Neumann Bygg
www.neumannbygg.no
Tlf Tromsø 77 65 97 00 
Tlf Harstad 77 00 14 00 
Tlf Finnsnes 77 85 10 50
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

NorEngros/Markedshuset
Tlf 77 75 26 26
NorEngros/NB Engros Harstad
Tlf 08522
www.norengros.no
20 % rabatt på alle varer utenom maskinvarer 
og tilbudsvarer/kampanjetilbud.

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 Service-
verksted JM Hansen Elektrisk:
5% rabatt på småelektriske produkter
Rabattene gis på til enhver tid gjeldende 
servicetimepris og materiellpriser.

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

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.

Renhold og vaktmestertjenester – All-tjeneste
www.all-tjeneste.no • Tlf 77 61 50 50
12,5 % rabatt på gjeldende timepris for
renhold og vaktmestertjenester.

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 35

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 %

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



BRUK DIN EGEN EIENDOMSMEGLER!
Våre priser er alltid konkurransedyktige, og vi vet hva som gir deg høy pris for boligen.

SELGE BOLIG?
Vi e klar!

GARANTI Tromsø  |  Nerstranda senter, 4. etg.  |  Tlf. 77 60 32 00  |  tromso@garanti.no
GARANTI Hammerfest  |  Strandgata 16  |  Tlf. 78 40 76 40  |  hammerfest@garanti.no

GARANTI Harstad  |  Magnusgate 1  |  Tlf. 77 01 84 60  |  harstad@garanti.no


