
Har de beste
fisketipsene

Trygger hele
borettslaget

Fisk på grillen

BOLYST

Spennende
i Harstad

B O N O R D - M A G A S I N E T  N R .  2  2 0 1 6

Ut på tur
i sommer



INNHOLD

Har de beste
fisketipsene

Trygger hele
borettslaget

Fisk på grillen

BOLYST

Spennende
i Harstad

B O N O R D - M A G A S I N E T  N R .  2  2 0 1 6

Ut på tur
i sommer

4-5 BONORD byr nå på enda flere 
spennende bolignyheter i Harstad- 
området.

12-15 Kanskje er dette sommeren 
hvor du lar naturen blir ditt beste 
feriested. Stadig flere tilbringer 
sommeren på vandring i fjellet.

16-17 Hvis du bare tør innser du 
kanskje at det er virkelig enkelt å 
lykkes med grillet fisk.

30-31 Hos BONORDs partner 
GMAX får du ikke bare fiskeutstyr, 
men også gode tips om fiskeplasser 
og agn. 

28-29 Trygg Vakt har installert trådløse 
varslere i 333 borettslagsleiligheter i Kroken. 
De melder fra til sine nærmeste naboer om 
det oppstår brann eller vannlekkasje.

6-7 Kroken oppgraderes
8-9 Trives ved Storvannet
10-11 BONORD – en offensiv 70-åring
18-19 Hobby ble turistattraksjon
20-21 Sett farge på sommeren
22-23 Unngå trøbbel i nabolaget
24-25 Din personlige robot
26-27 Sikret mot uflaks
32-33 70-tallet inntar badet
34 Barneside
42-43 Partneroversikt

NR. 2 - Juni 2016
Opplag: 21.000

Ansvarlig redaktør: Svein Dalsbø
Redaktør: Kim Kr. Nordli

BONORD
Postboks 6156, 9291 Tromsø
www.bonord.no
Tromsø tlf. 77 60 32 00

Produksjon:
Krysspress®

Tekst:
Kim Kr. Nordli
Oddny J. Johnsen

Foto:
Rune Stoltz Bertinussen
Kim Kr. Nordli

Fotograf cover:
Rune Stoltz Bertinussen

Cover: Brynjar Bjørklund og Morten 
Mathisen spiller sandvolleyball i 
 Telegrafbukta i Tromsø.

Trykk:
Lundblad Media AS



LEDER

Ordningen garanterer at felleskostnadene betales 
på en gitt dato hver måned, uavhengig om den 
enkelte andelshaver betaler eller ikke.
Svein Dalsbø, administrerende direktør

Signalene i boligmarkedet spriker en god del. 
OECD uttrykker at de er urolig for en bolig- 
boble gjennom høy prisvekst i boligmarkeder, 
og økende gjeldsbyrde i husholdningene som er 
drevet av stadig lavere rente. 

Finansministeren ser faresignalene, men ønsker 
ikke å øke byrdene for boligeierne gjennom økt 
skatt på eiendom. Hennes svar er å følge bolig-
markedet tett.

I følge SSB steg boligprisene i 2015 i gjennom-
snitt med 6,1 prosent for landet som helhet i 
forhold til året før. Det er betydelige regionale 
forskjeller, hvor Oslo, Bærum og Tromsø har til 
dels sterk prisvekst, mens Stavangerregionen har 
hatt nedgang i priser i hele 2015 og inn i 2016.

En forventer at de regionale forskjellene vil 
forsterke seg ytterligere i 2016, hvor spesielt 
mangelen på boliger i Østlandsområdet gjør at 
prisene øker mye, og i særskilt i Oslo.

En fortsatt sterk prisvekst vil medføre ytterligere 
økt gjeldsgrad i husholdningene. På samme tid 
har ikke lavere renter ført til at man har fått fart på 
norsk økonomi, som er til dels sterkt preget av det 
dramatiske fallet i oljeprisene.

Vi frykter ikke boligboble for de markeder som 
vi opererer i.  Så langt har ikke Nord-Norge vært 
særlig preget av oljekrisen. I oljebyene Harstad og 
Hammerfest ser vi tegn til forsiktighet, som igjen 
gir utslag i lite nybygging, og dertil begrenset 
tilgang på brukte boliger. På Finn.no er det i 
skrivende stund rundt 200 brukte boliger for salg 
i Tromsø, mens nybyggmarkedet utgjør omentrent 
250 enheter. Dette er tall som indikerer et 
markedet er i god balanse, om vi ser dette 
historisk, og med tanke på byens årlige vekst.

BONORD etablerte i 2013 finansieringsforetaket 
BBL Finans AS i lag med andre større regionale 
boligbyggelag i Storbyalliansen. Selskapet har tre 
virksomhetsområder:
• Sikringsordningen mot husleietap
• Forskuttering av felleskostnader
• Innkreving av utestående krav

Til tross for visse startvansker, viser selskapet 
nå sin berettigelse gjennom en profesjonell 
 håndtering av boligselskapenes innkreving av 
andelshavernes månedlige betalinger til bolig- 
selskapene. Selv om det i dag ikke er en endring 
på kort eller mellomlang sikt må man forvente at 
rentene i framtiden vil stige, og med det 
felleskostnadene i borettslag. Da vil tryggheten 

som spesielt ligger i forskutteringsordningen 
være svært viktig og nyttig. 

Ordningen garanterer at felleskostnadene betales 
på en gitt dato hver måned, uavhengig om den 
enkelte andelshaver betaler eller ikke. 
Forskutteringen gjøres av finansieringsselskapet, 
som også forestår innkrevingen av utestående 
krav.

Vi ser at disse ordningene vil være særdeles 
nyttige for frittstående borettslag, da en del av 
disse lagene har stor fellesgjeld, og derav høye 
felleskostnader. 

Vi vil i tiden som kommer søke å redusere 
 kostnaden for denne gruppen, og gjennom det 
håper vi å gjøre det mulig for samtlige fritt-
stående lag å tilslutte seg den totale sikrings- og 
forskutteringsordningen som vi tilbyr.  

Når dette er oppnådd kan vi slå fast: BONORD 
forvalter landets tryggeste borettslag!

Gode sikringsordninger 
blir stadig viktigere



Store leiligheter i 
Kanebogen
BONORD skal bygge åtte nye leiligheter i Kanebogen av den særdeles romslige sorten. 
Går alt etter planen legges de ut for salg i august.

– Vi har en tomt selv i Kanebogen som vi ønsker 
å utvikle, så har vi i tillegg kjøpt en liten flik fra 
Harstad kommune for å få nok plass, forteller 
regiondirektør Bjørn Mathisen i BONORD. 

Og nok plass er stikkordet for hele denne 
boligblokka. Leilighetene er på mellom 90 og 
120 kvadratmeter, og har alle innendørs garasje 
i kjelleren.

– Folk har signalisert at de ønsker seg litt store 
leiligheter, og derfor prøver vi oss med disse. 
Alle leilighetene er på ett plan, og det er heis 
fra kjelleren og helt opp. Bygningen er, inkludert 
 kjelleren, på fire plan.

LIKE VED SENTERET
Mathisen forteller videre at leilighetene blir 
3-roms og 4-roms. Han mener de passer perfekt 

for folk som er lei av plenklipping og snømåking, 
som vil ha en bolig som krever mindre av dem 
med tanke på vedlikehold.

Leilighetene skal ligge i Skilleveien, nærmere 
bestemt like ved Kanebogen senter.

– Det er ikke bare BONORD som bygger i 
 Harstad for tiden, for å si det sånn. Kanebogen 
senter er i ferd med å bli doblet i størrelse. De 
utvider med 30 nye leietakere og vil ende på i alt 
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68 butikker, kafeer og andre virksomheter som 
ligger i tøffelavstand til disse leilighetene. Det er 
bare å labbe tvers over parkeringsplassen, smiler 
han.

SALGSSTART I AUGUST
BONORD legger nå prosjektet ut på anbud, og 
vil i løpet av sommeren bestemme entreprenør 
og lage ferdig salgsprospektene. Boligene vil 
selvsagt være inkludert i alle BONORDs sikrings-
ordninger, mulighet for individuell nedbetaling av 
fellesgjeld og så videre.

– Går alt som vi planlegger så blir det salgs-
start på disse i august. BONORDs medlemmer 
kan selvsagt benytte seg av forkjøpsretten. 
Dette vil bli grundig kunngjort i forkant, opplyser 
Mathisen.

Avhengig av respons og salg så vil byggetiden 
på leilighetene samlet være på et drøyt år.

– Kanebogen er et populært område. Vi har 
jo beskrevet planene våre litt tidligere og har 
allerede fått mange henvendelser. Før vi er enig 
med entreprenør, kan vi ikke si noe om pris-
antydning. Jeg er like spent som alle andre der, 
sier regiondirektøren.

Slik skal BONORDs nye leiligheter i Kanebogen se 
ut. ILLUSTRASJON: A3 Arkitekter

Spennende planer
på Seljestad
BONORD har inngått samarbeid med Jarle Ytterstad om å utvikle 
eiendomer på Seljestad, og går nå i forhandling med Harstad 
kommune om hva som kan være mulig å få til.

Jarle Ytterstad eier tomtearealet og husene i bakgrunnen. Sammen med Bjørn Mathisen og 
BONORD håper han å få bygd flere leiligheter på området. Foto: Stian Klaussen

– Vi ønsker å bygge en boligblokk. Tomte-
arealet vi har til rådighet er samlet i overkant 
av 2000 kvadratmeter. I dag står det to 
ene boliger her, viser regiondirektør Bjørn 
Mathisen i BONORD.

Hvor mange leiligheter som eventuelt 
kan  realiseres på denne tomta, avhenger 
av hva som er mulig innenfor gjeldende 
reguleringsplan, eller om kommunen ønsker å 
 omregulere for å åpne for flere muligheter.

– Jeg håper at det kan bli bortimot 20 
leilig heter her, men det er det vi venter på 
å få avklart, sier Jarle Ytterstad i Seljestad 
Eiendom. Han valgte BONORD fordi de ga han 
mulighet til å bli med i tospann gjennom hele 
prosjektet. 

Seljestad ligger cirka en og en halv 
 kilometer fra Harstad sentrum. Det er innenfor 
bomringen, og her er gangavstand til det aller 
meste. 

– Solforholdene er ekstremt gode og i 

tillegg har du kort vei til alt. Jeg tror dette 
prosjektet vil få god respons i markedet, sier 
Bjørn Mathisen. Han tør ikke anslå bygge-
start på grunn av usikkerhet rundt gjeldende 
reguleringsplan.

– Må vi vente et år ekstra på å få ny 
 regulering, så gjør vi det, sier han.

Nye Kanebogen senter skal bli dobbelt så stort 
som det gamle. Leilighetene skal ligge nord for 
senteret (se rød ring).

Tomten sett fra en annen vinkel.
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En helt ny bydel i Øvre Kroken 
BOLYST og media har tidligere omtalt boligbyggelagets planer om etablering 
av en ny bydel i veletablerte Kroken. Prosessen rundt prosjektet har pågått 
over år, og nylig ble en ny milepæl nådd.

Boligbyggelaget får med jevne mellomrom spørs-
mål om prosjektet både fra folk som bor i Kroken, 
og mennesker som har lyst å flytte til det nye 
prosjektet. I en lengre periode har det vært stille 
rundt prosjektet etter at reguleringsplanen for 
Øvre Kroken ble lagt ut. Administrerende direktør i 
BONORD, Svein Dalsbø, forklarer hvorfor:

– Vi har ventet på at planen skulle ferdig-
behandles. I dette ligger også en uenighet med 

Statens Vegvesen knyttet til antall rundkjøringer 
som de mener skal realiseres før planen kan 
settes ut i livet. Her har Tromsø kommune og vi 
vært enige i vurderingen, mens vegvesenet har 
stått på sitt. Nylig ble saken stadfestet av byrådet, 
og det vil før sommeren bli avholdt meklingsmøte 
mellom Statens Vegvesen og Tromsø kommune 
hos Fylkesmannen.

STORE PLANER
Totalt skal det bygges rundt 470 boliger i Øvre 
Kroken. Utbyggingen vil skje i tre hovedtrinn,  
og vil gå over en periode opp mot ti år.

– Det er en stor og spennende utbygging, 
som vi tror vil tilføre bydelen nye kvaliteter. Vi har 
sagt utbyggingen vil kunne ta opp mot ti år, men 
markedet vil i siste instans avgjøre dette. Når 
ting er ferdigstilt vil Kroken ha fått en «ny bydel i 
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Helt øverst i Kroken kommer det en helt ny bydel som skal etter planen skal stå helt ferdig om ti år. Her 
er den nye bydelen tegnet inn. Prosjektet medfører en omlegging av eksisterende lysløype. Det store 
bildet til venstre viser området slik det fremstår i dag.

bydelen». Området vil da blant annet ha fått ny 
og bedre lysløype, og en ringvei på rundt 1,5 km 
over dagens i Malmveien. Mellom øvre og nedre 
felt blir det grøntbelte og en strøklekeplass som 
binder områdene sammen på en god måte. Ikke 
minst vil man da ha fått en variert ny bebyggelse 
som har alle dagens kvaliteter knyttet til universell 
utforming, som er viktig for alle som er glade 
i Kroken og som etter hvert begynner bli godt 
voksne men fortsatt ønsker bo i bydelen, forteller 
Dalsbø.

Den planlagte bebyggelsen vil bestå av både 
lavblokker, rekkehus og kjedehus med garasjer 
mellom boligene.

– Heis er noe som i dag i stor grad mangler i 
Kroken. Det samme er tre-roms enheter. Dette er 
blant tingene man vil få med denne utbyggingen. 
Et viktig moment å få frem er at utbyggingen er 
godt planlagt, og selv om denne vil pågå over 
noen år, så er det et mål om at den skal gjøres 
mest mulig skånsomt, slik at man ikke opplever å 
bo på en byggeplass, sier Dalsbø.

Sigrid Rasmussen, sivilarkitekt og planlegger 
hos ASPLAN VIAK, har ledet arbeidet med planen. 
Hun er entusiastisk for planene som foreligger.

– Det vil bli en berikelse for Kroken å få 
moderne boliger med universell utforming i 
dette området. I tillegg vil det være dette være 
en  positiv fortetning rundt Kroken som bydels-
senter. Det er viktig å bygge rundt kollektivknute-
punktene, og Kroken har allerede en av byens 
beste bussforbindelser, den såkalte «Gullruta».

HELHETLIG GREP
Rasmussen er opptatt av helheten i plan-
leggingen, og har også planlagt området nord 
for Øvre Kroken. Dette har gitt planleggerne 
muligheten til en større helhetlig tenkning da de 
ser området  mellom Krokenelva til Skjelnanelva 
under ett. En av tingene som har vært viktig 
er å binde dagens bebyggelse sammen med 
eksiterende.

– Øvre Kroken får god forbindelse mellom 

dagens bebyggelse blant annet gjennom et grep 
med en stor strøkslekeplass, som vil være for alle 
i Kroken.

LYSLØYPA VIKTIG
Dagens lysløype er en viktig ting for mange av 
de som bor i Kroken. BONORD har fått mange 
henvendelser rundt hva som vil skje med denne.

– Lysløypa engasjerer! Gjennom vår dialog 
med både beboerne i Kroken, i folkemøter og 
reguleringsprosessen, i dialogen med bolig-
selskaper vi forvalter der, og bydelsrådet, så er 
det definitivt den enkeltsaken som engasjerer 
mest. Vi har tatt signalet og det første vi starter 
med når vi går inn i området er å flytte og  utbedre 
lysløypa. I dag er det en del problemer med 
overvann. Indirekte bidro dette også til at lysene 
i sin tid forsvant. Det som vil skje med løypa er at 
den vil bli flyttet lengre opp i terrenget og ny over-
vannsgrøft vil bli etablert. Vi har også tatt initiativ 
til dialog med tilstøtende grunneiere, bydelsrådet, 
og kommunen, for å få til en mer helhetlig og 
langsiktig tenkning rundt hvordan løype anlegget 
kan utvikles videre og ikke minst nordover. Vi 
ser på Tromsømarka som et suksessprosjekt. 
Hvis alle gode krefter drar i samme retning, kan 
man kanskje få til noe lignende til i Kroken også, 
avslutter en entusiastisk direktør.

Når ting er ferdigstilt vil Kroken ha fått en «ny bydel 
i bydelen». Området vil for eksempel ha fått ny og 
bedre lysløype, og en ringvei på rundt 1,5 km over 
dagens i Malmveien.
Svein Dalsbø, administrerende direktør i BONORD
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– Det er så fint her, vi har nydelig kveldssol, 
bemerker hun. Med denne velsignelsen av en vår 
som har streifet Nord-Norge i år, har Heitmann 
allerede kunnet nyte sola fra balkongen ofte.

– Vi har en stor takterrasse også, men jeg 
synes det er koselig å kunne se ut over vannet 
direkte fra balkongen min. Jeg bor i fjerde etasje 
så jeg har god utsikt. 

FALT PLADASK
Heitmann falt pladask for toromsleiligheten i 
Storvannsveien 100 da hun første gang trådte 
inn i den.

– Megleren så det på meg da jeg kom inn. «Du 
likte den her», sa hun. Og det gjorde jeg virkelig. 
Den er lys og romslig, og veldig praktisk. Vi har 
garasje i kjelleren og heis helt opp. Samtidig er 

det kort vei til sentrum. Jeg kunne aldri tenkt meg 
å bo inne i selve sentrum, så for meg er dette 
helt perfekt. Vi er ikke lenger unna enn et par 
kilometer, så det går faktisk fint an å gå til og fra, 
sier hun.

Elin Heitmann ville ha noe enklere da hun 
ble alene. Eneboligen med alt den  genererte av 
vedlikehold, og ikke minst  snømåkingen hver 

Storfornøyd ved
Storvannet
Elin Heitmann har hatt utsikt til Storvannet nesten hele livet. Hun stortrives i den nye lettstelte 
leiligheten sin, hvor hun har utsikt direkte over til eneboligen som hun har flyttet fra.

Elin Heitmann falt pladask for sin nye leilighet på første visning. Her har hun god utsikt mot eneboligen på motsatt side av Storvannet som hun solgte for å 
flytte inn borettslaget.
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vinter ble en stadig større utfordring. Derfor valgte 
hun å selge huset og heller kjøpe seg noe enkelt 
og lettstelt.

– Jeg har ikke angret en dag. Her trenger jeg 
ikke tenke på hagearbeid eller snømåking. Det er 
veldig praktisk.

ROMSLIG MED PLASS
Heitmann er blitt pensjonist, men bruker dagene 
aktivt i lokalsamfunnet med å gjøre frivillig inn-
sats. I det BOLYST kaprer henne steker hun vafler i 
hopetall på Frivillighetssentralen.

– Det fine med leiligheten er at den til tross 
for at den er en toroms oppleves meget romslig. 
Rommene er store og luftige, med åpen løsning 
mellom sture og kjøkken. I tillegg har den et 
ekstra rom: En bod eller hobbyrom hvor jeg har 
satt inn en divan, slik at jeg har litt ekstra plass 
hvis jeg skulle få besøk. Jeg har både barn, 
barnebarn og oldebarn, forteller hun. 

De toroms leilighetene er på hele 59 kvadrat-
meter, i tillegg kommer garasjeplass og bod i 
kjelleren.

Storvannet Borettslag ligger helt nede ved 
vannkanten, og tomta er på drøye 1700 kvadrat-
meter. Ved siden av er det tomteareal til to nye 
blokker av samme type.  

LEDIGE LEILIGHETER
– Vi har enda noen ledige leiligheter igjen i første 
byggetrinn. Foreløpig er det ingen konkrete planer 
om å starte med neste del av prosjektet, men vi 
kan altså selge to byggetrinn til, sier Knut Risto 
som er megler ved GARANTI Hammerfest.

Han forteller at leilighetene leveres med parkett 
på gulvene, og med ferdig integrerte hvitevarer 
på kjøkkenet.

SLIPPER INN MYE LYS
– Her er mye skapplass på kjøkkenet og store 
vindu både i stue og på soverom som slipper mye 
lys inn, og selvsagt lar deg nyte den fantastiske 
utsikten. 

De minste leilighetene ligger midt i bygget, og 
hver av dem har vindu inn mot felles bakgang 
som deles av fire leiligheter. På begge sidene av 
bygget ligger de store tre- til fireromsleilighetene 
som hver er på 105 kvadratmeter.

GARANTI i vekst i Hammerfest

GARANTI Hammerfest er i vekst og har som mål å bli største eiendomsmegler i byen. 
Ut fra de siste rapportene ligger GARANTI Hammerfest nå hårfint bak nest største megler-

kontor, og jobber hardt og målrettet for å levere gode tjenester slik at både selger og kjøper blir 
fornøyde. Hittil å år har kontoret tatt mellom seks og syv prosent i nye markedsandeler.

Jeg har ikke angret en dag. 
Her trenger jeg ikke tenke på hagearbeid eller 
snømåking. Det er veldig praktisk.
Elin Heitmann

Prismessig er kvadratmeterprisen betydelig lavere 
i disse leilighetene enn i sentrum, med minst like 
god standard. 

– Det er størst prispress i sentrum, så her ute 
kan du få mye mer for pengene, og det er bare 
snakk om et par små kilometer mellom sentrum 
og Storvannet, sier megleren.

Alle leilighetene har vannbåren varme, og 
balansert ventilasjon med luftgjenvinning. De sto 
ferdige i 2014.

– Generelt er dette et lyst, moderne og romslig 
bygg som har innført alle fordeler ved borettslags-
modellen. Alle leilighetene er sikret mot tap av 
felleskostnader gjennom BBL Finans, sier Risto. 

Storvannet Borettslag ligger helt nede ved vannkanten.Slik er rominndelingen i en toroms leilighet.
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BONORD JUBILERER:

Offensiv 70-åring
BONORD feirer i år sitt 70-årsjubileum, og sørger gjennom sine sikringsordninger 
for at borettslagene de forvalter er Norges tryggeste. Bare det siste året har 
selskapet vunnet konkurransen om en rekke nye kunder.

– Mange tror BONORD er monopolist, men vi er 
alltid i konkurranse om forvaltningsoppdrag, enten 
det nå gjelder nye boligselskap, eller veletablerte 
lag som fornyer sine kontrakter. Vi var et av de 
 første boligbyggelagene i Norge som fristilte 
lagene for konkurranse i markedet, dette skjedde 
så tidlig som på 90-tallet. Konkurranse er sunt og 
bidrar til utvikling, forteller forvaltningssjef Bård 
Fredheim i BONORD.

MANGE NYE OPPDRAG
Det siste året har BONORD i konkurranse med 
andre tilbydere vunnet en rekke nye oppdrag både i 
Tromsø, Harstad og Hammerfest. 

– Det skyldes at vi er konkurransedyktige på pris 
og ikke minst på innhold. Vi har kompetanse på 
alle leddene i prosessen, og bidrar til alt fra stifting, 
budsjettering av boligselskapene til fradeling og 
seksjonering. Vi er stolte av at boligselskap som 
Workinntoppen, Norrøna boligpark, Batteriparken 
i Hammerfest, Perlen i Harstad, og nå sist Himmel 
og Hav, har valgt oss som leverandør og forvalter, 
sier forvaltningssjefen.

Ved siden av gode priser, er BONORDs kunder 
opptatt av sikringsordningene som laget kan by på, 
og at det er kvalitet i de øvrige tjenestene. BONORD 
er en kompetansebedrift, og en svært attraktiv 
arbeidsplass. Gjennom disse 70 årene har bolig-
byggelaget bygget seg opp til å ha profesjonelle 
fagfolk i alle ledd. Der det for eksempel tidligere var 
vanlig å ansette økonomimedarbeidere, ansettes 
nå siviløkonomer.

FORNYER SEG 
– Ingen kan boligselskap slik som oss. Vi vinner nye 
kontrakter fordi vi kan tilby en helhet og en trygghet 
som det er vanskelig for noen andre å matche, sier 
administrerende direktør Svein Dalsbø.

Han er fornøyd med hvordan selskapet hele tiden 
klarer å fornye seg og modernisere sine løsninger. 

– Vi er framtidsrettet og i bevegelse hele tiden. 
Alle boligbyggelag gjennomgår for tiden moder-
nisering i forhold til driftssystemer og verktøy. 
BONORD er med i Storbyalliansen som leder an på 
dette området, forklarer Dalsbø.

For eksempel vil BONORDs kunder og 
 medlemmer fra høsten av få tilbud om nye og 
supermoderne verktøy fra utviklingsprogrammet 
kalt «Kunden først». 

– «Kunden først» er den største satsningen som 
noensinne er gjort innen IT for boligbyggelagene 
og våre kunder. Programmet vil gå over flere år og 
skal modernisere hele verktøykassen til bolig-
byggelagene. Verktøyene er tilgjengelig på alle 
flater, og vi har utviklet de i samarbeid med de 
største boligbyggelagene i Norge og våre deleide 
driftsselskaper, sier Dalsbø. «Kunden først» vil gjøre 
det enklere både for styret og øvrige medlemmer å 
holde oversikt over nøkkelinformasjon vedrørende 
boligselskapet. I tillegg vil boligbyggelaget få nye 
verktøy for kundeoppfølging og dialog.

NORGES TRYGGESTE
– Blant de tingene BONORD er virkelig unike på, er 
at vi har Norges beste sikrings- og tryggingsord-
ning. Den er laget av boligbyggelag, spesielt rettet 
mot boligselskap og deres spesielle utfordringer. 
For eksempel gjør forskutteringsordningen at 
boligselskapene unngår likviditetsproblemer. Om 
naboen din ikke betaler på sin fellesgjeld, så får 
boligselskapet pengene inn likevel. Vi forskutterer 
disse pengene, og driver dem selv inn fra den som 
skal betale gjennom BBL Finans, forklarer Dalsbø. 

BONORD og samarbeidspartnerne kan dermed 
garantere full trygghet for de som kjøper bolig 
i borettslag som har sikringsordninger fra BBL 
Finans.

EN MILLION MEDLEMMER
I løpet av året passerer landets boligbyggelag en 
million medlemmer. Gjennom dette kollektivet er 
det mulig å få til mye godt, enten du er stor eller 
liten. 

Størrelsen, omdømmet og de gode sikrings-
ordningene gjør at markedet responderer svært 
positivt når BONORD går inn som stifter eller 
 forvalter av et borettslag. Det gjelder alt fra rente-
betingelser i baken, til kvalitet på tjenester. 

Alt BONORD skaper av overskudd, går rett 
 tilbake til medlemsmassen ved at det for  eksempel 
brukes som kapital for å bygge nye prisgunstige 
boliger. BONORD er et samvirke, uten eiere som 
 begunstiger seg selv. 

– BONORD driver byutvikling, samfunns utvikling 
og boligutvikling. Det er en dimensjon ved siden av 
de øvrige tjenestene våre som vi vet at både kunder 
og medlemmer setter pris på, sier Svein Dalsbø.

Administrerende direktør Svein Dalsbø og forvaltningssjef Bård Fredheim gleder seg til å markere jubilanten BONORD gjennom arrangementer senere i år.
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– He, he… Det er vel ikke få som har funnet 
sin utkårede til fjells nei, smiler Lin Einarsdotter 
Olsen, daglig leder i Troms Turlag. Selv har hun 
hatt nøkkel til turistforeningens hytter og vandret 
i fjellet siden hun var 16. Til nå har hun besøkt 
80 av Den norske turistforening sine 500 hytter 
som ligger spedt ut over landet. Hun vet hva hun 
snakker om når hun anbefaler å legge litt av 
sommerferien til fjells, gjerne ved å gå fra hytte 
til hytte.

– Naturen er en opplevelse i seg selv. Og så 
har du den lille spenningen i at du aldri vet hvem 
du blir kjent med i hytta om kvelden. Min erfaring 
er at fjellvandrere er noen skikkelig fine folk. 
Det er vanskelig å være sur når man går i fjellet, 
smiler hun.

Statistikken viser at stadig flere besøker Norsk 
Turistforenings hytter i fjellet. Troms turlag rår 
over i alt 34 hytter i Troms. Både for dagsturer og 
overnatting. 

NOE FOR ALLE
– Turlaget har turer for alle. For barna har vi 
Barnas Turlag og turer med Turbo. Turbo er Turist-
foreningens maskot. Det er en blå rev som av og 
til er å finne som deltaker på barneturene!

Felles turer er noe Lin mer enn gjerne fram-
snakker.

– Det er veldig populært med felles turer både 
i fjellsportgruppa og hovedlaget. Vi er mange 
som foretrekker å gå turer i lag, og er du ny et 
sted, så er dette en fantastisk måte å bli kjent 
med nye mennesker på, og få tilgang til et fint 
miljø. Det å delta på en fellestur er først og fremst 
sosialt, men her ligger også et sikkerhetsaspekt. 
Turlederne våre har turlederutdanning. Er man litt 
ukjent i området og med å bruke kart, kompass 
eller GPS, så er turlederne der for å veilede deg. 

Turlederne kan gjerne også mye om landskapet 
hvor turen går, og kan guide og fortelle om kultur 
og historie. 

Hun viser til turlagets magasin «Fjellvåken» 
som ligger på nett, hvor alle de kommende turene 
for Troms turlag er listet opp, og merket etter den 
nye nasjonale merkenormen for hvor krevende 
turen er. De enkleste er grønne, de hardeste 
og vanskeligste turene har et svart fjellvandrer-
symbol. 

Turlagene, enten du befinner deg i 
Hammerfest -området, Harstad-området eller 
resten av Troms, har et mangfoldig utvalg av turer 
hvis du vil gå sammen med andre. Og ikke minst 
godt oppmerkede løyper om du vil gå alene. 

– Troms turlag har alene ansvar for 887 
 kilo meter med merkede løyper. Fra øverst 
i  Reisadalen, via Lyngen, Tromsø fastland, 
 Ringvassøy, Vannøy, Indre Troms og Senja, 
 forteller Lin. 

Harstad Turlag har ansvaret for løypenettet i 
Sør-Troms og rår over åtte hytter og ett turlags-
hus. Hammerfest og Omegn Turlag har stor 
aktivitet og et innholdsrikt turkart, og foreløpig fire 
hytter på Kvaløya.

– Men selv om du går på merkede løyper er 
det alltid lurt å ha med deg kart og kompass. Det 
er også viktig å kunne bruke GPS før man drar 
til fjells. Husk alltid å ha med ekstra batterier til 
den! Du bør heller aldri stole på at du har mobil-
dekning i fjellet, advarer turlagslederen. 

DUGNAD OG JUBILEUM
Denne sommeren ligger an til å bli meget aktiv. 
I Troms skal de gjøre alt fra å bygge helt ny hytte 
på Vouma, langt inne i Øvre Dividalen nasjonal-
park, til å feire Trollvassbu ved Snarbyeidet  sitt 
100 års jubileum.

Kanskje er det akkurat denne sommeren du skal unne deg 
en skikkelig fjellflørt: Bli virkelig forelsket i spektakulære fjell og vidder, 
og den sjelefreden naturen byr på. Det er for øvrig helt lov å 
forelske seg i fjellvandrere også.

TID FOR EN 
FJELLFLØRT

Foto: Sindre Thoresen Lønnes
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– Det er 100 år siden hytta ble bygget og 50 år 
siden den ble flyttet fra Tromsdalen. Dette feirer 
vi den 28. august med aktiviteter på hytta hele 
dagen. 

Inne i Øvre Dividalen nasjonalpark er den 
gamle Voumahytta i så dårlig stand at den 
trengte fornyelse.

– Dugnad er selve rota i turlaget. Det er der du 
virkelig finner turlagsfølelsen. Jeg oppfordrer alle 
til å bli med på en slik dugnad i fjellet en gang. 
Vi har mange av dem, og det er veldig sosialt og 
morsomt, sier turlagslederen.

ÅPEN FOR ALLE
Alle i Norge har tilgang til en hytte på fjellet 
gjennom turlagshyttene. Du trenger ikke være 
turlagsmedlem for å bruke dem, men alle som 
oppholder seg der må betale et lite gebyr. 300 
kroner hvis du ikke er medlem, halvparten hvis du 
er medlem. Barn under 14 år overnatter gratis. 
Dagsbesøk koster henholdsvis 30 og 60 kroner 
for medlem/ikke medlem.

– Vi er en liten organisasjon og vår virksomhet 
baserer seg utelukkende på frivillighet. Derfor 
er disse inntektene ved bruk av hyttene så viktig 
for oss, for at turlagene skal klare å holde dem i 
orden, og at dette skal kunne være et godt tilbud 
til befolkningen, understreker Lin.

Hun opplyser at ingen av hyttene har proviant, 
men du finner ved og instrukser for hvor du kan 
hente vann i alle hyttene. I hyttene finner du som 
regel dyner og puter. Ta med lakenpose, sengetøy 
eller sovepose – alt etter årstid. 

Hyttene kan ikke reserveres på forhånd. Tur-
lagsprinsippet er at det blir plass til alle – uansett.

02.07 Topptur langs Toppenaksla på 
Grytøya. Passer for voksne og fjellsport- 
interesserte
23-24.07 Skjomen: Katterat- Hundals-
Beisfjord. Passer for voksne.
04.-11.08 Tur til Island. Passer for voksne.
20.-21.08 Jentetur til Toralfsbu. 
Passer for voksne.

Høydepunkt fra Harstad

11.07 Fellestur til Ellinggammen på Kval-
øya.Passer for voksne, ungdom,seniorer    
22.-24.07 Tarhalsen, nordre Sørøya. 
 Passer for voksne
23.07 Tur til Torskefjellet. Passer for alle
29.-31.07 Helgetur med Barnas Turlag til 
Hellefjord.Passer for barn, ungdom, voksne
12.-14.08 Ingøy −Lulleli for Fruholmen fyr. 
Passer for voksne
18-21.08 Overnattingstur på Storsand med 
barnas turlag barn. Passer for ungdom
20.-21.08 Fottur til Risvåg/Kvaløya. 
Passer for ungdom og voksne

Høydepunkt fra Hammerfest

01.07 Midnattssoltur til Fugltind. 
Passer for erfarne turgåere
02.07 Tur til Varto Målsnes. Passer for alle
03.07 Kanopadling Fjellfroskelva. 
Passer for alle
10.07 Sjøvassbotn-Lakselvdalhøgda. 
 Passer for erfarne turgåere
16.-17.07 Teltur Sandsvika på Senja. 
 Passer for alle
08.-14.08 Senja på langs. 
For de mellom 18 og 26 år
10.-14.08 Grunnkurs bre Lyngen. 
Passer for erfarne fjellfolk
17.08 Lyfjord-Molnes (Ringvassøya). 
 Passer for alle
24.08 Bakvatnet (Tromsø). Passer for alle
28.08 Jubileumsfeiring Trollvassbu. 
Passer for alle

Høydepunkt fra Troms turlag

Troms Turlags turisthytter er blitt populært 
turmål de siste årene. Bare fra 2014 til 2015 
har antallet overnattingsbesøk økt med rundt 
ti prosent og dagsbesøkene med omtrent 
30 prosent. Nonsbu og Trollvassbu er de 
mest populære i nærheten av Tromsø, med 
henholdsvis 509 og 547 overnattingsbesøk i 
løpet av 2015.
For voksent medlem koster det 150 kroner 
for en natt, er du ikke medlem er prisen 300. 
Unger under 14 år er gratis. Ungdoms- og 
veteranpris er 60 kroner natta (medlemmer).

Populære hytter

Søk på nett for flere turer der 
du er i sommer! 
www.dnt.no/aktiviteter/
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Troms turlag jobber også for å ta ekstra godt 
vare på firbente turvenner, ved å bygge små 
anneks ved hyttene hvor hundene kan få ly. På 
grunn av at hyttene skal være tilgjengelig for alle, 
er det av hensyn til allergikere ikke lov å ta hunder 
inn i hytta. 

VOKSER MEST
Troms turlag er den mellomstore foreningen i 
landet som vokste mest i fjor, og har nå 4800 
medlemmer. Ellers har alle de nordnorske tur-
lagene har hatt en enorm vekst de senere årene. 
Mange nye lokallag er startet opp, og det er flere 
aktiviteter for barn og unge gjennom Barnas 
Turlag og DNT Ung.

– Alle turlagsaktiviteter drives av frivillige, slik 
at vi kan ha mer aktivitet jo flere medlemmer vi 
har som kan dele på oppgavene. De frivillige gjør 
alt fra hyttetilsyn til å merke stier, bygge varder 
og eller vedlikeholde tilbudet vårt. Vårt turlag 
startet sitt arbeid i 1907, og vi jobber stadig med 
å fornye oss og å ha et tilbud til alle.

Å bruke sommerferien på å gå tur er ikke 
væravhengig, ifølge turlagslederen.

– Uansett vær får du deg alltid en opplevelse! 
garanterer Lin Einarsdotter Olsen.

Hammerfest og Omegn turlag jobber med 
å få inn nok midler til å kunne realisere to 
turlagshytter som kan bli nasjonale lande-
merker. Hyttene skal stå på Tyven og på 
Storfjellet. Hytta på Tyven skal formes som 
en stein på en fjellhylle, og hyttene skal 
plasseres slik at de har utsikt til hverandre.
– Vi jobber med å få inn nok midler, og 
håper å ha innvielse i 2018 når Den norske 
turistforening fyller 150 år, sier turlagsleder 
Britt Småvik.

Spektakulært 
hytteprosjekt

Slik skal turisthytta på Tyven bli seende ut. 
(Foto: SPINN Arkitekter/Format Engineers)

Å gå tur er en fantastisk opplevelse både for store og små, og turen blir både tryggere og mer sosial 
ved å følge en fellestur gjennom ett av våre flinke og aktive turlag i Troms og Finnmark.
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Han har plassert grillen sin i Telegrafbukta i 
Tromsø for anledningen, og sukker forventnings-
fullt mot midten av juli og Buktafestivalen hvor 
han tradisjonen tro er hjertelig til stede med blant 
annet «Fesk og potedes» og andre klassikere. 
Men i dag dropper vi «potedesen» og fokuserer 
helt og fullt på fisk.

– På grillen får du raskt en sviskorpe på fiske-
stykket slik at du lukker saften inne i fiskekjøttet. 
Du får ikke mer saftig fisk enn den du griller, sier 
han og slenger på tykke stykker med oppskjært 
laksefilet.

FISKESKINN VIKTIG
– Husk at skinnet alltid må være på. Skinnet 
fungerer som en slags stekefolie. Du griller på 
skinnsiden i noen minutter til skinnet slipper 
fiskekjøttet. Det hender skinnet fester seg på 
grillen og du må bruke grillbørst for å få det vekk, 
eller du enkelt kan løfte det vekk når du har snudd 
fisken. Så må du gjerne snu tilbake slik at du får 
grillstriper på begge sider av kjøttet. Men du må 
gjerne også beholde fiskeskinnet på, det kan fint 
spises. 

– Vær obs på at jeg bare har grillkull under 
deler av grillristen. Det er fordi jeg vil legge 
stykket over på svakere varme på slutten av 
steketiden.

Hvis du ikke har skinn på fiskefileten må du 
bruke folie, eventuelt sånn fiskerist som du 
klemmer sammen og enkelt kan snu fisken med 
underveis i grillingen. Angående folie er det lurt 
å legge aluminiumsfolien dobbelt rundt fisken, 
forklarer Thorbjørnsen og bretter foliearket i to før 
han legger seifileten på og lukker det hele.

– Slik får du bakt fisk, og du kan ha på det 
du ønsker av krydder. Jeg kjører den helt enkel 
her i dag med salt og pepper, men her kan du 
 eksperimentere fritt med ulike smaker.

BLÅSKJELL
Han er også begeistret for å bruke folie rundt 
blåskjell som han gjerne sanker fra fjæra selv. 

– Du kan ikke mislykkes med blåskjell på 
grill. Du legger dem i dobbel folie, trenger ikke 
tilsette salt for det har de nok av naturlig, men 
tilsett gjerne litt sitron eller en skvett hvitvin. Ha 
god varme på grillen der du legger de på. Etter 

cirka ti minutter åpner de seg og er ferdige.
– Bruk gjerne lokk på grillen underveis. Griller 

du fisk, trenger du ikke «ventepølser». Det eneste 
som kanskje grilles like raskt som fisk er små 
grillskiver, sier Thorbjørnsen.

DESSERT
Måltidet er ikke komplett uten en god dessert. 
Også den kan grilles.

– Når du griller dessert er det en fordel at 
grillen ikke er så varm lenger. Jeg pleier å grille 
skiver av ananas eller vannmelon. Vend skivene 
i melis først, sukkeret gjør at du raskt får fram 
de dekorative grillstripene, pluss at du får en 
karamellisering som fremhever smaken. Jeg 
tilsetter gjerne litt honning blandet med soyasaus 
over frukten når den er gjennomvarm. Bedre blir 
det ikke!

Thorbjørnsen griller gjerne jordbær også, men 
den krever svak varme på grillen. Litt varme på 
bærene gjør at sødmen trer tydeligere fram. 

Fisk på grillen
– Det er ikke mer vanskelig å grille fisk enn å grille pølser, det er nå min påstand. Skal du grille 
noe virkelig vanskelig skal du velge kjøtt, det kan du virkelig ødelegge. Med fisk på grillen kan 
du ikke mislykkes! sier Kjøkkensjefen selv, Bengt Gøran Thorbjørnsen.

Bengt-Gøran Thorbjørnsen mener fisk på grillen er det enkleste som finnes. Her griller han både lakse-
stykker, fiskeburgere, sei i folie og ananas til dessert.
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TILBEHØRET
Du kan kombinere grillet fisk med veldig mye 
 forskjellig. Ifølge Bengt Gøran Thorbjørnsen er 
grønn salat og litt rømme med hvitløk evig nok. 
Likevel er det fargerikt og smakfullt både med 
 grillede og rå grønnsaker ved siden av fisken.

– Om sommeren går det kun i ulike salater. 
Potetsalat er enkelt. Det finnes et utall oppskrifter 
på nett, eller du kan bare bruke de som er ferdige 
i butikken. I dag serverer jeg en salat bestående 
av kikerter, sukkerter og paprika, men her kan du 
mikse deg fram til det du liker best. Vil du servere 
grillede grønnsaker ved siden av anbefaler jeg å 
steke dem i hele eller store biter, og så kutte de 
opp før servering.

FISK PÅ BÅL
Thorbjørnsen poengterer at du ikke må ha grill for 
å spise ute i sommer.

– Et bål fungerer like godt som grill, bare pass 
på at det er brent helt ned slik at du griller på 
glørne. Ha med deg en rist eller bruk et dobbelt 
lag med aluminiumsfolie som du legger maten 
i før den går på bålet. Kan du legge på nyfanget 
fisk, enten fra hav eller elv, og klarer å tilsette 
opplevelsen litt midnattsol, så blir det rett og slett 
ikke bedre. Smaken av sommer, kalles det.

UT PÅ TUR Ha alltid med fyrstikker, 
aluminiumsfolie, salt og pepper. 
Da er du sikret et godt fiske- 
måltid, forutsatt at du får fisk, da.

GRILLBØRST En solid grillbørst 
er viktig for å rengjøre grillen 
underveis. 

DOBBEL FOLIE Når du skal bake 
fisk på grill er det viktig å legge 
dobbel folie rundt fisken for å 
unngå at den svir seg.
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Kathrine Witzøe har laget en turistattraksjon i egen hage. Foto: Privat
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– Det tulla litt på seg, innrømmer borgermesteren 
selv, Kathrine Witzøe, som ved hjelp av en «stor 
og fæl» kapp og gjærsag og en ustoppelig 
kreativitet plutselig har laget en turistattraksjon.

– Det kommer folk så å si hele døgnet gjennom 
sommeren. Mange av de lokale kommer gjerne 
for å vise besøkende langveisfra det jeg har 
laget her. Sist uke hadde jeg besøk av et par fra 
Grønland.

Witzøe bor i Kasfjord, 12 kilometer utenfor 
Kasfjord City sin «forstad» Harstad. Cityen er i stor 
grad bebodd av innbyggere med en forkjærlighet 
for amerikansk kultur. Derfor har alle bygningene 
engelske navn, selv om butikkene og merke-
varene for det meste er norske.

– Nå er det byggestopp. Byen er full, så nå 
flikker jeg mer på detaljer, røper Witzøe. For 
eksempel finner du Harstad Tidende og VG i 
mini-mini-mini format i sjokkselgere utenfor den 
knøttlille Narvesenkiosken. 

100 BYGNINGER
– Vizuelli i Harstad hjelper meg og trykker maleri, 
avisforsider, plakater og annen dekor før det 
lamineres, da blir det penere og holder lengre, 
forklarer borgermesteren.

De aller fleste minihusene består kun av 
fasader. Et par hele hus har hun bygget, men 
det er ikke så mange av dem. Etter at «gjester» 
begynte å stjele husene, måtte hun sette opp 
overvåkningskamera i byen. Her kan hun følge 
bedre med på hva de besøkende foretar seg. Hun 
ser mange finstuderer konstruksjonen, trolig fordi 
de har lyst til å lage kopier.

Byen, som nå består av 100 bygninger, pakkes 
ned hver høst og opp hver vår.

Hvis du vil følge utviklingen i Kasfjord City er 
det bare å søke opp byen på Facebook, så kan du 
ta del i dagligliv og nyhetshendelser fra minibyen.

Miniby
i hagen
Egentlig skulle hun bare lage et 
minihus som pynt til et blomsterbed. 
Syv år senere er det anlagt en hel 
by i skråninga foran huset. 

Kathrine Witzøe har laget en turistattraksjon i egen hage. Foto: Privat
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Barnas uteplass

La gjerne barna få sitt eget tumlerområde 
når  uterommet planlegges, det være seg på 
 verandaen, terrassen eller balkongen. Det er 
nemlig ikke store arealet som skal til, før det er 
plass til både barn, møbler og leker. Det trenger 
overhodet ikke bli et omfattende prosjekt, noe 
denne verandaen er et strålende eksempel på.

Et lite stakittgjerde og en gammel stol skaper 
stemning – her er det til og med plass til en gjest! 

Det smarte er at elementene enkelt kan skiftes ut 
ettersom barna vokser. 

GJENNOMTENKT
En lekekrok vil kunne ha flere funksjoner. I tillegg 
at saker og ting holder seg på ett område, får 
barna sitt eget domene, hvor de også kan få være 
i fred for voksne. Og de kan invitere på besøk! 
Dette kan være en god løsning for begge parter; 

de voksne får snakke mer eller mindre uforstyrret 
og barna kan kose seg uten å føle at de er i veien.

På den øvrige delen av verandaen byttes 
sommerlige tekstiler og tepper ut med mer 
vinterlige utgaver når høsten kommer, og da 
gjøres det samme her. Rosa farger erstattes av 
bruntoner, og inn kommer gode, lunende 
dyreskinn for små kropper. 

Tekst: Trine Midtsem/ifi.no, Foto: Per Erik Jæger/ifi.no

(1) Denne vesle karen ser svært så fornøyd ut!  (2) Det er ikke store plassen som skal til. Her er det til og med plass til en gjest! Et lite 
stakittgjerde og en gammel stol skaper stemning. Det fine er at elementene enkelt kan skiftes ut ettersom barna vokser. (3) Møblene er de 
samme, det er detaljene som endres når sommeren er over.

Også på uteplassen har barnas saker en tendens til å bli forstyrrende elementer. 
Hvorfor ikke like godt gi den lille arvingen sin egen del av verandaen?
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Fargelegg med tekstiler

Sett et personlig preg på uteplassen i sommer, 
med puter, pledd og duker i friske farger og 
 mønstre – som også tåler vær og vind.

– Det er viktig å lage et uteområde der vi 
trives, og ønsker å oppholde oss. Når vi har en så 
kort sommer, bør vi utnytte dagene til det fulle. 
 Heldigvis ser vi at flere og flere bruker mer tid på 
å lage det hyggelig og innbydende på uteplassen. 
Da er det viktig at vi har ting som varer lenge og 
ikke tar skade av sol og vann, sier Jannicke Sveen 
hos INTAG.

PUTER FOR NORSK SOMMER
Utendørstekstiler er laget spesielt for å tåle 
sommer sol, vann og søl.

– Tekstilene er 100 prosent akryl, de er vann- 
og smussavvisende og har høy grad av lysekthet. 
Fibrene er laget for å tåle UV-strålene fra solen, 
og er perfekte for den norske sommeren med sol 
og duskregn. Samtidig er de veldig gode og myke, 
og føles som bomull, sier Sveen.

Åse Jerrhag hos Green Apple er enig i at puter 
og andre tekstiler som tåler litt er et godt tilbehør 
til det norske været.

– Tekstiler som skal brukes utendørs krever 
ekstra egenskaper. Vi har et ganske tøft klima, og 
da er det viktig at vi tilpasser oss det, sier hun.

Jerrhag er opptatt av at tilbehøret ute skal ha 
lang levetid.

– I utendørstekstilene sitter behandlingen i 
stoffet, det er ikke bare sprayet på som et belegg. 
Det sitter i trådene, og holder derfor mye bedre, 
forklarer hun.

IMPREGNERING LURT
Du kan også bruke vanlige inneputer ute, men 
da er det lurt å impregnere de jevnlig. Uansett er 
det viktig at du tar vare på tilbehøret ute gjennom 
sesongen.

– Putene holder jo lengre når du putter dem i 
en putekasse over natten, sier Jerrhag.

Går du med planer om å sprite opp uteplassen i sommer? 
Da bør tekstiler som tåler vær og vind stå øverst på ønskelisten.

Har du tekstiler i for eksempel bomull, som du ønsker å bruke ute, kan også de bli rustet til å 
takle vær og vind. Også inneputer kan bli vann-, smuss-, og oljeavvisende, og enklere å holde 
rene. Impregneringen kan påføres med spray, pensel eller rulle, eller i vaskemaskinen. Metode 
avhenger av produkt og type stoff. 

HER ER NOEN TIPS:
• Legg putene ut på terrassegulvet, så det ikke lukter inne. 
• Spray på med for eksempel Herdins Imprenex Express eller Kemetyl STOPP Impregnering. 

Hold sprayen på 20-30 centimeters avstand. 
• La det ligge til tørk i rundt 1 døgn – da blir det klart til bruk. 
• Putene blir både vann-, støv- og skittavvisende.  Hvor ofte du må impregnere kommer an 

på hvor mye du bruker dem. Kanskje en gang i måneden i sommersesongen, sjekk etter om 
fukten trekker inn i stoffet – da er det på tide med ny runde.

• Husk at tekstilene må være rene før du begynner. Og les alltid bruksanvisningen på tekstilene 
du skal impregnere først.

Tips til impregnering
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Det legges til grunn at borettslaget er ansvarlig 
for at trampolinen er montert ordentlig, dersom 
de har akseptert monteringen. En slik aksept kan 
komme enten i form av en positiv tillatelse eller 
en unnlatelse av å kreve en uforsvarlig montert 
trampoline fjernet.

Selv om lekeplassforskriften ikke gjelder for 
trampoliner, må trampolinen plasseres slik at 
faren for skader begrenses. Dette betyr i praksis 
at den ikke må plasseres inntil harde gjenstander 
eller på et hardt underlag. Bruken må selvsagt 
også skje i samsvar med brukerveiledningen.

ERSTATNINGSANSVARLIG
I borettslaget er det borettslagets styre som 
på vegne av laget ansvarlig for at reglene som 
gjelder blir etterlevet. Det vil derfor være styrets 
ansvar å påse at bruk av trampoliner skjer i 
 samsvar med lovgivningen. 

Borettslaget kan dersom noen skader seg 
under lek på trampolinen bli erstatnings-
ansvarlig. En forutsetning for at ansvar skal 
inntre er at borettslaget har opptrådt uaktsomt 

eller  uforsvarlig, det vil si om man ikke har 
opptrådt slik man burde, samt at det er 
årsaks sammenheng mellom borettslagets 
 uaktsomhet og skaden.

FØLG REGLENE
Dersom borettslaget følger bruksanvisningen 
for trampolinen og de kjørereglene som 
er foreslått av Direktoratet for samfunns-
sikkerhet og beredskap, vil man normalt ikke 
bli erstatnings ansvarlig selv om noen skulle 
skade seg. Det motsatte vil nok være tilfelle 
der trampolinen er plassert på asfalt og et 
barn skader hodet fordi det faller utenfor 
kanten, eller hvis noen skader seg som følge 
av feil som har oppstått fordi borettslaget har 
slurvet med monteringen av trampolinen.

Trampoline 
avler ansvar

Advarselsmerkingen skal svare på dette:
• Hva er maksvekten trampolinen tåler?
• Hvor ofte skal sikkerhetsnettet byttes?
• Hvor stor er trampolinen når den er ferdig 

montert og hvor mye fritt areal vil det kreve å 
plassere den sikkert?

Sjekkliste før kjøp av trampoline:
• Det følger med sikkerhetsnett og polstring/ 

kantmatte.
• Trampolinen er CE-merket.
• Det følger med veiledning til riktig 

 montering, bruk og vedlikehold.
• Emballasjen er tydelig merket med advarsler 

og informasjon om størrelse på trampo-
linen, og krav til sikkerhets avstander ved 
 plassering.

• Trampolinens størrelse ferdig montert 
 stemmer overens med tilgjengelig plass 
hjemme.

Kilde DSB
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Hvis du selv bor i boligen, har du rett til å overlate 
bruken av deler av boligen til andre. Det er ikke 
nødvendig å søke styret i borettslaget om tillatelse.

Hvis du derimot skal leie ut hele boligen, må du 
alltid søke om dette! Dette gjelder også selv følgelig 
også ved bruk av nettsteder som fasiliteter kortids-
utleie, slik som «Airbnb».
 
TRE ÅRS UTLEIE
Har du selv eller en nærstående bodd i boligen i 
minst ett av de to siste årene, kan boligen leies 
ut for en periode på opp til tre år. Du trenger i 
disse tilfellene ikke å oppgi noen grunn til bruks-
overlatingen.
 
SÆRLIG GRUNN
Hvis du ikke har bodd i boligen selv i ett av de siste 
to årene, er det tillatt å leie ut boligen hvis det er en 
av de særlige grunner som er nevnt i loven §5-6.

Du har rett til å overlate bruken av boligen til 
slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, dvs. 
til egne barn eller foreldre. Slik bruksoverlating 
er det ingen tidsbegrensning for. Så lenge sønn, 
datter eller fosterbarn bor i boligen er det fritt fram, 
men man må altså like fullt søke.

Hvis du må være borte midlertidig grunnet 
arbeid, sykdom, utdanning eller lignende, er det 
tillatt å overlate bruken til andre.
 
ANSVAR
Den som leier leiligheten av en andelseier har den 
samme plikten til å følge de regler som gjelder i 
borettslaget. 

Andelseier har i bruksoverlatingsperioden 
like stort ansvar som tidligere. Dette gjelder for 
alle  forhold som reguleres av lov og vedtekter/ 
husordensregler; for eksempel for betaling av 
felleskostnader, vedlikehold, og for at leietaker ikke 
er til sjenanse for øvrige beboere.

Sommeren er en tid hvor nabokonflikter raskt kan 
oppstå. BONORDs jurist Ronny Jørgensen har på 
disse sidene belyst tre tema som ofte går igjen.

Utgangspunktet for grilling i borettslag og 
 sameier er at det er fritt frem så lenge ikke 
annet er bestemt i ordensreglene eller 
 vedtektene, og det ikke er til skade eller 
 unødvendig ulempe for andre. 

Det som er vanlig er at bruk av kullgrill 
ikke er tillatt på balkonger, men at det heller 
etableres grillplasser på fellesarealene hvor slik 
grill kan benyttes. Det er rimelig åpenbart at 
 kombinasjonen av åpen ild og tett bebyggelse 
er forbundet med stor brannrisiko.

Uansett hva som gjelder i ditt boligselskap 
må det viktigste være å ikke la din grillkos bli et 
mareritt for de andre.

ENGANGSGRILL/KULLGRILL
• Grillen skal stå trygt og stødig med god 

avstand til brennbart materiale, også fra 
undersiden.

• Ikke bruk mer tennvæske enn nødvendig, og 
aldri på varm grill.

• Vær varsom ved opptenning av grillen.
• Ha alltid en bøtte vann eller en hageslange 

nær grillen. Ved bruk av engangsgrill, ta med 
en stor flaske vann.

• Påse at grillen er slokket, og at asken er kald 
før den kastes på et sikkert sted. Engangsgrill 
bør slokkes med vann etter bruk.

GASSGRILL
• Før du åpner for gasstilførselen på beholde-

ren, påse at alle blussene er stengt.
• Antenn alltid grillen med åpent lokk straks 

etter at gasstilførselen er åpnet.
• Når grillingen er over, påse at både gass-

blussene og flaskeventilen er stengt.
• Sjekk slanger jevnlig for sprekker og lekkasjer.
• Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, 

steng straks av gasstilførselen på gassflasken 
og flytt flasken til et sikkert sted.

• Felles for all grilling

ALL GRILLING SKAL FOREGÅ UTENDØRS
• Barn og kjæledyr skal aldri være alene eller 

leke i nærheten av en tent grill.
• Hold grillen under oppsyn så lenge den er 

varm.
• For mye alkohol og grilling hører ikke 

sammen.
• Ha førstehjelpsutstyr for behandling av brann-

skader tilgjengelig.
Kilde: Norsk brannvernforening

Grillvettreglene 

Adgangen til utleie 
av bolig i borettslag 
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Troms Kraft Nett skal skifte ut rundt 70 000 strømmålere innen 1. januar 2019 med disse AMS-målerne.

AMS-målerne kommer
Troms Kraft Nett har over en periode sendt boligselskap i Tromsø 
 informasjon om kommende skifte til AMSmålere (automatiske strøm-
målere). Selv om overgangen lenge har vært varslet er det mange 
 boligselskap som er usikre på hva dette vil bety for dem.

Totalt skal Troms Kraft Nett skifte ut rundt 
70 000 strømmålere innen 1. januar 2019. 
Dette  inkluderer alt fra vanlige boliger, til hytter, 
næringsbygg og boligselskaper. De nye målerne 
inngår i «Avanserte Måle- og Styringssysteme» 
(AMS), og innebærer at brukerne får bedre 
informasjon om strømforbruket sitt. Målerne vil 
ha automatisk tilbakelesning til kraftselskapet, 
og vil gi en større nøyaktighet i strømforbruket. I 
tillegg til å være arbeidsbesparende for kunden, 
åpner de også for spennende muligheter i forhold 
til tilknytning av annen type teknologi, bl.a. innen 
smarthustenkningen og for trygging. Direktivet 
om utskifte av dagens målere kommer via NVE, 
og er et krav som gjelder over hele landet. Troms 
Kraft Nett kjører sin første pilot primo 2017.

LEGGER KOSTNADENE PÅ BOLIGSELSKAPET
– Det er mange positive muligheter som åpner 
seg med AMS. Det vi har derimot har reagert på 
knytter seg i stor grad til at det ligger som en 
føring at kostnadene ved installasjon skal bæres 
av det enkelte boligselskap. Ingen liker at staten 
påfører den enkelte utgifter gjennom et  nasjonalt 
krav. Her er det store individuelle forskjeller 
mellom hvor stor utbedring de enkelte er nødt 
å gjøre. Vi har i dag rundt 20 lag i Tromsø som 
felles måles og avregnes av oss. Hva det totale 
tallet blant byens boligselskaper er vet ingen, 
forteller kommunikasjonssjef i BONORD,  
Kim Kr. Nordli.

En del boligselskaper har allerede begynt 
å kartlegge hva endringen vil bety for dem. 
For noen vil det være en enkel affære, mens 
erfaringene fra for eksempel Narvik, viser at 
det for enkelte kan bli relativt høye kostnader til 
ombygging.

– Vi har tatt initiativ overfor Troms Kraft Nett 
til å gjennomføre et fellesmøte for våre forvalta 
boligselskaper over sommeren. Det har de 
respondert positivt på. Vi vet det er mange som 
har spørsmål de gjerne ønsker få avklart. Ett av de 
som går igjen er knyttet til unntaks bestemmelsen 
som NVE har laget til hvorvidt installasjonen vil 
bli så omfattende eller kostnadsdrivende at den 
kvalifiserer til å få fritak fra installasjons kravet. 
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ITKOMMENTAREN

KLAR FOR EN ROBOT?
Det er du kanskje om du allerede om du har inves-
tert i en robot-støvsuger, eller robot-gressklipper. 
Da er ikke spranget stort om det neste du kjøper er 
en robot du kan snakke med.

I fjor la SoftBank Robotics Corp ut for salg «Pepper», en 
av de første selskapsrobotene i det asiatiske  markedet. 
Den 121 cm høye og 30 kg tunge plastroboten er  formet 
som et menneske, og skal kunne lese følelser og virke 
oppmuntrende på folk. Den er laget for å tilpasses 
familielivet, men eldreomsorgen er også et interessant 
område å bruke roboten på. I tillegg til å være sosial, 
er den også en cloud-robot, som lagrer erfaringene 
sine i skyen. Meningen er å samle all erfaring fra disse 
robotene slik at det fører til hurtig intelligensutvikling 
gjennom interaksjon. 

En annen sosial robot er «Buddy», utviklet av firmaet 
Blue Frog Robotics. Buddy, med sin 56 cm. høyde, skal i 
tillegg til å virke sosial, dekke områder som for 
eksempel sikkerhet i hjemmet, Smart Home, 
multimedia, personlig assistent og eldreomsorg. 

«Jibo» er en tredje type sosiale roboter som er utviklet 
av MIT. Den kan komme med historier, ta familiebilder, 
lese opp e-poster og minne deg på avtaler du har. Har 
du lyst på mat så bestiller den dette til deg. 

Skal du ut og løpe og klatre får du kanskje med deg 
en «Wild Cat» som løper i 47 km/t, som også er raskere 
enn det Usain Bolt løper, eller en «Big Dog» som klatrer 
i iskledde bakker. 

En litt mer menneskeliknende robot å ta med på tur 
er «Atlas». Han trenger du ikke hjelpe opp om han faller i 
ulendt terreng. Han reiser seg helt på egen hånd. Disse 
turkameratene er det Google og oppkjøpte selskaper 
som står bak.

I Asia er det i dag mer vanlig enn i vesten å nyttig-
gjøre seg av roboter. For to år siden kunngjorde Deep 
Knowledge Ventures, et selskap i Tokyo, at de hadde 
gitt styreplass til VITAL, som er en maskin med innebygd 
læreprogram. 

En analyse Tractica har gjort viser at det totale robot-
salget på verdensbasis vil øke fra 6,6 millioner enheter i 
2015 til 31.2 millioner innen 2020. Her hjemme ser vi det 
mest i form av støv suging 
og plenklipping, men 
disse robotene vil på få 
år kunne bidra til å forme 
våre liv og våre hjem på en 
fundamental måte. Kunstig 
intelligensutvikling 
vil være med å 
bidra til dette.

Kjell Magnar 
Lekang

Ny medarbeider
GARANTI Eiendomsmegling har fått ny 
 med arbeider; Amanda Skogsøy (bildet). Hun 
kommer fra Mo i Rana og er utdannet jurist. 
Amanda vil i tiden fremover være knyttet til 

back office-opp gaver hos GARANTI. Der vil 
hun jobbe tett sammen med ansvarlig megler 
på ulike salgsoppdrag. 

Her er det nå skapt presedens, og i Narvik ble to 
boligselskaper unntatt, sier Nordli.

VIL KUNNE BISTÅ
BONORDs tekniske avdeling er kjent med 
utfordringene omleggingen vil kunne føre til for 
enkelte lag, og vil kunne bistå i utredning og 
prosjektlede gjennomføringen av en omlegging. 

– Det er viktig å starte kartleggingen av hva 
som må gjøres tidlig, slik at man også kan få 
dette med i høstens budsjettprosess, spesielt 
dersom ombyggingen blir omfattende. BONORD 
teknisk kan bistå boligselskaper som ønsker 
dette utredet og omlegging gjennomført. De som 
ønsker bistand kan ta kontakt med Rune Wara på 
vår tekniske avdeling, avslutter Nordli.

Kim Kr. Nordli, kommunikasjonssjef i BONORD.
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Betal drømmeferien med 
Kredittkort for medlemmer
Kredittkort som betaling for og på ferien 
 anbefales av eksperter. Betaler du med Kredittkort 
for medlemmer, samler du i tillegg bonus på din 
bonuskonto som du har som medlem i bolig-
byggelaget.

I følge Forbrukerrådets anbefalinger bør du 
benytte kredittkort som betalingsløsning når du 
handler på nett eller er på reise. Skal du kjøpe 
hotellovernatting, flyreise eller unne deg noe fint 
på shoppingturen, kan det være smart å ha et 
kredittkort for hånden.

 
HER ER NOEN AV GRUNNENE:
Når du betaler med kredittkort trekkes ikke 
 pengene direkte fra din personlige bankkonto.

Flere leiebilselskaper og hoteller krever 
kredittkort for å reservere et depositum. Selv om 
de skulle godta et debetkort, er det jo dumt å få 
reservert et større beløp fra sin egen lønnskonto.

Når du bruker kredittkort på feire, får du god 
tid til å kontrollere alle transaksjonene etterpå, 
og kan sjekke at det ikke er trukket penger du ikke 
har godkjent.

Dersom kortet ditt blir trukket for mer enn det 
du har gitt tillatelse til, er det kredittyter som har 
ansvaret for å dekke det uautoriserte trekket. 

Det samme gjelder dersom leverandøren av 
varen du kjøper har gått konkurs. 

Når du betaler for varer i utlandet med kreditt-
kort, kan du få pengene tilbake av kredittyter der-
som du opplever feil eller mangler med produktet.

TIPS:
● I mange europeiske butikker blir man spurt 
om man ønsker å betale i norske kroner. Det bør 
du svare nei til. Siden butikken selv bestemmer 
vekslingskursen, kommer du som oftest dårligere 
ut enn ved betaling i lokal valuta.

● Betal ferien med Kredittkort for medlemmer og 
samle bonus. 
● Betaler du for varer eller tjenester hos disse 
leverandørene med Kredittkort for medlemmer, 
får du bonus inn på din bonuskonto som du 
har som medlem i boligbyggelaget Bonus over 
kr 100 kan du når som helst overføre til din egen 
bankkonto.

Bruker du Kredittkort for medlemmer i ferien, 
får du bedre oversikt over økonomien og 
kan nyte lange, late sommerdager til det 
fulle. Foto: GettyImages

Husk!
Når du handler med kredittkort bør du alltid 
huske på at dette er lånte penger som skal 
tilbakebetales, så orden i økonomien er viktig.  
Gå inn på www.kredittkortformedlemmer.no 
for å lese mer om boligbyggelagenes eget 
kredittkort. På siden kan du også søke om 
dette.
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Her er et priseksempel på hva du kan 
 risikere av utgifter med og uten reise-
forsikring.  Eksempelet tar for seg en  
familie med to barn.

Familien har reiseforsikring. Familien har ikke reiseforsikring.

Reiseforsikring som gjelder for hele familien, 
Familie Standard fra Forsikring for medlemmer.

kr 1 200 pr. år kr 0

Familien skal fly fra Bergen via Oslo til Mallorca. 
De har bestilt et fly fra Bergen som ankommer Oslo 
kl. 08:00. Flyet videre til Mallorca går kl. 10:00. På 
Flesland er det dessverre et  skikkelig ruskevær, slik 
at flyet ikke letter før kl. 09:00. Familien rekker ikke 
flyet til  Mallorca.

Reiseforsikringen dekker kjøp av nye flybilletter 
fordi familien i utgangspunktet hadde beregnet 
1 time i mellomlanding. Familien får kjøpe nye 
 billetter for inntil kr 50 000.

4 stk. flybilletter fra Oslo til Mallorca, med avgang 
så raskt som mulig, midt i skoleferien kan raskt 
koste mellom kr 10 000 - 20 000.

Familien lander på Mallorca, men bagasjen 
blir forsinket to døgn. De må kjøpe klær og 
toalettsaker.

Nødvendige klær og toalettsaker blir dekket med 
inntil kr 6 000

kr 6 000

Mor i familien blir frastjålet vesken sin der det 
ligger både pass, kontanter, mobiltelefon og 
kompaktkamera.

Forsikringen dekker reisegods for opptil kr 60 000. 
Det er ingen egenandel. 

4 stk. nødpass: kr 1 440, Kontanter: kr 1 500
Skinnlommebok: kr 2 000, Mobiltelefon: kr 3 000
Kompaktkamera: kr 3 000, Til sammen: kr 10 940

Sønnen blir matforgiftet og må behandles på 
det lokale sykehuset. 

Forsikringen dekker medisinske utgifter 
 ubegrenset. 

I vårt eksempel setter vi kr 5 000 og at det ikke er 
alvorlig. Ambulanse og lengre sykehusopphold 
kan fort koste flere hundre tusen kroner.

Sum utgifter Kr 1 200 Kr 41 940

Dessverre skjer det uforutsette ting også når vi har fri. 
Har du reiseforsikring, slipper du i alle fall å bekymre 
deg for økonomien. 

FERIEØKONOMI:

Uflaks tar ikke ferie

Ferie skal være en bekymringsløs tid der vi 
 endelig kan ha lave skuldre og ikke tenke på 
noe annet enn å nyte livet. Som regel fortoner 
ferien seg slik for de fleste. Likevel er det mange 
 uforutsette hendelser som kan oppstå også når 
vi har fri. Even Henriksen er skadebehandler på 
reise i Forsikring for medlemmer. Han sier det 
vanligste folk opplever er forsinket bagasje, 
tyverier og reisesyke som matforgiftning, 
bronkitt og lungebetennelse. 

– Det er klart at det er kjedelig, men skjer noe 
slikt er det godt å vite at du er økonomisk dekket, 
sier han. 

Under ser du et eksempel på to familier som 
reiser på ferie. Den ene med og den andre uten 
reiseforsikring, og hvilke utgifter de må ut med 
dersom et uhell skulle inntreffe.

Forsikring for medlemmer  
- et godt medlemstilbud til deg
Som medlem i BONORD får du svært 
gode priser på reiseforsikring gjennom 
Forsikring for medlemmer. Nå får du også 
18 %  s amlerabatt dersom du tegner to 
hovedforsikringer og én valgfri forsikring hos 
Forsikring for medlemmer.
Gå inn på www.forsikringformedlemmer.no 
eller ring kundeservice på tlf. 03712 for mer 
informasjon og priser på boligbygge lagenes 
egen forsikring.

FAKTA
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– Vi har lekkasjedetektorer som er plassert i nær-
heten av varmtvannstankene. I tillegg er det tre 
brannvarslere i hver leilighet. De er både ioniske 
og optiske, slik at de både «ser» og «lukter» 
brann, forklarer styremedlem Oddgeir Pettersen. 
Han er svært fornøyd med arbeidet Jørn Olsen og 
resten av de ansatte i Trygg Vakt har gjort i løpet 
av vinteren. 

– Som eneste vaktselskap har vi avtale med 
Tromsø Brann og Redning om at de blir med oss 

Varsler brann-  
og vannskade

Jørn Olsen i Trygg Vakt sammen med styremedlem Oddgeir Pettersen foran Kvartsvegen borettslag som har fått trådløs trygghet.

Skulle en kran begynne å lekke, eller en brann begynne å ulme, så vil detektorer 
varsle alle beboere i samme rekke, pluss sentralen til Trygg Vakt. Kvartsvegen borettslag har 
lagt til et trådløst varslingssystem som ekstra sikkerhet i boligmassen. 

ut til boligen om vi får alarm fra en røykvarsler 
og ikke får tak i eier for å undersøke om det er 
falsk alarm. Skulle vi ut og sjekket først ville vi for 
eksempel hit til Kroken kunne forsinket rednings-
operasjonen med 20 minutter. Nå er vi og brann-
vesenet på plass samtidig, forklarer Olsen.

ALVORLIGE HENDELSER 
Kvartsvegen borettslag ble bygget da andre krav 
til brannsikring mellom leilighetene gjaldt. Blant 

annet er det krypeloft over leilighetene, hvor en 
brann raskt sprer seg til alle leilighetene i samme 
enhet.

– Vi har hatt to alvorlige hendelser i boretts-
laget i nyere tid. I 1994 ble i alt fire leiligheter 
skadet i en brann. I fjor hadde vi en alvorlig 
vannskade, da en varmtvannstank ga seg. To 
leiligheter fikk skader for over 800.000 kroner. 
Hadde vi hatt vanndetektorer kunne vannet vært 
stoppet etter 15 minutter. Nå fikk det stå og renne 
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lenge. I og med at de fleste leilighetene ligger 
i «trapper», altså på ulike kotehøyder, kan en 
vannskade bli svært omfattende om den oppstår 
i en av de øverste leilighetene, forteller styre-
medlemmet.

Kvartsveien Borettslag består av 18 rekker med 
boliger.

– Vi har seks med åtte leiligheter, åtte med 
seks leiligheter, tre med fire leiligheter og en 
rekke med tre leiligheter, forklarer Pettersen. Det 
gir i alt 111 leiligheter som nå har fått hver sin 
vanndetektor. Så er det montert ut 333 røyk- 
varslere. Alt er trådløst.

– Ut fra den erfaringen vi har, ser vi viktigheten 
av å ha et varslingsanlegg. Det har vært tilløp til 
brann som har vært avverget på et så tidlig tids-
punkt at en har unngått alvorlige hendelser. Der-
for har vi valgt å investere i et nytt og moderne 
anlegg som har flere funksjoner, sier Pettersen.

TRYGG FOR AT ALT VIRKER
Et viktig argument for styret i borettslaget er at det 
ikke går an å foreta seg noe med røykvarsleren 
eller vanndetektoren uten at Trygg Vakt får en 
alarm.

– Du kan ikke engang bytte batteri i dem uten 
at vi oppdager det. Det er for å sikre oss at ikke 
anlegget saboteres bevisst eller ubevisst av 
 beboere, sier Olsen. 

– Akkurat det er viktig for oss, at vi vet at alle 
røykvarslere er på plass og i orden. At ikke en tas 
ned for å male et tak og aldri kommer opp igjen, 

Oddgeir Pettersen viser fram vannlekkasjedetektoren ved varmtvannstanken.

PARTNER

TRYGG VAKT AS | Tromsø og omegn
Alarm og vakthold | Medlemspriser
tryggvakt.no | Tlf 776 10 300 

forklarer Pettersen. 
– Hvis sensorene åpnes, fjernes eller på annet 

vis tukles med, så går det en alarm hos oss, sier 
Olsen. Trygg Vakt kontakter beboerne når de bør 
skifte batteri. Hvert batteri varer i rundt tre år.

INNBRUDDSALARM
Ved siden av at de leverer vann- og brann- 
varsling finnes det også mulighet for å installere 
innbruddsalarm på samme system.

– Det var en mulighet beboerne fikk enkeltvis 
utenom, og svært mange valgte å benytte seg av 
dette. Til BONORD-medlemsrabatt, selvfølgelig, 
sier Olsen. 

Samtlige 111 boliger er merket med at de er 
beskyttet av Trygg Vakt. Nabolaget er blitt enda 
tryggere.

– Den eneste utfordringen vi har hatt var at vi 
måtte inn i hver eneste leilighet og dermed måtte 
vi få tiden til å klaffe for alle som bodde der. Selve 
monteringen tar bare maks 45 minutter for hver 
enhet, men det var litt jobb for å få avtaler slik at 
alle kunne slippe oss inn. Normalt bruker vi bare 
tre uker på en slik jobb, så det går likevel relativt 
raskt, oppsummerer Olsen.

Pettersen anbefaler glatt jobben som er gjort til 
andre borettslag. Olsen lover at de kan levere til 
alle hus og boligtyper.

– Med et ørlite forbehold. Noen har ekstremt 
spesielle ønsker, men jeg tror vi skal klare å løse 
det aller meste, sier Trygg Vakt-lederen.
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Han innrømmer at det av og til er hardt å ha 
som jobb å vandre rundt blant det aller råeste 
fiske utstyret når man er så glad i å fiske selv. Det 
hender det blir såpass akutt at han bare må ut å 
prøve når han er ferdig på jobb. 

– Akkurat nå er det mange som fisker sjø-
ørret. Her er det mange flotte muligheter ved 
 munninger og i elver der fisken skal opp og gyte. 

Han deler villig sine beste tips, men innrømmer 
at han også er flink til å hente tips fra de som 
kommer innom.

ALLTID NOE NYTT
– Jeg får med meg hva de har fått, hva slags 

agn de brukte og sånt. Det er mange som gjerne 
forteller, og viser bilder av fangsten. Det er det 
fine med denne hobbyen, du lærer noe nytt hele 
tiden.

Selv unner han seg minst en tur på Finnmarks-
vidda i året, og ellers går turen gjerne til Indre 
Troms.

– Men du kan fiske overalt, og gjerne i havet. 
De fleste av våre kunder fisker i havet fra land, 
forteller han og byr på eksempler på hvilke 
stenger og hva slags Møresild som pleier å slå an 
hos sjøørreten. 

Sjøørreten er slik at den kan finne på å ta i på 
alt fra mark og reke til den mest utstuderte flua, 

betror han oss. Ellers er her håver og vadere, 
fiskevesker, kart og det du måtte ønske av agn. 

– Den råeste fluestanga vi har koster 12.000. 
Den er fjærlett. Men du får fiskeutstyr ned i noen 
hundrelapper. Det vi selger mest av er en ferdig 
pakke til 1500 kroner som du kan bruke både i 
saltvann og ferskvann. Viktig da å poengtere at 
du bør skylle snella i ferskvann etter hvert hav-
besøk. Da varer den lengre.

Sneller får du også til flere tusen kroner.
– Hvem er det som kjøper slikt?
– Å, det er gjerne erfarne fiskere som har bygd 

på utstyret år for år. Og som drømmer om den 
aller største storlaksen. 

Ekspert på fritidsfiske
Andreas Sverresvold poserer i siste skrik i fiskeutstyr, som han gjerne skulle hatt selv. Vadere, sko, fiskejakke, fluestang, håv og fiskeveske.

Andreas Sverresvold på GMax er selv lidenskapelig fluefisker, og deler villig sine beste 
tips både om fiskemetode, fluevann og ikke minst sine erfaringer med «haill på tube». 
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PARTNER

Gjelder i samtlige butikker i kjeden. 
BONORD-medlemmer får 10 prosent rabatt 
på ordinære priser og 5 prosent kjøpe- 
bonus på toppen av alle rabatter.
Gsport.no

CATCH AND RELEASE
Selv fisker han med fluer hvor du kan trykke 
inn mothakene og slippe fisken ut igjen. Det er 
ikke matauken han fisker for, men den spesielle 
freden og naturopplevelsen – og spenningen.

Ifølge Direktoratet for Naturforvaltning så 
er halvparten av Norges voksne befolkning på 
fisketur en eller flere ganger i året. Det skulle 
tilsi at samtlige voksne menn sporadisk eller mer 
regelbundet driver med fritidsfiske, for det går en 
stund mellom hver gang det kommer damer inn 
for å handle fiskeutstyr. 

– Her kommer damer også, absolutt. Men det 
store flertallet er menn, ja, bekrefter Andreas. Nå 
er fiske en familieaktivitet, så han ser ikke bort fra 
at far handler til flere. Blant fluer, slukteknologi 
og stenger som tåler det ene og det andre, finnes 
det en innbydende liten knallrosa sak. For svært 
unge nybegynnere.

– En pappa kom hit og handlet rosa fiskestang 
til datteren på tre. Barn bør forresten ha lukket 
snelle. Da er det minst risiko for å få floke på 
fiskesnøret. 

HAR NESTEN ALT
Han er rimelig stolt over avdelingen på GMax på 
Jekta, og klarer ikke i farta komme på hva han 
IKKE har i hyllene.

– Ekkolodd på line, sånn som du kan kaste ut 
og finne ut hvor fisken står. Jeg har lest at det 
finnes, men slike har vi ikke – ennå. Kanskje jeg 
skal sjekke om vi bør ta det inn…

Ellers er det egentlig befriende lite elektronikk 
som følger en fisketur. Det handler stort sett om å 
ha troen på å du kan få fisk, litt kunnskap om art 
og område, og så relativt uendelige doser med 
tålmodighet.

– For isfiskere har vi sånn mekanisk sak som du 
kan sette over hullet til å fiske for deg, så kommer 
det opp et rødt flagg hvis du har napp…

– Hva med «haill på tube» som de skryter av i 
Lofoten?

G-MAX/SPORT blir nasjonal avtale

Initiativet sammen med BONORD i Tromsø har blitt en umiddelbar suksess, og nå inngår 
G-SPORT og G-MAX-kjeden en nasjonal avtale med boligbyggelagene. Dermed kan du bruke 
BONORD-kortet i samtlige slike butikker, uansett hvor i landet du befinner deg. G-MAX på Jekta 
arrangerte medlemskveld sist i mai, og hadde i tillegg til en del utvalgte rabattprodukter på 
løpesko og fiskeutstyr, noen spesielle rabattoverraskelser til BONORD-medlemmene.
– Det skal lønne seg å komme på medlemskveld, derfor byr vi alltid på noen ekstra kupp som vi 
ikke annonserer, men som er forbeholdt BONORD-medlemmer, sier daglig leder i G-Max Jekta 
og initiativtaker til partneravtalen, Roy Rakkenes.

– Vet du, vi selger stadig mer av den sorten. 
– Men virker det?
– Tja, første gang jeg testa det ut var jeg 

sammen med en kompis. Vi smurte det på lina 
begge to og fulgte anvisningen på pakken om å 
vente noen minutter før du hiver ut. Så kastet vi 
samtidig ut, og da nappet det med en gang på 
første kastet – på likt. Så tja… Hva skal man si. 
Kanskje var det tilfeldigheter. Kanskje virker det.

– Det er mye tro blant fiskere. Har du fått troa 
på en flue eller en farge på Møresilda, så skal det 
mye til for å bytte. Alt handler om hva du en gang 
fikk, eller nesten fikk selve storfisken på, forklarer 
han. 

For det er rart med hvor godt du husker den 
sværingen som du aldri fikk på land, men som du 
fortsetter å drømme om skal bite på igjen.

Det er alltid håp i hengende snøre.
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70 - TALLSBADET 
ER TILBAKE!

Skal du pusse opp badet i år? Da bør du gå for varme juvelfarger, 
terracotta, marmor og store mønstre. 

32 MEDLEM OG PARTNER

70-talls badet er tilbake! Heksagon- 
mønstrede fliser er igjen populært. 
Denne gangen i mer naturtro toner, 
gjerne inspirert av etniske mønstre.



Det er altså 70-tallet som er tilbake og danker 
ut den kjølige og minimalistiske trenden som 
har dominert de skandinaviske hjem i mange 
år.  Spesielt på badet ser det ut til at farger og 
mønster blir det store i år. 

–Vi vil beholde noe av den minimalistiske 
stilen, men samtidig lar vi oss inspirere av etniske 
kulturer som gjør at vi kombinerer det enkle  og 
kjølige med farger og mønstre. Spesielt varme 
terrakottafliser vil gjøre et "comeback”, sier 
Pernille Møller, ekspert i det danske trend-
analysebyrået Pej-gruppen. 

Andre fliser som kommer for fullt er marmor 
og mosaikk. Flisene skal gjerne være store, og 
kombineres med spesialformater som det seks-
kantede heksagonmønstret eller fiskebein.

Det er en økt interesse for varmere farger og 
naturtro print og mønster på flisene, bekrefter 
innkjøpsleder Tommy Ivesdal hos Modena Fliser. 
Han tror likevel ikke det vil ta helt av med mønster 
på samme måte som på 70-tallet hvor bade-
rommet ble dekorert med mønster og farger fra 
gulv til tak. 

–Det er fortsatt en stor interesse for minimalis-
tiske fliser, og vi ser en økning av  kombinasjonen 
betong og terrakotta, med  nøytrale, men rustikke 
mønstre, forteller han.

Fliser med trestruktur og mosaikk går det mye 
av, og det mener Ivesdal skyldes like mye trend 
som praktiske årsaker. 

– Mosaikk gjør det enkelt å legge flis rundt 
 sluket i dusjen, mens  flis med trestruktur er 

enkelt å vedlikeholde. Du unngår både riper i 
tillegg til at treflis ikke falmer som vanlig tre, sier 
han.

Han bekrefter også at marmor blir det store i år.
–Marmor har vi ventet på, og da spesielt lys 
marmor. Vi tror det vil komme mer av dette og 
at folk flest vil kombinere marmor med andre 
materialer som mørke steintolkninger med jevn 
farge. Flisprodusentene har sett denne trenden 
og kommer nå med marmorimitasjon på flis som 
ikke krever vedlikehold på samme måte som med 
ekte marmor, forteller Ivesdal.

I tillegg til farger og mønstre er velværefølelsen 
viktig for oss. Derfor mener ekspertene at grønne 
planter og en stol eller benk å sitte på vil være 
viktige elementer som vil forsterke spafølelsen.

70-tallet vil også prege de andre rommene i 
hjemmet, og sette farge på den minimalistiske 
stilen. 

Pernille Møller forteller at trenden for kjøkkenet 
blant annet er varmere farger på veggene, med 
lyse fliser, eller fliser med en nyanse grønn. 

–Det må gjerne komme litt mer fest og farge i 
hjemmet, avslutter hun.

PARTNER

Modena fliser er totalleverandør av fliser og 
peis både til privat- og bedriftsmarkedet.
Som medlem av BOLIGBYGGELAG får du 
5 % bonus på alle kjøp. Dette gjelder også 
kampanjevarer og varer til nedsatt pris. 
For å få bonusen må medlemskortet være 
aktivert og trekkes i betalingsterminalen i 
butikken. 
Gå gjerne inn på modena.no for å få mer 
inspirasjon.

Topp 5 trender på badet 
for 2016

• Terrakottafliser, marmor, heksagon og 
fliser med etnisk mønster

• Ulike strukturer, messing, mørke 
 elementer (f.eks på armatur), glass 
 kombinert med varme og dype nyanser.

• Store fliser 75x75 cm og 120 x 60 cm
• Kombinasjon av betong og terrakotta.
• Møbler som stol eller benk – bade rommet 

skal være et paradis for velvære
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Aktiviteter: 

LAGE STYLTER
Dette er en morsom ting å gjøre, god balanse-
trening med god utsikt på kjøpet. Få hjelp av 
noen voksne og gå i gang.

DU TRENGER:
To 2x2 lekter, ett stykke 2x4 planke, 8 solide 
treskruer (4 korte, 4 lange), pussepapir, skrujern, 
trelim, tommestokk, blyant.

1  Sag to like lange lengder av en 2x2 lekter. 
Lengden kan du tilpasse selv, 
men styltene bør være ca to meter.
2  Sag en bit fra en 2x4 planke som du deretter 
deler diagonalt, og da har du to fotstykker.
3  Merk av på styltene hvor høyt du vil ha 
fotstykkene. Fest så med solide skruer fra for- og 
baksiden. 
Det kan være lurt med litt lim mellom fotstykket 
og stylten.

TIPS:
Puss med pussepapir på kantene der du skal 
holde hendene, og hvis du vil ha forskjellig høyde 
på fotstykkene er det fortsatt tre ledige sider på 
styltene. 

Barnekryssord: 
Send svaret til: BONORD, postboks 6156, 9291 Tromsø, merk konvolutten Barnesida.

Vitser
Mamma, finnes det kannibaler på 
Sørlandet?
Nei, hvorfor tror du det?
Pappa sier at på Sørlandet er det mange 
som lever av turister.

To appelsiner gikk tur langs sjøen. Plutselig 
datt den ene appelsinen uti vannet.
- Skrell deg en båt ropte appelsinen på 
land...

Hvorfor liker ikke elgen å bade?
- Den er redd for å bli rein...

Datter: – Mamma kan jeg få den lilla 
jakken?
Mor: – Nei, den er for dyr.
Datter: – Jeg trodde den var for 
 mennesker.

Hvordan kan du se at en banan er ute å 
svømmer?
Bananskallet ligger igjen på stranden.

Om sommeren har elevene…

Viktig å bruke når sola skinner...

Brukes i grillen...

Når sola skinner blir det...

Om sommeren har mange...

Mislykket stup...
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LA BOLIGBYGGELAGET 
FORSIKRE DET DU ER GLAD I

Levert av Vardia Insurance Group ASA

 

samlerabatt
på dine
forsikringer

18 %Få 

Alle forsikringer du trenger inkl. bil- og husforsikring 
Medlemspriser på innbo- og reiseforsikring og 18 % samlerabatt
Personlig rådgivning tilpasset ditt behov

 Velg Forsikring for medlemmer

Ring 03712 eller sjekk din pris på forsikringformedlemmer.no 

Medlemspriser og 18 %  samlerabatt





TROMSØ Jekta, Heilovegen 19 Tlf. 77 60 74 00  
Åpent: man-fre 10-21  lør 10-18

TORGSENTERET
Storgata 79-81. Tlf. 77 68 06 13 Åpent: man-fre 09-18  tors 09-19  lør 09-16

K1 LANGNES
Karlsøyveien 1. Tlf. 77 60 26 60  Åpent: man-fre 10-20  lør 10-16

SENTRUM HARSTAD
Rikard Kaarbøsgt. 9 Tlf. 77 04 10 80  
Åpent: man-fre 09-17  tors 09-18  lør 10-15

5%
BONUS PÅ 

ALLE VARER

HVER UKE SJEKKER VI PRISEN 
PÅ OVER 1000 VARER FOR 

AT DU IKKE SKAL MÅTTE 
BETALE FOR MYE!

Dersom du finner en identisk vare til en lavere 
pris hos noen andre, så matcher vi prisen og 

gir deg ÷20% avslag på neste handel hos oss.

10%PÅ ALLE VARERGJELDER IKKE TLBUDSVARER, VÅPEN, AMMUNISJON, OPTIKK OG ELEKTRONIKK

VELKOMMEN TIL OSS PÅ  G-SPORT ELLER 
G-MAX PÅ EN HYGGELIG HANDEL!

MEDLEMSFORDELER
HOS G-MAX OG G-SPORT



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

TROMSØ - HARSTAD - FINNSNES                 www.neumann.no

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



 

Lundhaugen borettslag – 36 moderne leiligheter 
i det spennende Byparkenprosjektet
 

Med sin unike plassering på Lundneset er borettslaget 
første byggetrinn i den spennende byutviklingen som vil skje 
i området i årene fremover. Byparken samler næring, handel, 
forskning, kultur og urbant levesett, i et fantastisk område 
med nærhet til sjø, og veldig gode solforhold. I tillegg er 

Leilighetene er tilpasset alle livets faser, og vi har valgt å 

av den fantastiske utsikten.
 
For ytterligere informasjon og prospekt se www.lundhaugen.no 
eller besøk oss på Facebook.

 
 

Utbygger er Lundhaugen Utbygning AS,  
som eies av BONORD og FEU AS.
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Bredbånd med nok kapasitet 
– tilpasset dine behov

Med superraskt bredbånd fra Canal Digital får du 

hastigheten du trenger til hele familien – i dag og 

i fremtiden. Les mer på kabel.canaldigital.no
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Vi gjør dekkhold enkelt for deg

Best på pris og service

Trygghet

Vi ruller inn våren

03355 | dekk1.no

Medlemsfordeler Dekk1:

Dekk1 gir deg alltid kampanjepris på dekk og felg, i tillegg får du medlemsrabatt og bonus. 
På våre dekkhotell tar vi vare på vinterdekkene dine gjennom sommeren. 
Alle våre dekkhotellkunder får PåVei1-garantien som gir deg gratis veihjelp og nye dekk ved skade 
eller tyveri.

Nye kunder, som er medlem i BONORD, får gratis dekkhotell første sesong. 

Velkommen til Dekk1 Tromsø i Strandskille 5

Mer om medlemstilbudene på fordelskortet.no

Gratis dekkhotell - første sesong
Dekk og felg - 5% bonus og rabatt på hele utvalget



HANESETH HARSTAD AS
Harstad

Elektro og installasjon

10-20 % rabatt

haneseth.no • Tlf 77 01 64 00

HASSELBERG 
TRANSPORT AS
Tromsø og omegn

Lagring av innbo på lagerhotell 
- Pakkemateriell for flytting

15 % rabatt

hasselberg.no • Tlf 77 63 33 33

DEKK 1
Tromsø

Gratis dekkhotell - første sesong
Dekk og felg - 5 % bonus og 
rabatt på hele utvalget

www.dekk1.no • Tlf 03355

BIOFLAME 
Nettbutikk, Harstad og Tromsø mfl.

Pipeløse peiser 

5 % bonus på alle kjøp
10 % rabatt på alle varer

Tlf 692 82 340 • bioflame.no
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Alle våre medlemsfordeler finner du blant annet på BONORDS hjemmeside: www.bonord.no

HUSK Å  AKTIVERE 
KORTET DITT!

IMI TROMSØ  
 BEGRAVELSESBYRÅ
Tromsø og omegn

Bistand ved dødsfall
Medlemspriser

imitromso.no • Tlf 77 66 25 00

BYGGMAKKER BLOCK
Hammerfest

Byggevarer

Medlemspris og 2 % bonus

byggmakker.no • Tlf 78 42 75 50

NEUMANN BYGG AS 
Tromsø, Finnsnes og Harstad

10-42 % rabatt på byggevarer
5 % bonus på alt kjøp

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

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

MØBELRINGEN - 
TROMSØ
Møbler og interiør

7,5-25 % rabatt

mobelringen.no • Tlf 77 60 03 50

GLASSMESTER 
APPELBOM AS 
Tromsø og omegn

Glass og solskjerming

10-25 % rabatt 

appelbom.no • Tlf 47 46 49 00 

ALL-TJENESTE AS
Tromsø og omegn

Renhold og vaktmestertjenester

12,5 % rabatt

all-tjeneste.no • Tlf 77 61 50 50

EUROSKILT AS 
Tromsø og omegn

Utemiljø - Skilt - Avsperring - 
Master, stolper etc

22 % rabatt

euroskilt.no • Tlf 77 67 99 44

DNB BILLÅN 
Nettbutikk

Lån til bil, bobil eller mc

Kr 1000,- i bonus

Tlf 815 81 095 
e-post: billaan@dnb.no

NOVA INTERIØR AS
Tromsø og Harstad 

Kjøkken bad og garderobe

25-30 % rabatt
5 % ekstra på kampanjepris

nova-group.no
Tlf Tromsø 77 63 90 00
Tlf Harstad 76 89 91 00

HÅLOGALAND TEATER 
Tromsø og Harstad

Kultur

Opptil 35 % rabatt 

www.ht.tr.no
Tlf 77 60 64 00

CERTEGO 
(TIDLIGERE LÅSGRUPPEN)
Tromsø og omegn

Låsesmed og låseprodukter 

20 % rabatt på ordinære priser
10 % på kampanjepriser

certego.no  • Tlf 09145

VIA TOURS
Tromsø og omegn

Reiser

Medlemspriser og rabatter

fordelskortet.viatours.no 
Tlf 815 59 100

VVS 24 AS
Tromsø

Rørlegger, vann og avløp

20 % rabatt

www.vvs24.com • Tlf 77 69 02 00

REKVE PLEYM & CO DA
Tromsø og omegn

Advokattjenester 

25 % rabatt 

rekve-pleym.no • Tlf 77 75 12 00

REMIKS MILJØPARK AS 
Tromsø og omegn

Renovasjon, leie container

Medlemspriser

remiks.no • Tlf 77 60 19 00

MODENA FLISER
Harstad mfl.

Keramiske fliser, skifer, naturstein, 
ovner, peiser og tyngre byggevarer.

5 % bonus

                                   modena.no
                                   tlf 977 19 650
                                   modena.no
                                   tlf 977 19 650

OPPUSSING

FLÜGGER FARVE
Nettbutikk medlemssiden BONORD

Maling, trebeskyttelse, malerutstyr 
og tapet

5 % bonus og 10 % rabatt

flugger.no • Tlf 23 30 21 93

G-SPORT | G-MAX
Tromsø og Harstad

10% rabatt på ordinære priser
5% kjøpebonus

gsport.no

NETTBUTIKK

MEDLEMSSHOPPEN
Nettbutikk medlemssiden BONORD

Nettbutikk med merkevarer 

Medlemspriser og 5 % bonus

medlemsshoppen.no

MOBIL FOR MEDLEMMER
Tromsø, Harstad og Hammerfest mfl.

Mobilabonnement og telefoni

Medlemspriser

bbl.hello.no • Tlf 815 70 815

LAMPEHUSET AS
Tromsø, Finnsnes mfl.

Belysning 

5 % bonus, gjelder også 
 nettbutikken

lampehuset.no 
Tlf Tromsø 77 68 89 17
Tlf Finnsnes 77 84 71 80

ISHAVSKRAFT
BONORD Felleskraft – Du betaler 
prisen vi oppnår hver måned. 
Fastbeløp kr 25,- per mnd.

BONORD Innkjøpspris – Du betaler 
gjennomsnittlig markedespris. 
Fastbeløp kr 19,- per mnd.

Avtalene er uten bindingstid.

ishavskraft.no • Tlf 04925 

NORENGROS AS
Tromsø og Harstad

Kontor, data og møbler

20 % rabatt

norengros.no 
Tlf Tromsø 77 75 26 26 
Tlf Harstad 08522

FORSIKRING FOR 
MEDLEMMER
Tromsø, Harstad, Hammerfest mfl.

Alle typer forsikring

Medlemspriser, 
15 % samlerrabatt

forsikringformedlemmer.no
Tlf 03712

BLIKKENSLAGER 
TOM DREYER AS 
Tromsø og omegn

Beslag, ventilasjon etc.

10-20 % rabatt 

blikkenslagerdreyer.no
Tlf 77 67 35 88

BYGGESYSTEMER AS 
Tromsø, Harstad, Finnsnes mfl.

Utleie lifter og maskiner

20 % rabatt 

www.byggesystemer.no
Tlf Tromsø: 77 60 76 90
Tlf Harstad: 77 01 95 70
Tlf Finnsnes: 901 33 600

JM HANSEN AS
Tromsø og omegn 

Elektro og installasjon

5-20 % rabatt

jmhansen.no • Tlf 77 66 55 00

OPTIKER

JACOB FRIIS, UR OG 
OPTIKK, SYNSAM
Tromsø og omegn

Ur og optikk

10-25  % rabatt 

www.synsam.no • Tlf 77 68 31 35
Storgata 60 - Tromsø - Midt i byen!

Telefon 77 68 31 35

HURTIGRUTEN
Tromsø, Harstad og Hammerfest mfl.

Reiser

5  % bonus - Norskekysten 

Bestilling gjøres via BI Reiser eller 
Sørvest reiser v/Bjørn Inge Nordland, 
tlf: 992 18 112
bi-reiser.no • sorvestreiser.no

SEMBO
Tromsø, Harstad og Hammerfest mfl.

Reiser

5  % rabatt 

sembo.no/fordelskortet 
Tlf 22 16 51 00 

THON HOTELS
Tromsø, Harstad og Hammerfest mfl.

Hotell

Faste weekendtilbud 
i Norge og Sverige

thonhotels.no 
Tlf 815 52 442 

TRYGG VAKT AS
Tromsø og omegn

Alarm og vakthold

Medlemspriser

tryggvakt.no
Tlf 776 10 300 

HANESETH HARSTAD AS
Harstad

Elektro og installasjon

10-20 % rabatt

haneseth.no • Tlf 77 01 64 00

HASSELBERG 
TRANSPORT AS
Tromsø og omegn

Lagring av innbo på lagerhotell 
- Pakkemateriell for flytting

15 % rabatt

hasselberg.no • Tlf 77 63 33 33

DEKK 1
Tromsø

Gratis dekkhotell - første sesong
Dekk og felg - 5 % bonus og 
rabatt på hele utvalget

www.dekk1.no • Tlf 03355

BIOFLAME 
Nettbutikk, Harstad og Tromsø mfl.

Pipeløse peiser 

5 % bonus på alle kjøp
10 % rabatt på alle varer

Tlf 692 82 340 • bioflame.no
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HUSK Å  AKTIVERE 
KORTET DITT!

IMI TROMSØ  
 BEGRAVELSESBYRÅ
Tromsø og omegn

Bistand ved dødsfall
Medlemspriser

imitromso.no • Tlf 77 66 25 00

BYGGMAKKER BLOCK
Hammerfest

Byggevarer

Medlemspris og 2 % bonus

byggmakker.no • Tlf 78 42 75 50

NEUMANN BYGG AS 
Tromsø, Finnsnes og Harstad

10-42 % rabatt på byggevarer
5 % bonus på alt kjøp

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

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

MØBELRINGEN - 
TROMSØ
Møbler og interiør

7,5-25 % rabatt

mobelringen.no • Tlf 77 60 03 50

GLASSMESTER 
APPELBOM AS 
Tromsø og omegn

Glass og solskjerming

10-25 % rabatt 

appelbom.no • Tlf 47 46 49 00 

ALL-TJENESTE AS
Tromsø og omegn

Renhold og vaktmestertjenester

12,5 % rabatt

all-tjeneste.no • Tlf 77 61 50 50

EUROSKILT AS 
Tromsø og omegn

Utemiljø - Skilt - Avsperring - 
Master, stolper etc

22 % rabatt

euroskilt.no • Tlf 77 67 99 44

DNB BILLÅN 
Nettbutikk

Lån til bil, bobil eller mc

Kr 1000,- i bonus

Tlf 815 81 095 
e-post: billaan@dnb.no

NOVA INTERIØR AS
Tromsø og Harstad 

Kjøkken bad og garderobe

25-30 % rabatt
5 % ekstra på kampanjepris

nova-group.no
Tlf Tromsø 77 63 90 00
Tlf Harstad 76 89 91 00

HÅLOGALAND TEATER 
Tromsø og Harstad

Kultur

Opptil 35 % rabatt 

www.ht.tr.no
Tlf 77 60 64 00

CERTEGO 
(TIDLIGERE LÅSGRUPPEN)
Tromsø og omegn

Låsesmed og låseprodukter 

20 % rabatt på ordinære priser
10 % på kampanjepriser

certego.no  • Tlf 09145

VIA TOURS
Tromsø og omegn

Reiser

Medlemspriser og rabatter

fordelskortet.viatours.no 
Tlf 815 59 100

VVS 24 AS
Tromsø

Rørlegger, vann og avløp

20 % rabatt

www.vvs24.com • Tlf 77 69 02 00

REKVE PLEYM & CO DA
Tromsø og omegn

Advokattjenester 

25 % rabatt 

rekve-pleym.no • Tlf 77 75 12 00

REMIKS MILJØPARK AS 
Tromsø og omegn

Renovasjon, leie container

Medlemspriser

remiks.no • Tlf 77 60 19 00

MODENA FLISER
Harstad mfl.

Keramiske fliser, skifer, naturstein, 
ovner, peiser og tyngre byggevarer.

5 % bonus

                                   modena.no
                                   tlf 977 19 650
                                   modena.no
                                   tlf 977 19 650

OPPUSSING

FLÜGGER FARVE
Nettbutikk medlemssiden BONORD

Maling, trebeskyttelse, malerutstyr 
og tapet

5 % bonus og 10 % rabatt

flugger.no • Tlf 23 30 21 93

G-SPORT | G-MAX
Tromsø og Harstad

10% rabatt på ordinære priser
5% kjøpebonus

gsport.no

NETTBUTIKK

MEDLEMSSHOPPEN
Nettbutikk medlemssiden BONORD

Nettbutikk med merkevarer 

Medlemspriser og 5 % bonus

medlemsshoppen.no

MOBIL FOR MEDLEMMER
Tromsø, Harstad og Hammerfest mfl.

Mobilabonnement og telefoni

Medlemspriser

bbl.hello.no • Tlf 815 70 815

LAMPEHUSET AS
Tromsø, Finnsnes mfl.

Belysning 

5 % bonus, gjelder også 
 nettbutikken

lampehuset.no 
Tlf Tromsø 77 68 89 17
Tlf Finnsnes 77 84 71 80

ISHAVSKRAFT
BONORD Felleskraft – Du betaler 
prisen vi oppnår hver måned. 
Fastbeløp kr 25,- per mnd.

BONORD Innkjøpspris – Du betaler 
gjennomsnittlig markedespris. 
Fastbeløp kr 19,- per mnd.

Avtalene er uten bindingstid.

ishavskraft.no • Tlf 04925 

NORENGROS AS
Tromsø og Harstad

Kontor, data og møbler

20 % rabatt

norengros.no 
Tlf Tromsø 77 75 26 26 
Tlf Harstad 08522

FORSIKRING FOR 
MEDLEMMER
Tromsø, Harstad, Hammerfest mfl.

Alle typer forsikring

Medlemspriser, 
15 % samlerrabatt

forsikringformedlemmer.no
Tlf 03712

BLIKKENSLAGER 
TOM DREYER AS 
Tromsø og omegn

Beslag, ventilasjon etc.

10-20 % rabatt 

blikkenslagerdreyer.no
Tlf 77 67 35 88

BYGGESYSTEMER AS 
Tromsø, Harstad, Finnsnes mfl.

Utleie lifter og maskiner

20 % rabatt 

www.byggesystemer.no
Tlf Tromsø: 77 60 76 90
Tlf Harstad: 77 01 95 70
Tlf Finnsnes: 901 33 600

JM HANSEN AS
Tromsø og omegn 

Elektro og installasjon

5-20 % rabatt

jmhansen.no • Tlf 77 66 55 00

OPTIKER

JACOB FRIIS, UR OG 
OPTIKK, SYNSAM
Tromsø og omegn

Ur og optikk

10-25  % rabatt 

www.synsam.no • Tlf 77 68 31 35
Storgata 60 - Tromsø - Midt i byen!

Telefon 77 68 31 35

HURTIGRUTEN
Tromsø, Harstad og Hammerfest mfl.

Reiser

5  % bonus - Norskekysten 

Bestilling gjøres via BI Reiser eller 
Sørvest reiser v/Bjørn Inge Nordland, 
tlf: 992 18 112
bi-reiser.no • sorvestreiser.no

SEMBO
Tromsø, Harstad og Hammerfest mfl.

Reiser

5  % rabatt 

sembo.no/fordelskortet 
Tlf 22 16 51 00 

THON HOTELS
Tromsø, Harstad og Hammerfest mfl.

Hotell

Faste weekendtilbud 
i Norge og Sverige

thonhotels.no 
Tlf 815 52 442 

TRYGG VAKT AS
Tromsø og omegn

Alarm og vakthold

Medlemspriser

tryggvakt.no
Tlf 776 10 300 



HANESETH HARSTAD AS
Harstad

Elektro og installasjon

10-20 % rabatt

haneseth.no • Tlf 77 01 64 00

HASSELBERG 
TRANSPORT AS
Tromsø og omegn

Lagring av innbo på lagerhotell 
- Pakkemateriell for flytting

15 % rabatt

hasselberg.no • Tlf 77 63 33 33

DEKK 1
Tromsø

Gratis dekkhotell - første sesong
Dekk og felg - 5 % bonus og 
rabatt på hele utvalget

www.dekk1.no • Tlf 03355

BIOFLAME 
Nettbutikk, Harstad og Tromsø mfl.

Pipeløse peiser 

5 % bonus på alle kjøp
10 % rabatt på alle varer

Tlf 692 82 340 • bioflame.no
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HUSK Å  AKTIVERE 
KORTET DITT!

IMI TROMSØ  
 BEGRAVELSESBYRÅ
Tromsø og omegn

Bistand ved dødsfall
Medlemspriser

imitromso.no • Tlf 77 66 25 00

BYGGMAKKER BLOCK
Hammerfest

Byggevarer

Medlemspris og 2 % bonus

byggmakker.no • Tlf 78 42 75 50

NEUMANN BYGG AS 
Tromsø, Finnsnes og Harstad

10-42 % rabatt på byggevarer
5 % bonus på alt kjøp

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

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

MØBELRINGEN - 
TROMSØ
Møbler og interiør

7,5-25 % rabatt

mobelringen.no • Tlf 77 60 03 50

GLASSMESTER 
APPELBOM AS 
Tromsø og omegn

Glass og solskjerming

10-25 % rabatt 

appelbom.no • Tlf 47 46 49 00 

ALL-TJENESTE AS
Tromsø og omegn

Renhold og vaktmestertjenester

12,5 % rabatt

all-tjeneste.no • Tlf 77 61 50 50

EUROSKILT AS 
Tromsø og omegn

Utemiljø - Skilt - Avsperring - 
Master, stolper etc

22 % rabatt

euroskilt.no • Tlf 77 67 99 44

DNB BILLÅN 
Nettbutikk

Lån til bil, bobil eller mc

Kr 1000,- i bonus

Tlf 815 81 095 
e-post: billaan@dnb.no

NOVA INTERIØR AS
Tromsø og Harstad 

Kjøkken bad og garderobe

25-30 % rabatt
5 % ekstra på kampanjepris

nova-group.no
Tlf Tromsø 77 63 90 00
Tlf Harstad 76 89 91 00

HÅLOGALAND TEATER 
Tromsø og Harstad

Kultur

Opptil 35 % rabatt 

www.ht.tr.no
Tlf 77 60 64 00

CERTEGO 
(TIDLIGERE LÅSGRUPPEN)
Tromsø og omegn

Låsesmed og låseprodukter 

20 % rabatt på ordinære priser
10 % på kampanjepriser

certego.no  • Tlf 09145

VIA TOURS
Tromsø og omegn

Reiser

Medlemspriser og rabatter

fordelskortet.viatours.no 
Tlf 815 59 100

VVS 24 AS
Tromsø

Rørlegger, vann og avløp

20 % rabatt

www.vvs24.com • Tlf 77 69 02 00

REKVE PLEYM & CO DA
Tromsø og omegn

Advokattjenester 

25 % rabatt 

rekve-pleym.no • Tlf 77 75 12 00

REMIKS MILJØPARK AS 
Tromsø og omegn

Renovasjon, leie container

Medlemspriser

remiks.no • Tlf 77 60 19 00

MODENA FLISER
Harstad mfl.

Keramiske fliser, skifer, naturstein, 
ovner, peiser og tyngre byggevarer.

5 % bonus

                                   modena.no
                                   tlf 977 19 650
                                   modena.no
                                   tlf 977 19 650

OPPUSSING

FLÜGGER FARVE
Nettbutikk medlemssiden BONORD

Maling, trebeskyttelse, malerutstyr 
og tapet

5 % bonus og 10 % rabatt

flugger.no • Tlf 23 30 21 93

G-SPORT | G-MAX
Tromsø og Harstad

10% rabatt på ordinære priser
5% kjøpebonus

gsport.no

NETTBUTIKK

MEDLEMSSHOPPEN
Nettbutikk medlemssiden BONORD

Nettbutikk med merkevarer 

Medlemspriser og 5 % bonus

medlemsshoppen.no

MOBIL FOR MEDLEMMER
Tromsø, Harstad og Hammerfest mfl.

Mobilabonnement og telefoni

Medlemspriser

bbl.hello.no • Tlf 815 70 815

LAMPEHUSET AS
Tromsø, Finnsnes mfl.

Belysning 

5 % bonus, gjelder også 
 nettbutikken

lampehuset.no 
Tlf Tromsø 77 68 89 17
Tlf Finnsnes 77 84 71 80

ISHAVSKRAFT
BONORD Felleskraft – Du betaler 
prisen vi oppnår hver måned. 
Fastbeløp kr 25,- per mnd.

BONORD Innkjøpspris – Du betaler 
gjennomsnittlig markedespris. 
Fastbeløp kr 19,- per mnd.

Avtalene er uten bindingstid.

ishavskraft.no • Tlf 04925 

NORENGROS AS
Tromsø og Harstad

Kontor, data og møbler

20 % rabatt

norengros.no 
Tlf Tromsø 77 75 26 26 
Tlf Harstad 08522

FORSIKRING FOR 
MEDLEMMER
Tromsø, Harstad, Hammerfest mfl.

Alle typer forsikring

Medlemspriser, 
15 % samlerrabatt

forsikringformedlemmer.no
Tlf 03712

BLIKKENSLAGER 
TOM DREYER AS 
Tromsø og omegn

Beslag, ventilasjon etc.

10-20 % rabatt 

blikkenslagerdreyer.no
Tlf 77 67 35 88

BYGGESYSTEMER AS 
Tromsø, Harstad, Finnsnes mfl.

Utleie lifter og maskiner

20 % rabatt 

www.byggesystemer.no
Tlf Tromsø: 77 60 76 90
Tlf Harstad: 77 01 95 70
Tlf Finnsnes: 901 33 600

JM HANSEN AS
Tromsø og omegn 

Elektro og installasjon

5-20 % rabatt

jmhansen.no • Tlf 77 66 55 00

OPTIKER

JACOB FRIIS, UR OG 
OPTIKK, SYNSAM
Tromsø og omegn

Ur og optikk

10-25  % rabatt 

www.synsam.no • Tlf 77 68 31 35
Storgata 60 - Tromsø - Midt i byen!

Telefon 77 68 31 35

HURTIGRUTEN
Tromsø, Harstad og Hammerfest mfl.

Reiser

5  % bonus - Norskekysten 

Bestilling gjøres via BI Reiser eller 
Sørvest reiser v/Bjørn Inge Nordland, 
tlf: 992 18 112
bi-reiser.no • sorvestreiser.no

SEMBO
Tromsø, Harstad og Hammerfest mfl.

Reiser

5  % rabatt 

sembo.no/fordelskortet 
Tlf 22 16 51 00 

THON HOTELS
Tromsø, Harstad og Hammerfest mfl.

Hotell

Faste weekendtilbud 
i Norge og Sverige

thonhotels.no 
Tlf 815 52 442 

TRYGG VAKT AS
Tromsø og omegn

Alarm og vakthold

Medlemspriser

tryggvakt.no
Tlf 776 10 300 

HANESETH HARSTAD AS
Harstad

Elektro og installasjon

10-20 % rabatt

haneseth.no • Tlf 77 01 64 00

HASSELBERG 
TRANSPORT AS
Tromsø og omegn

Lagring av innbo på lagerhotell 
- Pakkemateriell for flytting

15 % rabatt

hasselberg.no • Tlf 77 63 33 33

DEKK 1
Tromsø

Gratis dekkhotell - første sesong
Dekk og felg - 5 % bonus og 
rabatt på hele utvalget

www.dekk1.no • Tlf 03355

BIOFLAME 
Nettbutikk, Harstad og Tromsø mfl.

Pipeløse peiser 

5 % bonus på alle kjøp
10 % rabatt på alle varer

Tlf 692 82 340 • bioflame.no

DINE MEDLEMSFORDELER 2016
ANNET BIL

BYGGEVARE

FORSIKRING

HÅNDVERKER

INTERIØR

JURIDISK 
 BISTAND

KULTUR

TRYGGHETSIKKERHET

MØBLER 
OG INTERIØR

SPORT OG
FRITID

TV, TELEFON 
OG BREDBÅND

REISE

ENERGI 
OG MILJØ

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

HUSK Å  AKTIVERE 
KORTET DITT!

IMI TROMSØ  
 BEGRAVELSESBYRÅ
Tromsø og omegn

Bistand ved dødsfall
Medlemspriser

imitromso.no • Tlf 77 66 25 00

BYGGMAKKER BLOCK
Hammerfest

Byggevarer

Medlemspris og 2 % bonus

byggmakker.no • Tlf 78 42 75 50

NEUMANN BYGG AS 
Tromsø, Finnsnes og Harstad

10-42 % rabatt på byggevarer
5 % bonus på alt kjøp

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

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

MØBELRINGEN - 
TROMSØ
Møbler og interiør

7,5-25 % rabatt

mobelringen.no • Tlf 77 60 03 50

GLASSMESTER 
APPELBOM AS 
Tromsø og omegn

Glass og solskjerming

10-25 % rabatt 

appelbom.no • Tlf 47 46 49 00 

ALL-TJENESTE AS
Tromsø og omegn

Renhold og vaktmestertjenester

12,5 % rabatt

all-tjeneste.no • Tlf 77 61 50 50

EUROSKILT AS 
Tromsø og omegn

Utemiljø - Skilt - Avsperring - 
Master, stolper etc

22 % rabatt

euroskilt.no • Tlf 77 67 99 44

DNB BILLÅN 
Nettbutikk

Lån til bil, bobil eller mc

Kr 1000,- i bonus

Tlf 815 81 095 
e-post: billaan@dnb.no

NOVA INTERIØR AS
Tromsø og Harstad 

Kjøkken bad og garderobe

25-30 % rabatt
5 % ekstra på kampanjepris

nova-group.no
Tlf Tromsø 77 63 90 00
Tlf Harstad 76 89 91 00

HÅLOGALAND TEATER 
Tromsø og Harstad

Kultur

Opptil 35 % rabatt 

www.ht.tr.no
Tlf 77 60 64 00

CERTEGO 
(TIDLIGERE LÅSGRUPPEN)
Tromsø og omegn

Låsesmed og låseprodukter 

20 % rabatt på ordinære priser
10 % på kampanjepriser

certego.no  • Tlf 09145

VIA TOURS
Tromsø og omegn

Reiser

Medlemspriser og rabatter

fordelskortet.viatours.no 
Tlf 815 59 100

VVS 24 AS
Tromsø

Rørlegger, vann og avløp

20 % rabatt

www.vvs24.com • Tlf 77 69 02 00

REKVE PLEYM & CO DA
Tromsø og omegn

Advokattjenester 

25 % rabatt 

rekve-pleym.no • Tlf 77 75 12 00

REMIKS MILJØPARK AS 
Tromsø og omegn

Renovasjon, leie container

Medlemspriser

remiks.no • Tlf 77 60 19 00

MODENA FLISER
Harstad mfl.

Keramiske fliser, skifer, naturstein, 
ovner, peiser og tyngre byggevarer.

5 % bonus

                                   modena.no
                                   tlf 977 19 650
                                   modena.no
                                   tlf 977 19 650

OPPUSSING

FLÜGGER FARVE
Nettbutikk medlemssiden BONORD

Maling, trebeskyttelse, malerutstyr 
og tapet

5 % bonus og 10 % rabatt

flugger.no • Tlf 23 30 21 93

G-SPORT | G-MAX
Tromsø og Harstad

10% rabatt på ordinære priser
5% kjøpebonus

gsport.no

NETTBUTIKK

MEDLEMSSHOPPEN
Nettbutikk medlemssiden BONORD

Nettbutikk med merkevarer 

Medlemspriser og 5 % bonus

medlemsshoppen.no

MOBIL FOR MEDLEMMER
Tromsø, Harstad og Hammerfest mfl.

Mobilabonnement og telefoni

Medlemspriser

bbl.hello.no • Tlf 815 70 815

LAMPEHUSET AS
Tromsø, Finnsnes mfl.

Belysning 

5 % bonus, gjelder også 
 nettbutikken

lampehuset.no 
Tlf Tromsø 77 68 89 17
Tlf Finnsnes 77 84 71 80

ISHAVSKRAFT
BONORD Felleskraft – Du betaler 
prisen vi oppnår hver måned. 
Fastbeløp kr 25,- per mnd.

BONORD Innkjøpspris – Du betaler 
gjennomsnittlig markedespris. 
Fastbeløp kr 19,- per mnd.

Avtalene er uten bindingstid.

ishavskraft.no • Tlf 04925 

NORENGROS AS
Tromsø og Harstad

Kontor, data og møbler

20 % rabatt

norengros.no 
Tlf Tromsø 77 75 26 26 
Tlf Harstad 08522

FORSIKRING FOR 
MEDLEMMER
Tromsø, Harstad, Hammerfest mfl.

Alle typer forsikring

Medlemspriser, 
15 % samlerrabatt

forsikringformedlemmer.no
Tlf 03712

BLIKKENSLAGER 
TOM DREYER AS 
Tromsø og omegn

Beslag, ventilasjon etc.

10-20 % rabatt 

blikkenslagerdreyer.no
Tlf 77 67 35 88

BYGGESYSTEMER AS 
Tromsø, Harstad, Finnsnes mfl.

Utleie lifter og maskiner

20 % rabatt 

www.byggesystemer.no
Tlf Tromsø: 77 60 76 90
Tlf Harstad: 77 01 95 70
Tlf Finnsnes: 901 33 600

JM HANSEN AS
Tromsø og omegn 

Elektro og installasjon

5-20 % rabatt

jmhansen.no • Tlf 77 66 55 00

OPTIKER

JACOB FRIIS, UR OG 
OPTIKK, SYNSAM
Tromsø og omegn

Ur og optikk

10-25  % rabatt 

www.synsam.no • Tlf 77 68 31 35
Storgata 60 - Tromsø - Midt i byen!

Telefon 77 68 31 35

HURTIGRUTEN
Tromsø, Harstad og Hammerfest mfl.

Reiser

5  % bonus - Norskekysten 

Bestilling gjøres via BI Reiser eller 
Sørvest reiser v/Bjørn Inge Nordland, 
tlf: 992 18 112
bi-reiser.no • sorvestreiser.no

SEMBO
Tromsø, Harstad og Hammerfest mfl.

Reiser

5  % rabatt 

sembo.no/fordelskortet 
Tlf 22 16 51 00 

THON HOTELS
Tromsø, Harstad og Hammerfest mfl.

Hotell

Faste weekendtilbud 
i Norge og Sverige

thonhotels.no 
Tlf 815 52 442 

TRYGG VAKT AS
Tromsø og omegn

Alarm og vakthold

Medlemspriser

tryggvakt.no
Tlf 776 10 300 



RETURADRESSE:

BONORD
Postboks 6156
9291 TROMSØ

B 
Blad

Det er enkelt å selge 
bolig når man vet hva 

man driver med
-

Vi vet hva som gir 
deg en høy pris

SKAL DU SELGE BOLIG?
Med vår kunnskap gjør vi det enkelt for deg, og gir kjøperne «det lille ekstra» 
– en viktig forutsetning for en god pris og en trygg handel

Kontakt oss for en uforpliktende vurdering! 
Garanti Hammerfest  |  Strandgata 16  |  Tlf. 78 40 76 40  |  hammerfest@garanti.no
Garanti Tromsø  |  Nerstranda senter, 4. etg.  |  Tlf. 77 60 32 00  |  tromso@garanti.no
Garanti Harstad  |  Magnusgate 1  |  Tlf. 77 01 84 60  |  harstad@garanti.no


