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LEDER

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er 
boligbyggelagenes interesseorganisasjon og en 
viktig nasjonal aktør for 42 boligbyggelag som 
i dag har over 1 million medlemmer og som 
forvalter en halv million boliger i over 12.000 
boligselskaper.

Undertegnede har hatt gleden av å være 
styremedlem siden 2005 i landsforbundet og 
styreleder siden 2013. Det er med et visst vemod 
jeg valgte å takke nei til å være med videre, men 
det er jo slik at det er en tid for alt!

NBBL hovedoppgave er å bidra til at bolig
byggelagene får gode rammebetingelser. Etter 
2012 besluttet landsmøtet at interessepolitikken 
skulle være lagets hovedoppgave. Dette betød 
blant annet at andre typer økonomisk virksomhet, 
som medlemsfordeler og liknende, ble overført til 
boligbyggelagene.

Det interessepolitiske arbeidet skjer blant annet 
gjennom politisk påvirkningsarbeid, alene eller 
sammen med andre aktører. Sikring av et godt 
lovverk både for boligbyggelag og for borettslag 
og sameier, har høyeste prioritet. Videre arbei
des det aktivt med å sikre boligbyggelagenes 
 økonomiske rammebetingelser.

Fokuseringen på det interessepolitiske arbeid har 
vært en stor suksess. NBBL er i dag en sentral 
organisasjon som blir hørt i alt som har med 
boligpolitikk å gjøre. I 2016 avga NBBL hele 31 
høringer og innspill til departementer, stortings
komiteer, politiske partier m.m. Administrasjonen 
har jevnlige møter med politikere og samarbeids
partnere for å fremme boligbyggelagene, bolig
selskapene og våre andelshaveres interesser.

Og NBBL blir hørt av myndighetene! 

NBBL har over flere år arbeidet for å  forenkle 
 byggereglene. Det har vært betydelige 
 utfordringer med et omfattende regelverk knyttet 
til planlovgivningen som i mange tilfeller har ført 
til lange og tidskrevende reguleringsprosesser. 
Som følge av dette tar byggesaker lang tid, ofte 
med konsekvens i form av redusert boligbygging 
og kostnadskrevende omkamper. I 2016 fremmet 
regjeringen lovforslag om forenkling i reglene 
for endring av reguleringsplaner og en mer 
forpliktende og forutsigbar oppstart av private 
reguleringsplaner. Dette er bra, men mye gjenstår 
før man kan si at man har et optimalt regelverk 
for plan og byggesaker.

Innen forvaltningsområdet skapte Høyesterett 

usikkerhet rundt legalpanterettens omfang i en 
kjennelse om borettslagets krav mot andelseier 
for manglende betaling av felleskostnader. NBBL 
tok sammen med samarbeidspartnere opp saken 
med departementet, som raskt fremmet forslag 
om lovendringer som løste saken høsten 2016. 
Eierseksjonsloven har vært under revidering, og 
også her har NBBL fått gjennomslag for fornuftige 
regler om seksjonering, parkering, regnskap og 
revisjon.

Gjennom aktiv bearbeiding er NBBL blitt 
en etterspurt aktør i media på lik linje med 
 byggenæringen og huseierforeningen i saker 
som går på boligpolitikk. Et spisset budskap 
som  fremmer boligeiernes interesser gjør at 
 organisasjons synspunkter er interessant for 
mange. Et eksempel på dette er at NBBL har 
fått en sentral rolle på Arensdalsuka hvor man 
den 18.august skal diskutere ungdom og bolig. 
Arendalsuka vil i år være starten på valgkampen 
til stortingsvalget som finner sted i høst.

Undertegnede ønsker det nye styret i NBBL lykke 
til videre med det interessepolitiske arbeidet og 
i boligselskapenes tjeneste. Mye er gjort men 
mange gode kamper venter enda!

BOLIGBYGGELAGENES 
STERKE STEMME
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Og NBBL blir hørt av 
myndighetene!
Svein Dalsbø, administrerende direktør



– På mange måter er dette selveste indrefileten 
av Harstad. Det er gangavstand til samtlige av 
de tre store arbeidsplassene i byen: sykehuset, 
Statoil og kommunen. I tillegg er det gangavstand 
til campus, Harstaddelen av Norges arktiske 
universitet, forteller regiondirektør i BONORD, 
Bjørn Mathisen.

Den administrerende direktøren i  Harstad 

Skipsindustri er også overbevist om at 
 beliggenheten vil falle i smak.

HISTORISK INDUSTRIELT OMRÅDE
– Dette er et område som tidligere har vært brukt 
til industriformål, hvor vi nå har fått muligheten 
til å drive boligutvikling. Her har det tidligere vært 
både fiskemottak, saltlager og kulllager, forklarer 

Ola Karlsen under den vesle felles befaringen de 
to sjefene har i området.

I de 22 gradene som Harstad byr på denne 
junidagen, opplever de selv hvor lunt, fint og 
solrikt området er. De kan også observere den 
aktiviteten som beliggenheten byr på. Med utsikt 
rett ut mot Trondenes kirke og skipsleia. 

– Jeg liker det når det er en utsikt med litt 

aktivitet, at det faktisk er ting som endrer seg litt 
hele tiden. Med utsikt til havna så får man det, 
konstaterer HSIdirektøren. 

– Beliggenheten er meget bra, og vi synes det 
er flott å få et prosjekt inne i byen sammen med 
en så spennende partner som Harstad Skips
industri, sier Mathisen. 

Arkitektene A3 er i gang med å skisse 
 leilighetene. De ligger an til å bli 24 i antall, og 
prospektene ventes klare i løpet av høsten. Tomta 
er også ferdig regulert og byggeklar, men det skal 
rives et bygg først. 

NÆRT DET MESTE
– Området har ligget brakk i noen år, men nå 
pågår det en transformasjon her som vil tilføre 
Harstad nye kvaliteter. Leilighetene blir å ligge 
nært kulturhuset, sentrum og aktivitetene der. 
Boligene blir også å ligge innenfor bomringen, 
forteller Karlsen.

Harstad skipsindustri har drevet eiendoms
utvikling i de senere år, og står blant annet bak 
Statoilbygningen i Harstad. De har derimot ikke 
særlig erfaring som boligutviklere og er tilfreds 
med å ha inngått samarbeid med BONORD.

– BONORD er profesjonell på dette området, 
og har den kompetansen og seriøsiteten vi er 
ute etter. I tillegg byr de på en god atmosfære 
med dialog og tillit, og er dyktig på organisering Harstad Skipsindustri og BONORD har inngått avtale om å bygge prosjektet Brovingen sammen i Samasjøen.  

24 nye leiligheter skal bygges helt nede i vannkanten, og de får både sentral beliggenhet og spektakulær utsikt.

Bygger Brovingen
sammen i Samasjøen

og drift av boligbyggelag. De har også god 
kompetanse på byggeprosesser og er dyktige til 
å følge opp de prosjektene de involverer seg i, 
slik at tidsplan og rammer holdes. Vi har stor tillit 
til BONORD vil gjøre dette prosjektet enda mer 
attraktivt og ikke minst trygt for boligkjøperne, sier 
Ola Karlsen.

FULL SIKKERHET
Mathisen bekrefter at hele sortimentet av 
fordeler som finnes gjennom BONORD og NBBL 
er inne i dette prosjektet. Det inkluderer for 
eksempel individuell nedbetaling av fellesgjeld 
og alle  tryggings og sikringsordninger som er 
 tilgjengelig. Leilighetene legges trolig ut med en 
finansiering bestående av 50/50fordeling på 
felles gjeld og individuelle innskudd.

Det bygges garasjeanlegg i kjelleren, og 
 leilighetene vil variere i størrelse fra 2roms til 
4roms.

FAKTA

HARSTAD SKIPSINDUSTRI
HSI ble etablert i 1988, men deres 
historie går helt tilbake til 1895 da 
Kaarbø verkstedet AS ble etablert i Harstad 
sentrum og 1909 da Ejnar S Nielsen ble 
startet og etablert i Samasjøen fra 1912. I 
dag driver HSI virksomheter på begge disse 
steder med landsdelens største tørrdokk i 
sentrum av Harstad, pluss tre slipper og en 
stor verkstedhall i Samasjøen
HSI har også etablert et eiendomsselskap 
som forvalter og utvikler en betydelig 
tomte og eiendomsmasse i Harstad.

Søker ny  eiendomsmegler
Den økende aktiviteten i Harstad gjør at GARANTI søker etter ny eiendomsmegler.

– Vi gjør det både på grunn av økende oppdagsmengde og av hensyn til å etablere et større 
faglig miljø her på kontoret, sier regiondirektør i BONORD, Bjørn Mathisen. Til nå har kontoret en 
eiendomsmegler ved siden av Mathisen selv, som kombinerer den rollen med  direktørjobben. 
Han har allerede mottatt interesse for stillingen som ligger ute, og som vil gi GARANTI en total 
meglerstab på tre. 

Ola Karlsen fra Harstad Skipsindustri og Bjørn Mathisen fra BONORD har inngått et spennende samarbeid som 
nå resulterer i prosjektet Brovingen i Samasjøen. FOTO: VIZUELLI

Bjørn Mathisen gleder seg til å få prosjektet ut 
på markedet og tror det kan komme til å tiltrekke 
seg mange ulike kjøpergrupper.

– Vi ser at stadig flere yngre folk kjøper seg 
bynære leiligheter. Brovingen vil jeg tro er et 
svært aktuelt prosjekt både for førstegangs
etablerere og for de mer etablerte som kanskje 
har lyst til å selge eneboligen for å kjøpe seg noe 
mer lettstelt. Det kommer til å bli spektakulært 
å bo så nært sjøen og samtidig nært til byen, 
mener regiondirektøren.

 

På mange 
måter 
er dette 

selveste indre-
fileten av Harstad.
Bjørn Mathisen, regiondirektør i BONORD
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236 bruktboliger og 256 nybygg ligger i skrivende 
stund ute for salg i Tromsø. Dette er den erfarne 
eiendomsmegleren LeifHarald Svendsen tilfreds 
med.

– For bare et år tilbake var det dobbelt så 
mange nybygg som bruktboliger som lå ute. Da 
var andelen bruktboliger for lav. Nå er markedet 
sunnere, og det omsettes boliger jevnt og trutt. 
Vi i GARANTI kommer ut av mai måned med 
nøyaktig samme resultat som mai måned i fjor. 
Og dette til tross for at vi er en megler mindre på 
kontoret.

Kontoret ble beste kontor i GARANTIkjeden i 
mars, og har månedlig meglerresultater blant de 
ti beste i landet, og har omsatt jevnt og trutt hele 
våren. 

– Prisene stiger fortsatt. Jeg vil tippe at vi 
 kommer ut med en prisvekst a la fjoråret i år 
også. Prisveksten i mai var på 0,3 prosent mot 
0,6 prosent samme måned i fjor. 

Gjennomsnittsprisen for solgte boliger i Tromsø 
er for øyeblikket 3 742 000 og gjennomsnitts
prisen per kvadratmeter for alle solgte boliger i 
Tromsø så langt i år er på 45 800. Gjennomsnitts

prisen for borettslagsleiligheter er på 41.000 per 
kvadrat.

– Det er ingen grunn til å tro at prisene vil 
endre seg vesentlig i Tromsø selv om det pågår 
en naturlig priskorrigering i Oslo nå. Oslo har 
over lang tid hatt en voldsom prisutvikling og 
du kan bruke firegangen på prisstigningen der 
 sammenliknet med resten av landet. Markedet 
har en egen evne til å regulere seg selv når det 
blir for varmt, slik vi opplevde det i Tromsø for et 
par år siden.

Svendsen poengterer at det alltid er vanskelig 

å spå, og vil være forsiktig med det. Men vet at så 
lenge det selges boliger jevnt og trutt i Tromsø så 
er det ingen utsikter til verken prisnedgang eller 
tilsvarende justering av markedet.

– De fleste boligene selges, uten de helt store 
budrundene. Objekt som flere finner spesielt 
attraktive kan selvsagt fortsatt havne ut i heftige 
budrunder. Men den jevne selger opplever stort 
sett at boligen går til prisantydning. 

Prisstatistikken nasjonalt viser at prisene har 
gått ned på landsbasis med 1,1 prosent.

– Oslo alene har hatt en prisnedgang på 1,4 
prosent, hvilket påvirker den nasjonale pris
statistikken. Det betyr ikke at prisene går ned 
over hele landet. Stavanger skiller seg faktisk ut 
med høyere pris oppgang enn andre steder. Der 
regulerer markedet seg motsatt etter at prisene i 
Stavangerregionen falt en periode som følge av 
utviklingen i oljebransjen, og nå stabiliserer seg 
igjen. 

Han påpeker at det ikke er noen dramatikk i 
disse endringene, men vet at folk lar seg påvirke 
fordi boligmarkedet, og spesielt det som skjer i 
Oslo, omtales ofte og mye i sentrale media.

Ifølge Finn.no er det solgt 50 færre brukte 
boliger i Tromsø fram til juni dette halvåret 
 sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. 
Leser man kun denne statistikken ser det ut som 
om boligsalget i byen har gått ned med åtte 
prosent i perioden.

– At antall solgte bruktboliger er litt færre, 
skyldes trolig at det samtidig selges mange nye 
prosjekter. Vi ser en stor aktivitet der. Det bygges 
mye selveierleiligheter, men også enkelte boretts
lag. I noen prosjekt har BONORD inngått avtale 
om forkjøpsrett for sine medlemmer, opplyser Leif 
Harald Svendsen. Nå gleder han seg til å få på 

plass en ny eiendomsmegler på Tromsøkontoret, 
som er ansatt fra og med medio juli.

– Samtidig leter vi fortsatt etter eiendoms
meglere i både Hammerfest og Harstad. I 
 Hammerfest har vi på det meste hatt tre meglere, 
men i løpet av året har en av dem sluttet som 
megler og en annen flyttet fra Hammerfest slik at 
vi bare har én igjen. Likevel gjøres det en så bra 
jobb ved kontoret at vi kun har mistet en tredjedel 
av omsetningen sammenliknet med fjoråret.

Nå er GARANTI på jakt etter ny megler 

GARANTI Tromsø tilbyr nye spredningsmetoder 
i sosiale medier som gjør at de blir enda mer 
treffsikre i sin annonsering på nett. 

I praksis handler det om å skape en enda 
mer tilpasset annonsering til ulike kjøper
grupper. I stedet for å «skyte med hagl» 
gjennom tilfeldig annonsering til alle, bruker 
GARANTI nå eksperter på spredning via sosiale 
medier til å bruke markedsføringsmidlene der 
de virker best. 

– Det er mer datafolk enn markedsførere 
som følger med på hvilke kjøpere som de ulike 
objektene virker å trekke til seg, og kan bruke 

de midlene kunden investerer i på en svært 
kostnadseffektiv måte, forklarer Leif Harald 
Svendsen, daglig leder i GARANTI Tromsø. Det 
blir monitorert hva som genererer respons, og 
slik får meglerne god statistikk og historikk på 
det de gjør som er mulig å ta med seg videre 
for neste salg.

– Vi er hele tiden opptatt av å bruke verktøy 
som gir selgerne våre størst mulig marked for 
sin bolig. Vi valgte å bruke primært sosiale 
medier nå når vi gjorde nye fremstøt med 
 Lundhaugen, hvor jo 60 prosent allerede er 
solgt. Men ved å målrette annonseringen i 

sosiale medier og da spesielt Facebook og 
Instagram i en gitt periode, opplevde vi at 
interessen virkelig våknet igjen. 

Lundhaugen har fortsatt 11 ledige 2roms og 
3 ledige 4roms leiligheter for salg.

– Der går de nå i gang med grunnarbeidene 
etter å ha brukt vinteren på å sprenge og flytte 
vekk masser der hvor boligblokka skal ligge. 
Over fellesferien skal spaden i jorda og så er 
leilighetene innflyttingsklare før sommeren 
neste år.

Hittil i år er det totalt sett solgt 50 færre bruktboliger enn i fjor på denne tiden. Det gjør ikke eiendomsmegler og 
daglig leder Leif-Harald Svendsen i GARANTI Tromsø bekymret. Han mener det kun betyr at mange lar seg friste 
av de nye prosjektene under bygging.

og Svendsen oppfordrer unge nyutdannede 
 eiendomsmeglere til å søke seg til finnmarks
byen.

– Det utdannes flere meglere for tiden enn 
det er behov for. Likevel sliter vi med å få tak 
i  kvalifisert kompetanse i Hammerfest. Det å 
begynne å jobbe i en annen by enn hjembyen 
din for å få deg praksis og erfaring er slettes 
ikke dumt. Vi håper flere ser muligheten for å 
bli  eiendomsmegler i Hammerfest, som er et 
 spennende marked.
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Sunt og godt boligmarked
Mer målrettet markedsføring

Daglig leder i GARANTI Tromsø, Leif Harald Svendsen, melder om et sunt boligmarked med cirka halvt om halvt av nye og brukte boliger til salgs.

BONORDkontoret i Hammerfest ønsker seg en eiendomsmegler til. F.v. Avdelingsleder Inger Marie Kongsbak, 
forvaltningskonsulent Pia Hopstad Eriksen, eiendomsmegler Andreas Gamst og prosjekt og byggeleder Jack
Einar Duurhuus.
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MED HJERTET I HESTESKOEN Britt Mikalsen har prøvd å la være å bo i den karakteristiske Hesteskoblokka 
i Hammerfest. Det gikk ikke. Nå er hun igjen lykkelig eier av den 124. av 124 
 leiligheter i Bybo. Blokka som hammerfestinger flest har et sterkt forhold til.

Britt Mikalsen har bodd i Hesteskoblokka hele sitt liv. Hun solgte og flytta ut i 2004, for å kjøpe seg inn igjen i 2013.  Britt stortrives i den buede blokka ved Storvatnet.På midten av 70tallet kjørte Finnmark Dagblad og Alf R. Jakobsen en rekke artikler om forholdene i Hesteskoblokka, hvor barna fortsatt lekte i en steinur.

1977
2017
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De er født samme år, Britt Mikalsen og Hesteskoblokka. Den 
er også kjent som Findusblokka, Byboblokka og Elvestrand 
borettslag. Den særegne mastodonten i enden av Storvannet 
har alltid vært en del av Britts liv. Fembarnsfamilien flyttet inn 
da hun var knapt et år gammel. 

– Jeg har lest et sted at vi var over 150 unger i blokka 
samtidig på det meste. De alle fleste familier hadde minst tre 
unger, og det var heller ikke sjelden med fem eller seks. Jeg 
husker barneårene som ekstremt sosiale. Vi ungene hang 
sammen hele tiden. Fordi mange av foreldrene jobbet skift på 
Findus, var det ofte at de delte på å passe på oss. Jeg husker 
ikke annet enn vi alltid ble tatt vare på at vi fikk mat når vi var 
sultne. 

EN FOR ALLE – ALLE FOR EN
Den svært sosiale boformen har fått seg flere utslag opp 
 gjennom årene. En periode ble blokka kun omtalt som 
 «Chicago», fordi det alltid var en eller annen som hadde fest 
der.

– Det ryktet kom på 70tallet. Mange av fedrene jobbet på 
trålere, og når de kom hjem ble det gjerne en fest. Men mye 
var selvsagt overdrevet, og førte til at det en periode var litt 

sånn «oss» og «dem», i alle fall blant oss ungene. Jeg tror 
kanskje mange av de andre ungene i byen misunnet oss den 
ekstremt sosiale tilværelsen vår. Vi var alltid sammen både på 
skolen, på vei til og fra, og selvsagt etter skoletid.  I alle fall 
ble det slik for oss ungene at vi stadig lå i «krig» med unger fra 
andre nabolag. Vi ble kalt Byborampen, og var så ofte under 
angrep at vi aldri gikk alene. Hvis noen kom i trøbbel var det 
kollektivt forsvar, flirer Britt i dag. 

Årene gikk og Britt stiftet etter hvert familie selv, og fikk en 
datter da hun var 21. Også hun har vokst opp i Hesteskoen 
og trivdes åpenbart så godt hun også at hun har kjøpt seg 
 leilighet her.

– Hun bor ikke her nå, men kjøpte her allerede som 
20åring. Hun er født i 83, og da hun vokste opp var det ikke i 
nærheten av å være slik som på 70tallet. For det første var det 
ikke så mange unger her da hun var liten, pluss at hun fikk et 
større sosialt miljø i resten av byen.

ET EGET SAMFUNN
Men hva var egentlig den kollossale kolossen som landet i 
Hammerfest på starten av 60tallet, ulikt alt annet vi finner 
i NordNorge? Faktisk ikke spesielt likt noe annet i Norge. 

De innendørs buede fortauene er karakteristisk 
for blokka.

I kjelleren er det møtelokaler og selskapslokaler 
som beboerne kan låne ved bursdager og  andre 
festligheter. Også  kjelleren har vindu med utsikt.

Britt (t.h.) i sofaen sammen med to av søsknene på slutten av 60tallet. De var fem barn i hennes familie. I Hesteskoblokka fantes det litt 
over 150 lekekamerater da Britt vokste opp.

Britt Mikalsen bor i en 3roms 
hun kjøpte i 2013. Her er hun i 
andre etasje av leiligheten sin 
hvor hun ofte sitter og ser ut 
de store vinduene vi ser bak 
henne.



FAKTA

ELVESTRAND BORETTSLAG
Elvestrand borettslag, og går også under 
navnet Hesteskoblokka og Bybo. Ansvarlig 
arkitekt er Knut Astrup, fra arkitektfirmaet 
Astrup og Helleren. Borettslaget ligger ved 
Storvatnet, knapt to kilometer fra sentrum. 
Blokken ble oppført da Findus utvidet sin 
virksomhet i Hammerfest på første halvdel 
av 1960tallet, og svært mange Findus
ansatte bodde i blokka de første årene. 
I en periode var borettslaget preget av 
forfall. En større rehabilitering skjedde på 
1990tallet med Steinsvik Arkitektkontor fra 
Tromsø som ansvarlig arkitekt.
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 Førsteamanuensis Elin Kristine Haugdal ved UiT – Norges 
Arktiske universitet, har beskrevet det slik i en artikkel i 
 Aftenposten: 

– Prosjektet er tydelig inspirert av Le Corbusiers 
 etterkrigsarkitektur og boligblokkprosjektet som ble kalt «Unité 
d’Habitation». Det skulle skape en ny måte å bo og leve på i 
byen. Humane kvaliteter skulle stå i sentrum. Alle skulle ha sin 
egen boenhet med lys og utsikt samt tilgang til større arealer 
og felles institusjoner. Hver blokk skulle være et eget samfunn. 
Den første blokken, som er dobbelt så stor som hestesko
blokken i Hammerfest, stod ferdig i Marseille i 1952. Den lå fritt 
i et grøntområde, hadde gymsal, butikk og barnehage. På taket 
var det et basseng og plass for sosialt liv. Fire liknende blokker 
ble satt opp i andre europeiske byer, blant annet Berlin.

KOSTNADSKREVENDE
Om ikke basseng på taket, var det meningen at blokka skulle 
ha både butikk og barnehage og en nydelig opparbeidet 
bakgård. Men det enorme prosjektet hadde for stor økonomisk 
risiko. Første leie ble betalt inn i mars 1963, og i mai samme år 
var det bare åtte av de 124 leilighetene som ikke var bebodd. 
Likevel var man avhengig av fullt belegg for å klare å betjene 
kortsiktige lån, og lånegarantisten Findus la større og større 
press på Hammerfest kommune som de mente bremset 
prosessen på grunn av sitt tomme boligfond. I alle fall kom ikke 
finansieringen fullt på plass før i 1964. Da tok man seg ikke råd 
til å gjøre ferdig utearealene. 

Ti år etter at blokka sto ferdig ble det satt søkelys på det som 

ble omtalt som svært kritikkverdige forhold rundt blokka. Noen 
tok til og med til orde for å rive den. Saken havnet helt opp på 
departementets bord. En større oppgradering ble iverksatt, 
men midlene holdt kun til to nye innganger. Først på tidlig 
90tall fikk borettslaget seg en ordentlig renovering med blant 
annet vinterhager og en ordentlig lekeplass.

Britt har selv sittet i borettslagets styre og er fullstendig klar 
over både hva som trengs av fasadeforbedringer – og hva det 
koster.

– Det å skulle renovere hele blokka er et enormt prosjekt til 
mange millioner kroner. Det som haster nå er å reparere taket, 
fordi det er flere lekkasjer i femte etasje. I tillegg er vi nødt å 
kjøpe ny heis. Bare det vil kreve enorme summer, så jeg tror vi 
må leve enda stund til med den fasaden og det utearealet vi 
har.

– Men gjør det noe?
– Det eneste jeg savner er flere parkeringsplasser. Jeg har 

det fint, jeg. Vi har en uteplatting vi kan samles på, pluss møte 
og selskapslokaler i kjelleren. 

«KJERRINGENE I KJELLEREN»
Akkurat de lokalene husker Britt godt fra egen barndom.

– Da var det vaskeri der nede. Ingen av leilighetene 
hadde egen vaskemaskin. Vaskemaskiner og sentrifuger var 
 tilgjengelig her nede i kjelleren. Der var det også bord og stoler 
så der satt alle «kjerringene» i blokka og røkte og slarva mens 
de vasket klær, flirer Britt. 

Hun husker at ungdommene hadde en egen etasje de holdt 

til i, mens småungene var mer overalt. 
– Jeg synes vi var ute hele tiden. Om vinteren gikk vi på 

skøyter og ski.
I februar i fjor gikk det et snøskred like bak blokka. Tre gutter 

på mellom 7 og 13 år ble tatt av skredet mens de var ute og 
akte. Heldigvis var alle tre ved bevissthet da de ble gravd frem 
og alt gikk bra. 

– Jeg har aldri tidligere opplevd skred her, så det var 
ganske skremmende. Området bak er svært mye brukt. Det 
et  fantastisk turområde både sommer som vinter, som i alle 
fall jeg bruker så ofte jeg kan. Det går traktorvei helt opp til 
Tyven, og da jeg var unge tok foreldrene mine oss med på 
turer bakover rundt vannene her. Den dag i dag går jeg ofte 
til Rundvannshytta. Jeg trives når jeg får dra ut på tur, og liker 
nærheten til naturen.

– Er det nærhet til naturen som gjøre deg så glad i 
 Hesteskoblokka?

– Ja, men mest av alt ville jeg tilbake hit fordi det er så 
 sosialt her. Alle kjenner alle. Mange av beboerne har bodd 
her i 1015 år og de kjenner jeg godt. Her er en god alders
spredning på folk, og alle snakker med hverandre, selv om det 

ikke er i nærheten av så sosialt som det var her da jeg var liten. 
Nå bor jeg i en veldig rolig gang. Men vi møtes ofte ute på 
plattingen for å prate og ta oss en blås, forteller hun. 

Tross at hun bor tett på 123 andre leiligheter, bedyrer hun at 
hun ikke hører naboene.

– Med mindre de pusser opp, da. Blokka er jo av betong så 
hvis noen starter et bor, så hører du det, smiler hun.

UTSIKT UTEN INNSIKT
3romsleiligheten hun kjøpte i 2013 etter på ha prøvd seg i 
ni år i en annen del av byen, var så å si nyopppusset da hun 
 flyttet inn. Den er over to plan med soverom og bad i første 
etasje, stue og kjøkken i andre.

– Jeg har kun gjort noen mindre tilpasninger. Jeg liker alt 
ved den. Den ligger sånn til at jeg sjelden merker noe når 
det er uvær, og den er varm og god. Og så elsker jeg å bare 
sitte å se ut, uten at noen kan se inn. Det er en utsikt jeg aldri 
går lei, å bare sitte ved de store vinduene mine og se ut over 
Storvatnet. Jeg har det rett og slett veldig fint. Du får meg aldri 
til å flytte herfra igjen, sier hun med overbevisning. 

BLOKKLEILIGHETER MED TO PLAN
Leilighetene i blokka har to plan, store vinduer, halvvinduer på soverom. I annenhver etasje går 
det indre korridorer med adkomst til leilighetene langs hele bygningens lengde. Leilighetene 
fikk etter renoveringen på 90tallet innebygde balkonger. Blokka er bygget som en stor bue av 
betong, og minner på avstand om en demning der den ligger i bunnen av lia. Blokken ligger 
på et platå under fjellet. Formen på bygningen «fanger» solvarmen inne i buen bak blokka, og 
skjermer for kald vind fra nord. Her er lekeplass på baksiden og blokka har et felles selskapsrom 
som er populært å leie gratis til konfirmasjoner, bursdager og andre hendelser, felles sykkelrom 
og terrasse. 

Det skortet litt på finansieringen slik at blokka aldri 
ble ferdigstilt helt etter intensjonen på tegningene. 
Maleriet til venstre henger i fellesarealene og viser 
hvordan arkitekt Knut Astrup forestilte seg baksiden 
av blokka.



11 kilometer fra Lyngseidet, på Årøybuktneset, 
ligger det et gammelt kystfort. Ingenting vises 
fra hovedveien, men langs den vesle grusveien 
som snirkler seg nedover mot fjæra har den kalde 
krigen etterlatt flere spor – både på og under 
bakken. 

Ytterst på neset, på ei prakttomt av de helt 
sjeldne, troner et nybygg som unikt i norges
sammenheng med sin økologiske byggeteknikk. 
Den er i massivt tre, mens hele nordveggen og 
deler av veggen mot vest er i glass, slik at både 
midnattssol, nordlys og alt annet av natur, vær 
og vind står rett på som en opplevelse i seg selv, 
uansett årstid og tid på døgnet. 

Gründerne bak Aurora Spirit i Lyngen har 
bestemt seg for å være banebrytende, uredd og 
ekte. Nært naturen og nært historien.

SATSER ALT
– Det hørtes ut som en vill idé, og det vi gjør er 
vilt, men etter å ha gjort en rådslagning med 
kona sa jeg opp den trygge direktørjobben min 
og nå satser vi alt vi har her, forteller Tor Petter 
Christensen. Som daglig leder er han sammen 
med sin Anne Lise nå hovedaksjonær i reiselivs
destinasjonen og destilleriet Aurora Spirit. I tillegg 
har de med seg Hans Olav Holtermann Eriksen, 
som var den som kom hjem fra Skottland med 
den opprinnelige gründerideen.

– Vi har på en måte lett oss fram til de beste 
av det skottene har gjort, og så gitt alt vår egen 
unike innpakning. Det vi kan tilby finnes absolutt 
ingen andre steder. I denne bransjen handler det 
om to ting: Kompetanse og historiefortelling. Vi 
har sørget for å bli gode på dette.

Ingenting er overlatt til tilfeldighetene. I det du 
kommer inn i selskapets kombinerte destilleri og 
kafébygning, er både møblement, disk og dekor 
håndlaget av utrangerte eiketønner fra skotsk 
whiskyproduksjon. Destilleriet er designet slik at 
gjestene skal kunne få se, smake og lære om 
håndverket som drives her, helt fra bunnen av. 

OVERSKUDD FRA 2019
De første årene preges likevel, som i gründer
bedrifter flest, av beinhard jobbing og blodrøde tall. 

– Ifølge kalkylene kommer vi ikke til å tjene 
penger før tidligst i 2019, men derfra og ut er 
planen helt klart å tjene mye penger, spesielt på 
eksport. Vi satser på dette fordi vi har lyst å skape 
en suksess, det er helt klart drivkraften. Dette skal 
bli veldig lønnsomt for oss om noen år. Det er noe 
gründere sjelden tør si i NordNorge. 

Christensen har nettopp kommet hjem etter 
å ha vært i Skottland og besøkt datterselskapet 
som skal selge Aurora Spirit sine produkter i 
Storbritannia.

Hvert år har skottene mellom 1,3 og 1,5  millioner 
turister innom destilleriene sine, og omsetter årlig 
for 60 milliarder norske kroner ved å selge reiselivs
produkt knyttet til whiskyproduksjon, og ikke minst 
whisky både innenlands og utenlands.

– Markedet er enormt, og mange av turistene 
i denne kategorien er svært betalingsvillige, sier 
Christensen.

For å si det sånn er det ikke tilfeldig at det 
er bygget en helikopterlandingsplass nedenfor 
hovedbygningen til Aurora Spirit. Allerede har 
turister som foretrekker å forflytte seg med 
 helikopter framfor leiebil eller buss, vært på 
besøk.

PÅ FLASKE SIDEN NOVEMBER
De aller første dråpene rant gjennom destilleriet 
sist høst. Merkevarenavnet som selskapet har 
registrert heter Bivrost, og har vært i handelen 
siden november. 

– Vi har laget en ganske unik innpakning for 
våre produkter som virker å slå godt an. Vi ligger 
i Arktis og brygger våre produkter på smeltevann 
fra isbreene i Lyngen, smaksatt med arktiske urter 
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DESTILLERI OG DESTINASJON
Hva får du hvis du tar smeltevann fra isbreene i Lyngen, norrøn historie, litt nordlys,
et gammelt kystfort fra den kalde krigen og litt sunn, smart «ut av boksen»-tenking? 

Du får nybrygget nordnorsk brennevinsturisme.



Nede i den gamle NATObunkersen 
serverer en god gammeldags 
kasettspiller god gammel rock til 
de mange tønnene med whisky og 
akevitt som ligger til lagring her.

og bær. Så byr vi i tillegg på opplevelser rundt produktene hvor 
vi drar historien helt tilbake til vikingetiden. 

Reiselivsproduktet er under utvikling. Mye er allerede på 
plass, og mer kommer til i løpet av sommeren. 

– Vi kjører omvisninger tre ganger daglig, for de som har lyst 
å komme innom og se hva vi driver med. Vi har skjenkebe villing 
i kafeen. Når vi har større grupper som forhåndsbestiller, kan vi 
ordne med catering.

Større grupper og næringsliv er så langt hovedsatsings
området før selve brennevinsproduksjonen tar seg opp.

ROCKETØNNER
– Vi har nettopp laget vår første whisky og det er blant annet 
whiskyproduksjon vi har lyst til å satse på. Whisky må lagres 
i tønne i minimum tre år. Ellers har vi foreløpig fått ut på 
markedet en blank akevitt, en vodka og en gin. En brun akevitt 
er nylig ferdig og vil lanseres inneværende år.

Ute er naturen og stillheten slående, bortsett fra dagene når 
det kommer tunge drønn fra tønnekjelleren, tidligere kjent som 
NATObunkers. Her får flerfoldige fat nytappet whisky jevnlig 
kjenne rockefoten.

FAKTA

AURORA SPIRIT AS
Aurora Spirit er et nordnorsk selskap som 
produserer arktiske alkoholprodukt og 
arktiske reiselivsopplevelser fra et nedlagt 
kystfort i Årøybukt i Lyngen.
Selskapet ble stiftet i 2013 og har Tor 
 Petter W. Christensen og Anne Lise 
 Hausner som største eiere, ved siden 
av Hans Olav  Holtermann Eriksen som 
kom med den opprinnelige ideen etter å 
ha gjestet Skottland. Selskapet har fått 
støtte fra  Innovasjon Norge, Forsknings
rådet,  Sametinget og Lyngen kommune. 
Eiendommen som omfatter hele kystfortet 
kontrolleres av eiendomsselskapet Nbk i 
Tromsø.
Bygningen og destilleriet sto ferdig i fjor 
sommer, og selskapet lanserte sine første 
produkter i november 2016. Anlegget er 
dimensjonert for å kunne produsere opp 
mot 1 million flasker i året. 

er det også et stort utendørs boblebad. 
– Vi samarbeider tett med de andre reise

livsselskapene i Lyngen. Ribturer på fjorden 
starter ut herfra. I vinter har vi opplevd å få være 
 «skitværalternativet». De dagene været er for 
 dårlig til å dra på topptur, kommer skituristene hit 
og får med seg vår opplevelse. De kan sitte varmt 
og godt å se uværet herje utenfor. De store vindu
ene gjør faktisk alt vær til en eksotisk opplevelse 
for mange. 

Gründeren nyter gjerne utsikten selv, men 
medgir at han foreløpig har litt for mye å gjøre til 
å sette seg ned.

– Dette er den mest krevende øvelsen jeg vært 
involvert i. Det er tøft å starte med business i 
NordNorge. Det er tøft å starte noe i distriktet, og 
ekstra tøft i alkoholbransjen fordi den er strengt 
regulert, tungt beskattet og fordi vi ikke har lov å 
markedsføre våre produkter. Likevel tror vi fortsatt 
av vi har en god sjanse. Alt er bygget opp rundt at 
vi på sikt skal drive med eksport.

SKRYT FRA SKOTTLAND
– Vi har ikke lov å selge våre egne produkter 

herfra. Flaskene må først reise 400 mil før de kan 
selges på Vinmonopolet på Lyngseidet. Av en 
eller annen grunn må alt fraktes til Oslo først, og 
distribueres derfra. Det er litt vanskelig å forklare 
våre utenlandske gjester, men alle reguleringene 
vi er underlagt er vi selvsagt opptatt av å følge 
til punkt og prikke. Vi vet at vi har et helt unikt 
produkt, og tilbakemeldingene vi har fått, spesielt 
da vi lanserte vår gin i Skottland nå i april, er 
formidable. Vi er tatt under vingen hos noen av 
de største whiskyprodusentene i verden. De har 
vært her, de deler raust av sin erfaring og de gir 
oss veldig gode tilbakemeldinger. For dem er vi 
et spennende supplement. De ser potensialet 
vårt og roser våre produkt. Det gir både inspira
sjon, energi og selvtillit til å stå på videre, sier Tor 
 Petter Christensen. 

– Bevegelse er positivt for lagringen, derfor spiller vår 
pr oduksjonsleder Gjermund Stensrud, jevnlig musikk her nede. 
Han har sin bakgrunn fra Mack som er en viktig samarbeids
partner for oss. Det er de som leverer ølet, uten humle, som vi 
baserer whiskyproduksjonen på.

Bunkersene i kystfortet ble påbegynt under 2. verdenskrig og 
videreutviklet under den kalde krigen. 

– Jeg synes det er ekstra stas å kunne gjenbruke disse 
b ygningene, å kunne skape liv her igjen. Det gir en ekstra spiss 
til historien vi kan fortelle, erkjenner den daglige lederen.

Det lagre i fjell er heller ingen ulempe.
– Det er tønna og omgivelsene som setter smak. Luft

fuktigheten nede i denne bunkersen er perfekt for lagringen, 
og i tillegg ligger alt helt nede fjæra og får havbrisen rett inn.

ALT VÆR ER BRA VÆR
Mellom de to bunkersene er det rigget blink for øksekasting, 
samtidig er andre «vikingaktiviteter» tilgj engelig. Litt lenger bort 
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TROMS FINNMARK
18.06 - 19.06  VillmarksRock, Setermoen
 Resirkulert • Cliff Universal • Mugisho • LÜT • SlinCraze 

• Tjuvbanden • The Late Great • Halvdan Sivertsen • 
Dagny

24.06 - 01.07  Festspillene i Nord-Norge, Harstad
 festspillnn.no

29.06 - 02.07 Millionfisken, Salangen
 Katastrofe • Postgirobygget • Ketil Stokkan Band • 

 Senjahopen • Sie Gubba • Dobbelt Opp

30.06 - 01.07 Skarven festivalen, Skjervøy
 Luxus Leverpostei • Vassendgutane  • Katastrofe • 

Mads Veslelia  • Beat Express • Adelén • Rotlaus • 
Kevin Boine

04.07 - 09.07 Karlsøyfestivalen, Karlsøy
 Alwanzatar • Jordsjø • One Family • Ande Somby •  

Elin Oksal & Bïerjen Maahkes • Nils Bech •  Sysselmann 
• IM (Christiania) • Eliwagar • Karlsøy Prestegaard • 
Ohnesorg • Helgeland 8bit squad • Radical Dance 
Faction •  Hemmelig Sekt • Oi Polloi • Bernard Briis 
Band • Likholmen (Stefan Sundström, Æ og Ingeborg 
Oktober) • WhaleSharkAttacks • Ronny Loke • Green 
Lake • Jennae • Nina Kvanmo • DJ Sis Frøya

12.07 - 16.07  Riddu Riddu, Kåfjord
 Angel Haze • DAGNY • ÁGY • Ondt blod • Mette 

Henriette • Ailu valle • Radik Tyulyush & the Chalama 
Project • OKA • ISÁK

20.07 - 22.07  Buktafestivalen, Tromsø
 Alice Cooper (US) • Highasakite • Seigmen • Midnight 

Choir • Converge (US) • Turboneger • Stein Torleif 
Bjella • Motorpsycho • Ane Brun • Union Carbide 
Productions (SE) • Honningbarna (NO) • Elder • Frank 
Carter & The Rattlesnakes (UK) • The Mystery Lights US  
De Press (PL/No) • The Late Great • Anneli Drecker • 
The Modern Times • King Buffalo (US)

31.07 - 06.08 Finnsnes i fest, Finnsnes
 Sondre Justad • Hellbillies • Eva Weel Skram • Brother 

Strut • Europe • Zoo

09.08 - 13.08 Kalottspel, Målselv
 Publiners • Silje Onstad Hålien • Anders Löfberg • 

Kongero • Grove horn • Mäsä Duo • Nina Fjeldet 
• Øistein Hanssen • Berit Alette Mienna • Målselv 
Spelmannslag • Triakel

17.08 - 19.08  Bakgården, Harstad
 Sondre Justad • Alan Walker • Dagny • Jarle Bernhoft 

& The Fashion Bruises • Timbuktu & Damn • Bendik • 
Vazelina Bilopphøggers • TNT • Noah, Dina og Tobbine

25.08 - 26.08 Rakettnatt, Tromsø
 Sigrid • Nico & Vinz • Gabrielle • MIA • Julie Bergan • 

Sondre Justad • Years & Years

28.06 - 02.07  Chrisfestivalen, Kjøllefjord
 Marthe Wang • Anders Hagberg • Kjøllefjord Storband 

med underholdningsvogna • Sondre Kleven Quintett 
• Asketics • Leo Leonhardsen • Trygve Beddari og 
Anne Margaret Nilsen • Krast • Conexus • Speakeasy 
Electroswing Oslo • Sturle Dagsland • Art Ensemble 
Arkhangelsk • Inge Bremnes • Forum For Scenekunst

01.07 - 02.07 BeskánLuossaRock, Karasjok 
 Jon Henrik Fjällgren • Intrigue • Ravggon • Arvvas •  

John Máhtte Utsi • Vinner SGP2017: John André Eira 

06.07 - 09.07 Midnattsrocken, Lakselv
 AQUA (DK) • Lita Ford (US) • Soulsister (US) • Nazareth 

(GB) • 2 Unlimited (NL/BE) • Slincraze • Country Sisters 
(CZ)• DDE • Klish • Freddy Kalas • Intrigue • Kevin Boine • 
Julie Bergan • Ugly Kid Joe (US) • TNT

26.07 - 29.07 Nordkynfestivalen, Mehamn
 Alexander Paulsen • Jack og Hearts • Kjetil Stokkan    

m/band • KenThomas Johansen • Superfly

26.07 - 29.07 Båtsfjord i fest, Båtsfjord
 Plumbo • Kjetil Stokkan m/ band • Stig Nergård trio • 

HJEM (figurteaterforestilling)

27.07 - 30.07  SørøyRocken, Sørvær i Hasvik
 Sondre Justad • Dagny • JODDSKI (Jørg1) • White Ascot 

• Kråkesølv • Bilal Saab • SlinCraze • Kajander • Jadudah 
• NorthKid • ATTAN • I Eksil • The Late Great

• I SEE RIVERS • Pasemaker 

28.07 - 30.08 Bugøynesfestivalen, Sør-Varanger
 Stage Dolls • Rune Rudberg Band • TopCoat •  

The Norwegian Beatles • AILI • Furukvistan • SilverFall • 
STANDUP SHOW: Jan Tore Kristoffersen • Dag Sørås • 
Henrik Fladseth

09.08 - 12.08 Varangerfestivalen, Vadsø
 Northern Soul: Petter Carlsen • Varanger Sessions: Sami 

Stagelab • Daniel Herskedal Trio • Moon Hooch (US) •  
Ola Bremnes & Ensemble Noor • Mari Boine • Lady 
Moscow • Leagus • Cleaning Women (FI) • Madcon  
• Varanger Sessions: En hyllest til Ivar Thomassen •  
Lisa Ekdahl (SE) • Tønes • Ine Hoem • Baba Soul &  
The Professors of Funk • OnklP & De Fjerne Slektningene 
• Varanger Sessions: Anna von Hausswolff • Soul & 
Sjømat: Fliflet & Hamre med Vadsø Storband • John Olav 
Nilsen og Nordsjøen • Tiny Fingers (ISR) • Movits! (SE)

17.08 - 19.08 Aronnesrocken, Alta
 Datarock • Frøder • Comet Kid • Västerbron (SE) •  

Biru Baby • Ágy • NiteRain • Major Parkinson • Pasha  
• Moron Police • The Modern Times • Northkid •  
The White Foxes • Überwolf • Moillrock • Stuck in North  
• Kristoffer  Karjalainen • Mary's Kids 

FESTIVALOVERSIKT SOMMEREN 2017
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Gjødsel, vann og rikelig med omsorg er de beste 
triksene for å holde hagen eller verandakassene fine 
hele sommeren, melder gartner Bjørn Ivar
Kristoffersen.
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– Vanning og gjødsling er selvsagt det 
 viktigste for alle planter. Det er grunn til å 
være ekstra obs når du har planter i blomster
kasser og krukker, og spesielt i ampler som 
henger. Amplene er små og trenger mer og 
mer vann etter hvert som planten vokser. Det 
er som regel ikke nok å kjenne nedi potta om 
jorda er fuktig eller ei. Vi pleier å gå å løfte litt. 
Kjennes ampelen for lett, så trengs det vann 
uansett om jorda føles fuktig, forklarer Bjørn. 
Ampler mener han bør følges opp daglig, men 
det er selvsagt vær og varmeavhengig.

Han har det samme rådet for mindre 
blomsterkasser. Jo mindre krukke eller kasse, 
jo mer årvåkenhet er nødvendig.

FJERN VISNE BLOMSTER
– Så er det viktig at du tar vekk visne blomster, 
gule blader. Gjør du ikke det kan du risikere 
at planten begynner å råtne og at råten sprer 
seg til andre deler av planten. Knekk gjerne av 
stilken med den visne blomsten, så blomstrer 
det på nytt. De fleste sommer blomster er jo 
laget for nettopp det, å blomstre og blomstre 
hele sommeren. Så ta deg en liten runde og 
prat litt med planten mens du steller den, det 
liker den godt.

For stauder som kommer igjen år etter år, 
er selvsagt det viktigste ved siden av vann og 
gjødsel, å fjerne ugress.

– Når det gjelder gjødsling av blomster er 
det en fin tommelfingerregel å gjøre det i hver 
tredje vanning. 

HUSK Å GJØDSLE
Hemmeligheten bak en fin plen er også relativ 
enkel. 

– Også plenen må gjødsles flere ganger i 
løpet av sommeren. Etter hovedgjødslingen 
etter at snøen er gått, bør man gjødsle cirka 
hver fjerde uke hele vekstsesongen med 
kalksaltpeter. Samtidig er det viktig her også 
å fjerne ugress. Bruk løvetannstikke så du 
får med deg rota når du tar vekk løvetann, 
høymugle, geitrams og annet som har en 
tendens til å ville inn på plener. Det går også 
å bruke et kjemisk pulver som tar ugresset og 
ikke plenen.

BUSKBEREGNING
Nygård hagebruk har et rikholdig utvalg av 
busker og trær til utplanting.

– Her er juli eller enda senere på sommeren 
en fin tid til utplanting. Sørg for at busken 
du velger deg har et godt rotsystem, sier 
 gartneren og trekker av potta på en Islands
hyld for å sjekke.

Han anbefaler ikke beskjæring av busker 

før om høsten, etter at blomstringen er over. Så 
påpeker han at det er viktig å binde opp buskene 
før vinteren kommer, for å unngå at de presses 
flate av snøen. 

– Vi fører for det meste kun vekster som trives 
i vårt klima, men har også noen for de som liker 
å eksperimentere. Rhododendron for eksempel. 
Den liker seg ikke så langt nord. Heller ikke 
 epletrær. Men det er klart: har du en lun krok, 
pakker det inn om vinteren og på alle måter 
ivaretar treet, så er det meste mulig. 

Han er uansett tydelig på ett punkt: Når du skal 
plante ut busker eller trær så må du tenke minst 
ti år fram i tid. Når treet eller busken har nådd sin 
fulle størrelse, er den da riktig plassert? Hva vil 
den ta av eventuell utsikt eller lys.

– Tenk deg om, det er vel det viktigste å si, og 
be oss gjerne om råd, smiler gartneren.

VANN OG VAKRE ORD
Skal du holde plantene dine fine gjennom sommeren, anbefaler gartner 

Bjørn Ivar Kristoffersen litt kjærlig årvåkenhet og små doser med skryt.



Skadetaksering handler ofte om store verdier og 
omfatter en rekke forskjellige oppgaver. Skader på 
bygningsdeler, naturskader og skader av et slikt 
omfang at enten forsikringstager eller forsikrings
selskap vurderer at skjønn må legges til grunn for 
oppretting eller erstatning, er gode eksempler på 
hva som inngår i skadetaksering. Selv om brann 
og vannskader ofte trekkes frem som eksempler 
i forbindelse med skade, så faller gjerne disse i 

kategorien for omfattende skader. Skadetaksering 
kan like gjerne dreie seg om enkle skader på en 
kjøkkenbenk eller en garasjeport.

PROFESJONALITET
Det er viktig at personen som gjennomfører 
 taksering og skjønnsvurderinger har den nødven
dige kompetansen og profesjonalitet. I tillegg er 
det sentralt at takstmannen evner å bevare tilliten 

gjennom å være og oppfattes som en uavhengig 
tredjepart. BONORDs IshavsTakst er medlem av 
Norges TakseringsForbund, som stiller store krav 
til både dokumentert kompetanse, men også 
jevnlig oppdatering av denne.

– Vi er glade for de krav som stilles oss av NTF. 
De gir trygghet både for personene som har opp
levd skader og for forsikringsselskapene, forteller 
takstingeniør hos IshavsTakst Tom Inge Mathisen.

VANN ER VERSTINGEN
Fortsatt viser tall for forsikringsbransjen at antall 
vannskader øker kraftig i Norge. I tillegg er det 
store skjulte tall knyttet til denne typen skader.

– Det vi vet er at tallene har økt de siste år i 
de offisielle skadestatistikkene. Det reelle tallet 
er enda høyere. Dette er såkalte 0skader, og er 
saker hvor enten skaden ikke er erstatningspliktig 
eller egenandelen overgår kostnaden ved skaden, 
sier Mathisen

De to områdene som er mest dominerende 
innen vannskader er korrosjon og frostskader. 
Frostskader er spesielt fremtredende for fritids
boliger. Mange er ikke klar over hvilken standard 
vannrørene i boligen har og om disse er utsatt 
for korrosjon. Det samme gjelder hvilken levetid 
som er beregnet for rørene. Når skaden oppstår 
kan dette fort bli kostbart for den enkelte. Dette er 
også noe av grunnen til at boligbyggelaget tilbyr 
boligselskapene tjenester innen vedlikeholds
planlegging og vannsjekk, hvor alle enheter får 
sjekket sine vannkilder.

VARMVANNSBEREDERE TIL BESVÆR
Mange er heller ikke klar over at man opererer 
med en forskjell i teknisk levetid og anbefalt 
brukstid for blant annet varmtvannsberedere.

– Eksempelvis har de gjerne en teknisk levetid 

Sørg for riktig
skadetaksering
Når uhellet først er ute og skade oppstår, kobles ofte en takstmann inn for å foreta en skadetaksering.
Hvem som kontakter denne avhenger i stor grad av omfanget på skaden og om det er et forsikringsoppgjør.

Totalforsikringen er 
blitt enda bedre
Boligbyggelagene i Norge tilbyr 
en  forsikringsordning som er unik 
 gjennom i Norge gjennom IF og Tryg 
– T otal forsikringen. Ordningen er skredder
sydd for boligselskaper og gir en komplett 
sikring både for laget og for dets styre. 
 Forsikringen kan i tillegg kun tegnes 
av boligselskaper som forvaltes av et 
 boligbyggelag.

– Gjennom det vi ofte ser når skader 
har skjedd i boligselskaper, så kan vi si 
med hånda på hjertet at det er viktig at 
man er riktig forsikret. Spesielt vannskader 
kan gi ekstra store kostnader. Da er det 
også ekstra viktig å ha en kontakt som 
følger skadeopprettingen. Dette er en 
del av Totalforsikringen, og BONORD har 
dedikerte ressurser som kun jobber med 
skadesaker, forteller Sigmunn Sørensen 
som er teknisk sjef hos BONORD.

Oppdatert plan gir rabatt
Nytt og gjeldede fra og med mai 2017 

er at alle nye og oppdaterte vedlikeholds
planer (PlussPlan) automatisk gir bolig
selskapet fem prosent rabatt på premien, 
om laget har inngått avtale om plan
verktøyet.

– Dette viser hvor viktig det er å se 
ting i sammenheng, og vi ser et økende 
fokus på vedlikeholdsplanlegging både fra 
banker og forsikring. Ikke minst er dette en 
 hyggelig sak for våre kunder av PlussPlan, 
sier Sørensen.

Husbanken yter tilskudd til PlussPlan, 
som eneste vedlikeholdsplan.

VANNSJEKK
Et siste tips til boligselskapene som 
 vurderer eller i dag benytter Total
forsikringen, er å inngå avtale om 
 produktet vannsjekk.

– Da gjennomgås alt av vannpunkter 
fra våre fagfolk. Ofte ser vi at vi av dekker 
forhold som krever oppretting, og i svært 
mange tilfeller er ikke dette kjent for 
boligselskapene. Når dette er gjennomfør 
oppnår i tillegg boligselskapene hyggelige 
10 prosent rabatt på Totalforsikringen i 
fem år inkludert inneværende. Rabattens 
størrelse viser hvor viktig det er med å 
ha kontroll på vann, da følgeskadene når 
uhellet først er ute, ofte kan bli svært store, 
sier Sørensen.

på 1020 år, om den er i kobber/stål, mens den 
anbefalte brukstiden kun er 10 år. Er berederen 
i rustfritt stål øker både teknisk levetid og bruk s
tiden. Disse beregnes ut i fra Sintef Byggforsk sine 
levetidstabeller. De fleste blir overrasket når de 
hører dette. Sikring av bereder og hvite varer med 
vanntilkobling syndes det også mye med. Dette 
er også viktig å tenke på i forhold til av korting fra 
forsikringsselskapene, påpeker Mathisen.

Begrunnelsen for den korte anbefalte levetiden 
finner vi i miljøpåvirkninger både utenpå og inni 
berederne. Eksempelvis kan et høyt klor eller 
kalknivå i vannet tære på tanken og rørene. 
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Her er seks feil du ikke bør gjøre i planleggings 
og forarbeidsfasen.

1. UTSETTE Å BOOKE HÅNDVERKER
Skal du sette bort jobben til en proff, og tenker 
at du har all verdens tid? Ikke gå i fella og utsett 
håndverkerletingen for lenge. Det er nemlig kamp 
om de flinkeste. Starter du i god tid, får du også 
bedre tid til å sjekke kompetansen og referanser 
og skrive en skikkelig kontrakt.

2. GLEMME Å KJØPE INN DET DU TRENGER
Det er lett å glemme at du faktisk trenger mer enn 
bare maling og rulle når du skal male en vegg. 
Skriv opp en handleliste i forkant og kjøp inn alt 
du behøver. I tillegg til maling, pensler og ruller 
trenger du blant annet dekkefilt, maskeringstape, 
rørepinne, boksåpner, hansker, kluter, forlenger
skaft, slipeklosser og malervask.

3. TENKE AT «VERKTØY ER VERKTØY» OG 
«MALING ER MALING»
Det er en grunn til at utvalget av ulike pensler, 
ruller og malinger er så stort. Det er fordi du 
skal kunne finne akkurat det som passer til den 
jobben du skal gjøre. Ikke ta det første du finner 
og sats på at det funker. Velg pensler og ruller av 
god kvalitet som passer til underlaget og gå for 
maling som egner seg i rommet og på de flatene 
du skal male. Noen malinger egner seg bedre til 
kjøkken, andre til soverom, og noen til vegger og 
andre til lister. Vær bevisst når du kjøper!

4. DROPPE Å MALE OPPSTRØKSPRØVER
Ikke tenk at du skal spare tid ved å droppe 
 oppstrøksprøvene. Alltid test fargen før du kjøper. 
Da unngår du overraskelser når fargen kommer 
opp på veggen. Mal gjerne en stor plate du kan 
flytte rundt på, så du ser fargen ulike steder. La 
den stå døgnet gjennom, slik at du ser hvordan 
fargen forandrer seg med lyset.

5. SLURVE MED FORARBEIDET
Hvis du slurver med forarbeidet, vil det synes 

når du er ferdig. Så ikke vær så ivrig at du går 
rett på malingen. Det er nemlig ingen god idé å 
droppe rengjøringen eller støvfjerningen. Husk at 
underlaget alltid skal være rent, tørt og fast før du 
maler. Det gir et bedre og mer holdbart resultat.

6. VÆRE REDD FOR Å SPØRRE OM HJELP
Ingen spørsmål er dumme, så du må aldri være 
redd for å spørre om hjelp. Dra ned til din lokale 
fargehandel, ring en håndverker eller forhør deg 
med teknisk service hos maling eller verktøy
produsenten. Spør om alt du lurer på!

Tekst: Mari Andersen Rosenberg/ifi.no | Foto: 
Beckers, Jordan og Nordsjö

Ikke gjør disse 
feilene før du maler
Planleggingen og forarbeidet du gjør før du åpner malespannet og tar fatt i penselen er vel så viktig som selve 
malejobben. Unngå disse feilene, så blir jobben enklere, du blir raskere ferdig og du får et bedre resultat.

Tord Rasmussen Hellefossmo (39) er ansatt 
som forvaltningskonsulent ved BONORDs 
avdeling i Harstad. Hellefossmo er av utdanning 
 sivil økonom og har fartstid fra skatteetaten, bank 
og leasing. Etter flere år i hovedstaden valgte 
han å flytte hjem til perlen i Hålogaland i 2012. 
Hans arbeidsområder vil være innen forvaltnings
tjenester, og han vil i all hovedsak ha ansvar for 
porteføljen etter Elin Strøm, som nettopp gikk av 
med pensjon.

Ved siden av å være en aktiv løper, så er den 
store lidenskapen engelsk fotball.

– Det var godt å komme hjem til Harstad. Her 
har vi familiene våre, og det var et savn når vi 
bodde i Oslo. Hos BONORD er jeg blitt veldig 
 hyggelig tatt imot av både gode kollegaer og 
kunder. Boligbyggelaget er en av byens  eldste 
bedrifter, og står for en profesjonalitet og 
 trygghet, som det er en glede å bidra til å forvalte 
videre, forteller Hellefossmo.

BONORDs egen megler GARANTI søker også 
nye medarbeidere i Harstad og Hammerfest. 
Mer informasjon om dette finnes på BONORDs 
 hjemmeside.

Hva Når

Innføring i styrearbeid og boligjus Tromsø: 4. september
Harstad: 6. september

Budsjettering i boligselskaper Tromsø: 16. oktober
Harstad: 17. oktober

BONORD-skolen 
HØST 2017

I tillegg til disse kursene er første runde med elæring gjennomført. Totalt deltok rundt 200 tillitsvalgte 
på første kurset, som er en introduksjon til det å sitte i styret i et boligselskap.

Tord Rasmussen Hellefossmo er ny forvaltnings
konsulent.

Stein Furulund er ny teknisk konsulent.

Portalapp avvikles
I mars lanserte BONORD en ny app. Denne 
vil fungere som eneste app for bolig
byggelaget fremover. Fra og med priomo 
juni vil den gamle Portalappen bli avviklet. 
Alle funksjoner du har hatt tilgang på vil du 
ha i BONORDs nye app.
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Ny mann på 
Plussplan
i Tromsø

Siviløkonom
til avdelingen
i Harstad 

Stein Furulund (51) er ansatt som teknisk 
konsulent med arbeidsområde vedlikeholds
planlegging PlussPlan. Furulund har lang 
fartstid innen FDVarbeid, og kommer nå sist fra 
Wrights bygg, hvor han var ansatt som leder av 
 administrasjonen. Tidligere har han bl.a. jobbet 
for Remiks miljøpark, hvor han ledet prosessen 
med ISOsertifisering av produksjonen. Han har 
også bakgrunn som sertifisør for Miljøfyrtårn og 
har i tillegg utvidet HMSkompetanse.

Av fritidsinteresser står motorsykkelen øverst, 
men han er også en aktiv friluftsentusiast.

– Er spennende å komme til BONORD, som er 
en stor aktør innen eiendomsforvaltning. Gode 
systemer,  gode fagfolk, og hyggelige kunder 
bidrar til en spennende hverdag. Ekstra flott er det 
å se at forståelsen for viktigheten av vedlikeholds
planlegging har økt de siste årene, både hos 
de som bor, hos bankvesenet og hos forsikring, 
forteller Furulund.

Stein Furulund har sin kontorplass ved 
 avdelingen i Tromsø.



Smak litt på ordet styrearbeid. Hva inne bærer 
egentlig dette? Vaktmester, konfliktløser, 
entreprenør, jurist, økonom, hobbypsykolog, 
internpoliti, HMSansvarlig, verneombud, megler, 
24 timers nødhjelpstelefontjeneste, skyllebøtte? 
I NRKs serie Borettslaget har Robert Stoltenberg 
udødeliggjort styrelederrollen gjennom sin figur 
Roy Narvestad. Som driftsleder er Narvestad 
borettslagets primus motor, og kombinerer 
 rollene som både styreleder og vaktmester. Men 
er dette en rolle som enhver styreleder eller 
styremedlem skal påta seg? 

STYRETS FORMÅL
Styret i et borettslag eller sameier velges av 
eierne i generalforsamling eller sameiermøtet, for 

å ivareta de felles verdiene som boligselskapet 
har. Den viktigste oppgaven til et styre er å sørge 
for å vedlikeholde og utvikle bygningsmassen, 
samt drive virksomhet som henger sammen med 
boretten. Som styremedlem har man personlig 
ansvar for å lede og jobbe for boligselskapets og 
eiernes felles interesser, innenfor rammene av 
lovverket og vedtektene.

Innenfor disse rammene omfatter styrearbeidet 
alt fra økonomistyring til å arrangere dugnad, 
behandle av søknader fra eierne (eksempelvis i 
forbindelse med bruksoverlating/utleie, dyrehold, 
e.l.), sikre god internkontroll, ha god dialog med 
beboerne med mer. Et godt styre sørger for å 
dele på oppgavene så langt det er mulig, slik at 
styrehverdagen blir enklere for alle. 

Tilbake til Narvestad  skal styret i tillegg til alt 
det overnevnte også fungere som vaktmester? I 
enkelte tilfeller kan en slik løsning fungere veldig 
bra, men alt for ofte ser vi at slike forventninger 
kan skremme enkelte fra å ta på seg verv. Styret 
har riktig nok ansvar for å sørge for vedlikehold 
og drift av boligselskapet, men det betyr ikke 
at de må gjøre dette selv. Kanskje noen andre i 
boligselskapet kunne tenke seg å hjelpe til med 
litt praktisk arbeid? Eller så kan man benytte seg 
av firma som tilbyr slike tjenester.

STYREARBEID 
Styrearbeid i borettslag og sameier er som regel 
både hyggelig og givende. Som styremedlem er 
man med på å jobbe for et positivt bomiljø og for 

å sikre egen og naboens bolig. Og hva er vel 
bedre enn å kunne bidra til fellesskapet? De 
fleste opplever styrehverdagen som et positivt 
tilskudd til bolighverdagen. Mens mange 
bare bor, får styremedlemmene være med å 
bestemme og påvirke fremtiden for bolig
selskapet.

Ofte hører det til styrets ansvar å arran
gere dugnader, samt forslå tiltak til general
forsamlingen eller sameiermøtet for å gjøre 
boligselskapet mer attraktivt. Eksempler på 
dette kan være oppfriskning av uteområdet, 
bygge grillstue eller legge til rette for lading 
av elbil. 

Styret har ansvar for fastsettelse av de 
månedlige felleskostnadene som eierne 
betaler. Disse må dekke selskapets løpende 
utgifter (kommunale avgifter, bygnings
forsikring, forretningsførsel, vedlikehold, renter 
og avdrag, m.m.), og i tillegg kan de dekke 
av setning for fremtidige vedlikeholdsutgifter. 
Her gir BONORD råd til styret med budsjet
teringen for laget.

Styret har som regel faste møter gjennom 
året hvor små og store saker behandles, og 
hvor beboerne kan sende inn forslag eller 
saker de vil ha vurdert. 

Generalforsamling eller sameiermøte 
arrangeres på vårparten. I forbindelse med 
generalforsamlingen er det styret, ved styre
leder, som har ansvar for varsel, innkalling, 
møteledelse og protokoll. Til møtet kan alle 
eierne sende inn saker som de vil at den 
øverste myndigheten i boligselskapet skal 
behandle. Merk at det er forskjell på saker som 
passer for årsmøte og det som kan behandles 

FAKTA

STYREPORTAL 
BONORD har en egen webportal for 
de som sitter i styret. Portalen er et 
kjempeflott hjelpemiddel for å lette 
styre hverdagen og styrearbeidet. I 
portalen finner man blant annet:
• informasjon om boligselskapet og 

eierne/leietakerne
• godkjenning/attestasjon av faktura
• økonomiske rapporter
• styredokumenter og elektronisk 

arkiv
• standardmaler
• elektronisk innkalling til styremøte
•  årshjul

FAKTA

TIPS TIL EN ENKLERE 
 STYREHVERDAG:
1. Ha fokus på å gjennomføre 

 profesjonelle styremøter og sørg 
for at sakene er forberedt. 

2. ommuniser effektivt og jevnlig 
med beboerne. Et godt bomiljø 
gjør underverker.

3. Ha gode rutiner for internkontroll – 
unngå ulykker!

4. Sett opp et årshjul for å få oversikt 
på styreåret med de møter som 
må gjennomføres, og faste opp
gaver som må utføres.

av styret i styremøtet. Styret kan fatte vedtak 
i de fleste saker, med unntak av blant annet 
sak om ombygging, påbygging, salg eller kjøp 
av fast eiendom, låneopptak som krever pant 
med prioritet foran borettsinnskuddene eller 
vedtektsendring. 

STYREKURS
Som vi har vært inne på så forvalter styret 
store verdier på vegne av andre. Det at man 
har kunnskap om styrets plikter og rettig
heter gir bedre grunnlag til å kunne forvalte 
 verdiene på en best mulig måte.

Med BONORD som forretningsfører sørger 
vi for at styret får tilgang til opplæring og 
verktøy for å kunne utføre sitt verv på best 
mulig måte. Vi arrangerer flere ulike kurs i regi 
av BONORDskolen og har også startet med 
elæring til nye styremedlemmer. 

Det stilles ingen krav til kompetanse for 
styremedlemmer i boligselskaper, men det er 
ofte fordelaktig 
om de styre
medlemmene 
bidrar med ulike 
egenskaper 
og kunnskap. 
Den viktigste 
egenskapen 
for ethvert 
styremedlem 
er uansett 
 moti vasjon og 
vilje til å bidra!

Trine Strømsnes, forvaltningskonsulent
og siv. øko.

ITKOMMENTAREN

Det er sommertid og mange av oss ønsker å forevige 
sommerminnene. Alle bildene blir kanskje ikke helt slik du 
tenkte i det du knipset. Fargene ble blasse, fokuset traff ikke 
helt der du mente det burde være, og en arm kom i veien i 
bildekanten. 

Heldigvis finnes det muligheter for redning i form av 
redigeringsprogrammer som passer både for proffe og 
 amatører. Hovedgrunnen er at et digitalt foto, og spesielt 
om det er tatt i rawformatet, på mange måter er et digitalt 
negativ som må bearbeides. Fra produsentene er også 
programmene som leveres med kameraene etter hvert blitt 
ganske gode, og intuitive. Skulle du ønske full kontroll kan 
det like fullt være verdt å vurdere spesialiserte program
mer eksempelvis fra Adobe. En ting som har endret seg 
er betalingsformen. Spesielt hos de dyre leverandørene. 
Man slipper i dag å kjøpe dyre engangslisenser. Adobe 
Photoshop er en slik aktør. De har et skykonsept som kalles 
Adobe Creative Cloud og inneholder en totalpakke på 25 
programmer. Du betaler et abonnement på det du ønsker 
og prisen avhenger av om du registrerer deg som bedrift, 
student, skole eller en privatperson. Programvaren lastes 
ned og installeres. Et abonnement krever ikke bindingstid, 
men har til gjengjeld en noe høyere høy månedspris. Like 
fullt er denne lavere enn tidligere før ting ble skybasert.

Adobe Photoshop regnes som kongen av digitale 
fotoverktøy. Programmet er svært kraftig, men har en bruker
terskel. Et av de mest populære program i Adobefamilien er 
Lightroom, som kanskje er verdens mest brukte fotoredi
geringsprogrammer. Begge fungerer sømløst sammen, og 
Photoshop gir deg muligheter til å jobbe bl.a. med lag, på en 
avansert måte, som utfyller Lightroom. Retusj er også bedre 
i Photoshop.

Det er også enkelte andre som har tatt opp konkurransen 
med Lightroom. En av nykommerne er ON1 Photo RAW. En 
av de eldste konkurrentene er ACDSee som har røtter tilbake 
til 1994.  

Det finnes andre som også er gratis. GIMP er en av 
dem, og regnes som et gratis «Photoshopalternativ». Det 
har svært mange funksjoner og vil tilfredsstille mang en 
foto entusiast.  Et annet raskt gratis program er IrfanView, 
som også støtter rawfiler. XnView som gir støtte til over 400 
forskjellige bildeformater. Innebygd i Windows 10 følger 
redigeringsprogrammet «Bilder» som er et enklere alternativ. 

Det nye er at flere programmer også har appfunksjoner, 
slik som Lightroom. Dette gjør at du bl.a. kan ta rawfiler 
med Iponen din. For smarttelefonen er det også en del gode 
og enkle redigeringsapper, spesielt for publisering i sosiale 
medier. Snapseed er en av de bedre med mange gode 
verktøy og filtre. VSCO er en annen 
med mange populære filtre. 
Det samme er Camera+ 
som inkluderer styring av 
ISO. På youtube finner du i 
tillegg mange gode tips til 
redigeringen.

Kjell Lekang, IKTleder
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Styrearbeid i boligselskaper
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Fantastisk avtale med 
Byggmakker Bloch
I sommer vil det virkelig lønne seg å være BONORD-medlem i Hammerfest. 40 prosent rabatt på vinduer, 18 
prosent på trelast, 15 prosent på maling og tilbehør og 10 prosent på gulv. Pluss 5 prosent kjøpebonus på alt du 
handler hos Byggmakker Bloch!

– Vi er virkelig spent! Vi synes vi har frem
forhandlet en spennende partneravtale med 
BONORD i år, og håper at medlemmene i 
boligbyggelaget virkelig får lyst til å gjøre en 
god handel hos oss, sier butikkleder Bjørn Tore 
Kristiansen i Byggmakker Bloch.

De er svært spente på hva samarbeidet vil 

bety, og planlegger å evaluere avtalen etter en 
periode når begge parter har fått litt erfaring med 
den.

– Vi har hatt en liten avtale med bolig
byggelaget i Hammerfest tidligere, men dette 
er virkelig det store gjennombruddet for begge 
parter. 

Foruten det han allerede har nevnt byr han 
altså på 10 prosent rabatt på parkett, tregulv og 
laminat og 5 prosent på bad og kjøkken.

– Hvorfor nesten halv pris på vinduer?
– Vi ønsket å gi en skikkelig god avtale på noe 

som huseiere normalt sett ikke trenger tenke på 
mer enn et par ganger i livet. Vinduer har mye å 

si, selv om de ikke lekker vann, betyr de ikke at de 
isolerer godt. Du kan gjøre store besparinger på 
utgiftene til oppvarming på å sette inn nytt vindu. 
Og er du medlem i BONORD gjør du nå også store 
besparinger på selve vinduet, forklarer han.

NY DRIVETRHU
Byggmakker Bloch har bygget om i vinter og er i 
gang med sin første sommersesong med såkalt 
«drivethru». Det betyr at byggevarekundene kan 
kjøre bil og henger inn i butikken og laste på det 
de trenger i ly for vær og vind.

– Vi er veldig fornøyd med denne løsningen, 
og får svært gode tilbakemeldinger fra kundene. 
Det gir en helt annen handleopplevelse å være 
innendørs, pluss at du slipper å fryse sånn på 
fingrene når du skal sikre lasten, smiler butikk
lederen.

Byggmakker Bloch er en institusjon i 
 Hammerfest og har som selskap eksistert i mer 
enn 60 år. Butikken har vært her i 30. Kristiansen 
forteller hvordan de satser målbevisst på god 
kompetanse i alle ledd og har mange ansatte 
med svennebrev og fagbrev i ulike håndverk.

– Vi kan også hjelpe kunden ved å komme ut 
på befaringer, gi råd og regne tilbud på konkrete 
prosjekter. Det er kanskje ikke så mange som vet 
at vi gjør dette også til privatpersoner.  

PRIVAT- OG PROFFKUNDER
Byggmakker Bloch har mange proffkunder, men 

angir privatkundene som sitt primærmarked. 
Høysesongen i butikken varer fra slutten av april 
til langt ut i oktober, litt avhengig av hva slags 
vær det vartes opp med gjennom sommeren. 

– Platting, maling og fasadeflikking er det store 
om sommeren. 

Block entreprenør har vært med og bygd en del 
borettslag rundt omkring i byen. Mange boretts
lag tar også kontakt når de er i prosess for å bytte 
fasade, eller male utendørs.

– Vi er en ganske allsidig butikk. Og nå i 
sommersesongen selger vi alt fra grillkrydder og 
oppover. Vi har et fullgodt sortiment for hytte
markedet, fritidsaktiviteter, hus og leiligheter. 

Nå er både BONORD og Byggmakker Bloch 
spent på hva partnerskapet vil resultere i.

– For medlemmene er dette en fantastisk god 
avtale, og vi er spent på å se vår lønnsomhet i 
dette men vi har tro på at dette skal bli en bra 
avtale for alle, sier Bjørn Tore Kristiansen. 

– Bare husk BONORDmedlemskortet, og så 
gjelder rabattene kun ved kontant betaling. 

Sommertid er også tid for fasadevedlikehold. Her er Bjørn Tore Kristiansen (t.h.) og Vidar Sæther i malingsavdelingen. 

I løpet av vinteren er det bygget en ny DriveThru i trelastavdelingen slik at det er enda enklere å laste opp og å 
få oversikt over varene.

Vidar Sæther og hans kollegaer på Byggmakker 
Bloch selger alt du trenger i grillsesongen. Både 
elektrisk, gass og kullgriller. 

PARTNER

Storsvingen, 9610 Rypefjord
Åpent fra 0817 daglig unntatt torsdag hvor 
det er åpent til 18 og lørdag hvor det er 
åpent mellom 09 og 14.
Gode BONORDrabatter på en rekke 
varegrupper.
5 prosent kjøpebonus.



Søskenparet Annichen FriisSandness og Andreas 
Friis i den tradisjonsrike familiebedriften Jacob 
Friis i Tromsø, har mange spennende nyheter på 
gang. En av de største er at bedriften ikke lenger 
er en del av en kjede, men står på egne ben. De 
har heller valgt å forsterke relasjonen til innkjøps
samarbeidet Coptikk.

– Vi skal fortsatt levere de beste produktene til 
de beste prisene, i noen tilfeller vil nok kundene 
finne ut at vi har enda bedre priser enn før,  
 forteller daglig leder Annichen FriisSandness. 
Hun understreker at det ikke er noen dramatikk at 

de ikke lenger er en del av en kjede. Tvert imot.
– Vi var uenig i retningen som vår tidligere 

partner ville legge framover, og ønsket å ta tilbake 
mer av styringen selv. Dette medfører at vi tar 
mye større grep om eget markedsarbeid. 

EGEN NETTBUTIKK
En stor nyhet i dette er at butikken lager egne 
nettsider med nettbutikk.

– Vi har allerede i dag nettbutikk for våre 
kunder som bruker kontaktlinser. Etter hvert vil 
du også kunne handle klokker via nett hos oss. 

De nye nettsidene lanseres like over  sommeren, 
og de håper vi kan gi kundene våre et enda 
mer komplett tilbud. Prisene i vår nettbutikk er 
selvsagt konkurransedyktige med det andre du 
finner på nett. Forskjellen er bare at du fort
satt kan bruke din lokale leverandør, forklarer 
 FriisSandness.

Jacob Friis skal lansere et nytt klokkemerke like 
over sommeren, og kommer til å by kundene sine 
på temakvelder både når det gjelder klokker og 
briller. 

– Like før sommeren hadde vi for eksempel 

en av våre solbrilleleverandører på besøk for å 
presentere hele sin kolleksjon, og så fikk kundene 
kjøpe til gunstige rabatter etterpå.

SETTER PRIS PÅ DET SPESIELLE
Med sin 114 år lange historie i Storgata 60, 
vet Jacob Friis hvordan de skal fenge tromsø
væringen.

– I sommer prøver vi oss fram med litt nye 
ting, fordi tromsøværingen vet å sette pris på det. 
Vi er for eksempel veldig spent på hvordan den 
nye norske designen fra Tom Wood slår an. Tom 
Wood startet som smykkedesigner, så kom det 
klær og fra og med i år kommer altså den  første 
solbrillekolleksjonen. De har lansert fire ulike 
unisexmodeller som det går an å velge blant. Det 
er litt artig at det finnes noe norsk, og solbrillene 
fra Tom Wood er like klassiske og stilrene som 
smykkene.

Ellers påpeker den daglige lederen at de 
selvsagt fører de mest populære merkene, for 
eksempel motemerket Céline. I tillegg har de tatt 
inn nye merker som Kaleos fra Barcelona. 

– Det er kreativt og crazy. I tillegg har vi for 
 eksempel spennende brand som Maui Jim. De er 
kjent for sine filteregenskaper i glassene og er rett 
og slett deilige å ha på seg, forteller hun.

VIKTIG BESKYTTELSE
Alle solbrillemerkene kan også leveres med styrke 

i glassene for de som trenger det. Du kan også 
få tilpasset brillene til din bruk, for eksempel med 
polarisert filter som fjerner gjenskinn.

– Solbriller med polarisering matter ned det 
blanke, og er svært behagelige når man kjører 
på snø eller ferdes på havet. En enkelt solbrille 
 dekker sjelden alle bruksområder. Vi anbefaler 
derfor at man har flere ulike par.

Optiker FriisSandness er opptatt av å 
formidle at solbriller ikke bare er til pynt. At de 
faktisk beskytter mot øyeskader og enkelte øye
sykdommer som man vil kunne få som eldre. For 
eksempel kan man utvikle grå stær tidligere hvis 
man ikke bruker solbriller. 

– Ikke minst er det viktig med solbriller til barn. 
De er mer eksponerte da de er lavere i terrenget 
– og opplever mer refleksjon fra sjø og vann, 
forklarer FriisSandness.

Søsknene Friis er opptatt av å bevisstgjøre 
BONORDmedlemmene på å bruke medlems
kortet sitt. I tillegg har de en ny stor kundefordel 
som ikke kan kombineres med BONORDrabatten.

PRIVILEGIUMSRABATT
– Når du har kjøpt en brille hos oss får du 
 automatisk en rabatt på brille nummer to. Jo 
 tidligere du benytter deg av rabatten, jo mer 
er den verdt, men den synker gradvis i verdi til 
den forsvinner etter tre år. Kjøper du flere briller 
 samtidig er det en utrolig bra rabatt som gjør 

at du kan spare flere tusen kroner, forklarer 
 FriisSandness. 

Hun oppfordrer kundene til å følge med på 
Jacob Friis gjennom Facebook og Instagram for 
å få med seg events og andre spesialtilbud fra 
butikken. 

Maui Jim er designet med 
 inspirasjon fra sin opprinnelse: 
Maui, Hawaii. 

Tom Wood er et norsk 
 designhus med solbriller 
som sin store nyhet i 2017.

Kaleos er et nytt designmerke fra Barcelona 
som beskrives som kreativt og crazy.

Jacob Friis i Storgata 60 har et rikholdig utvalg av både solbriller, briller og ur, og ikke minst solid kompetanse 
på alle områdene.

Annichen FriisSandness er daglig leder og driver 
butikken sammen med sin bror Andreas Friis.
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PARTNER

Storgata 60, 9008 Tromsø
Tlf: 77 68 31 35
Web: jacobfriis.no
25 prosent rabatt ved første gangs 
 tilpasning av kontaktlinser 
10 prosent rabatt ved kjøp av komplett 
brille, solbriller, kikkert, og på ur og klokker 
med verdi over kr 500,
I tillegg kommer tilbud om abonnements
ordning for kontaktlinser, med innkalling til 
kontroll to ganger hvert år.

U R M A K E R  &  O P T I K E R

E T B L .  1 9 0 3  

Ha en brillefin sommer
Urmaker og optiker Jacob Friis møter sommeren med herlige, nye solbrillevarianter i butikken.
Blant annet et helt nytt norsk designmerke. 



– Vi er en fullsortiments sportsbutikk og inne
holder alt det en sportsbutikk skal inneholde, sier 
butikksjef Thomas WangNorderud. 

– Jeg vil si vi er altomspennende. Vi har alt fra 
fiskeutstyr og våpen til ski, sko, klær, joggesko og 
friluftsutstyr. 

MYE FRILUFTSUTSTYR
Finnmarksnaturen innbyr til friluftsliv både 
 sommer som vinter, og derfor går det mye 
friluftsutstyr hele året. Både telt og soveposer, 
fiskeutstyr, tursko og turklær. 

– Mange trives med å ferdes i naturen rundt 
oss her. 

I tillegg er Intersport Hammerfest ekstra gode 
på sykkel. 

– Vi selger mye sykler i forhold til størrelsen 
på butikken. Når vi måler oss med de andre 

Intersportbutikkene i Gressvikkjeden er det 
 definitivt vi som selger aller mest sykler sett i 
forhold til omsetningen. 

SYKKEL TIL 100.000
Han forklarer det med at sykkel er svært  populært 
i Hammerfest, og at butikken har et bredt 
 samarbeid med sykkelklubben i byen.

– Og så har vi hele spekteret. Hos oss kan får 
få sykler fra kroner 199, til kroner 100.000. Og 
vi selger begge ytterlighetene, selv om den mest 
vanlige offroad tursykkelen er den mest populære 
og den vi selger aller mest av, forteller han. 

Han er spent på hvordan BONORD 
medlemmene vil ta imot nyheten om at de 
kan bruke medlemskortet sitt i butikken. Litt 
småtteri gjenstår før avtalen er på plass, men 
snart kan du altså spare penger ved å registrere 

medlems kortet ditt før du betaler på Intersport 
 Hammerfest. Se etter BONORDklistremerket 
neste gang du er i butikken.

PARTNER

Strandgata 16, 9600 Hammerfest
Tlf: 78 41 18 92
BONORDmedlemmer får 10 prosent rabatt 
på ordinære varer.
5 prosent kjøpeutbytte på hele handelen.

Uansett hvor langt du skal kjøre i sommer, er 
det smart å ta en bilsjekk før du legger ut på 
veien. Slik kan du både forebygge uhell og spare 
penger. Visste du for eksempel at riktig lufttrykk 
på dekkene har mye å si for hvor mye drivstoff 
din bil bruker, og for hvor stor risiko dekkene har 
for å punktere? Eller at steinsprutskade som ikke 
utbedres raskt kan utvikle seg til en stor sprekk, 
som gjør at du må bytte hele ruten? Ta bilsjekken 
før du reiser, så unngår du de verste skadene.

SJEKKLISTE FOR BILEN
• Registerreimbrudd medfører havari i de fleste 

motorer. Når byttet du sist?
• Sørg for at bilen har nok motorolje, bremse

væske og spylevæske.
• Reservehjul eller skum, varseltrekant, vest og 

jekk skal alltid ligge i bagasjerommet.
• Kravet til mønsterdybde i sommerdekkene er 

1,6 mm. Dekk1 anbefaler minimum 3 mm. Det er 
også lurt å stramme boltene før du reiser.

• Sjekk bilbatteriet. Du kan gjerne lade det før 
du reiser på ferie.

•Utbedre eventuelle steinsprutskader før du 
reiser.  

• Skal du på bilferie til utlandet, må du sjekke 
om du trenger grønt kort på bilen din. Dette er 

en bekreftelse på at du har ansvarsforsikring, og 
kreves av for eksempel Serbia og Bosnia. For full 
oversikt se www.tff.no

LA PROFFENE SJEKKE BILEN DIN – HELT 
GRATIS.
Ta med deg bilen din til Dekk1 før du legger ut 
på langtur, så kan du få sjekket både mønster og 
lufttrykk i dekkene, eventuelle skader på rutene, 
vindusviskere og bilbatteriet helt gratis.

Husk å betale bilforsikringen din innen beta
lingsfristen. Uten gyldig forsikring, har du ikke 
ansvarsforsikring. Det kan i verste fall koste deg 
flere millioner kroner. 

FAKTA

SLIK PAKKER DU BILEN 
RIKTIG
• Legg den tyngste bagasjen lavest og 
langt frem i bagasjerommet. 
• Sikre lasten du har i bilen som ligger løst. 
Bagasjen må ikke komme i bevegelse ved 
en bråstopp. (Eksempel: 15 kg ved 50 km/t 
kommer med et trykk på 750 kg.)
• Legg verdisaker og annet du er redd for 
lett tilgjengelig slik at du lett kan ta det 
med deg når dere tar pause på veien.
•Ha kun myke gjenstander inne i bilen. 
Ser barna på nettbrett er det viktig å feste 
disse til stolryggen foran.
NB! Ved stor last skal lufttrykket økes. Er 
du usikker hvor mye, kan du få hjelp hos et 
dekkverksted.

Få service på dekk og bilglass der du får
medlemsfordeler!
Dekk1 har prisgaranti på nye dekk og selger PåVei1forsikring som er en trygghet når man er på 
veien. Som medlem i boligbyggelaget får du blant annet fem prosent rabatt og bonus på dekk 
og felger, og 10 prosent rabatt og fem prosent bonus på dekkskift hos Dekk1.

Hos Steinspruten Bilglass får du både rabatt og bonus på reparasjon og bytte av bilglass. Og 
20 prosent på øvrige produkter.

For å se oversikt over alle dine fordeler hos Steinspruten Bilglass og Dekk1, gå inn på 
 fordelerformedlemmer.no. Sjekk dekk1.no eller steinspruten.no for å finne din nærmeste avde
ling og åpningstider.

Thomas WangNorderud er butikksjef hos Intersport i Hammerfest, som er ny BONORDpartner.
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Populært partnerskap Ferie på 
fire hjul

Intersport Hammerfest er ny BONORD-partner og kan friste med kjøpebonus og
gunstige rabatter til BONORD-medlemmene som kommer innom.

Husk å sjekke bilen før du legger 
ut på langtur for å minske faren 
for uhell. Her får du gode tips og 
råd.



I App Store eller 
Google Play søker du 
på «bonord medlem».

Registrer deg med din 
e-postadresse og passordet 
du fikk ved aktivering av 
medlemskortet.

4 5

Gå til Min side og registrer 
kontonummeret til ditt 
bankkort for opptjening og 
utbetaling av bonus. 

1 2 3

Hvis du ikke ønsker å bruke app, kan du bruke det vanlige medlemskortet som før.

Få enkelt oversikt over 
alle medlemsfordeler 
i appen.

Vis medlemskortet for rabatt.
Du får automatisk bonus 
når du betaler med betalings-
kortet du har registrert.

Med BONORD i lommen

Slik kommer du i gang med appen

Barnekryssord
Send svaret til: BONORD, postboks 6156, 9291 Tromsø, merk konvolutten Barnesida.
Vinnere forrige nummer: Alfred Angell, Krokelvdalen og Trym Andreas Thoresen 
 Martinsen, Krokelvdalen.

Gåter
1. Hvilken oppfinnelse lar deg se rett  gjennom vegger?
2. En gutt falt ned fra en 20 meter høy stige. Hvorfor slo han seg ikke?
3. Hva er laget av tre, men er umulig å sage?
4. Hvordan staver man musefelle med fire bokstaver?
5. Hva er det man alltid har på høyre hånd når man går søndagstur?
6. Hva er likheten mellom en sjømann og en bil?

Svar på gåtene: 1. Vinduet, 2. Han falt fra det nederste trinnet, 3. Sagflis, 4. Katt, 5. Fingrene, 
6. Begge går på dekk

LAG EN DRAGE 
Det er både lett og gøy å lage en enkel drage. 
Ekstra moro er det at du kan gå ut og bruke den 
med en gang den er ferdig.

DETTE TRENGER DU: Plast eller papir, to 
lange pinner – for eksempel blomsterpinner, 
plastikkbånd eller en snor til hale, tape, 10 meter 
hyssing, lim, saks /tapetkniv, papp til å surre 
hyssingen rundt og farger eller maling til å pynte 
dragen med hvis du lager den i papir

SLIK GJØR DU:
1. Lag et kors av trepinnene, og bind eller teip 

pinnene sammen slik at de står i rett vinkel 
i forhold til hverandre. Husk at krysset må 
være midt på den korteste pinnen

2. Lag hakk i endene av begge pinnene. Det 
må være så dypt at det passer til snøret du 
bruker. Klipp hyssingen så lang at den kan 
festen som en ramme rundt hele dragen

3. Lag en løkke som du fester til det øverste 
hakket, og snurr den så rundt til de andre 
hakkene. Pass på at snoren er stram. Fest 
med en god knute når du har kommet rundt 
dragen

4. Skjær til plast eller papir som er litt større 
enn rammen din

5. Brett plasten eller papiret rundt hyssingen og 
lim eller stift den fast

6. Skjær bort overflødig plast eller papir
7. Lag en hale av en plastremse eller hyssing. 

Fest på små «sløyfer» av silkepapir eller 
plast. Fest den bakerst på dragen. Halen gjør 
det lettere for dragen å holde balansen

8. Fest hyssing i de fire pinneendene. En fra 
topp til bunn og en fra side til side.  Tauet 
skal være litt slapt

9. Fest den lange snoren der disse snorene 
krysser hverandre. Den lange hyssingen er 
altså ikke festet i pinnene, men i hyssingen

10. Snurr hyssingen rundt en pappbit eller 
liknende som du kan holde i, og så er det bare 
å komme seg ut i vinden

Svar på rebusen: Melodi Grand Prix

Rebus
Flytt riktig bokstav til riktig plass. Hint: Kjent konkurranse

"

"

34 BARNESIDA



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 04925          kunde@ishavskraft.no          ishavskraft.no

19,–
PER MÅNED

BONORD INNKJØPSPRIS

Du betaler det samme som vi kjøper strømmen for + 19,– per måned,
samt lovpålagte avgifter. Forutsetter opprettelse av Avtalegiro eller eFaktura.

Enkelt og gratis å bytte til

Ta kontakt med Georg eller en av våre hyggelige 
kunderådgivere på 04925 eller kunde@ishavskraft.no

Send SMS IK BONORD til 2258, så ordner vi resten.
Ønsker du å vite mer?

Som BONORD-medlem får 
du vår beste strømavtale
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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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DANSERE LINE TØRMOEN, PIA ELTON HAMMER, OLE KRISTIAN TANGEN, VALTTERI RAEKALLIO,

DANIEL WHILEY, FAN LUO OG ANTON BORGSTRØM   KOREOGRAF INA CHRISTEL JOHANNESSEN

MUSIKK STRAY DOGS   SCENOGRAFI KRISTIN TORP   VIDEODESIGN FENG JIANGZHOU OG ZHANG LIN

LYSDESIGN NICO BENZ   LYDDESIGN MORTEN PETTERSEN   KOSTYMEDESIGN KATHRINE TOLO

URPREMIERE 7. SEPTEMBER

AV ZERO VISIBILITY 

FROSNE SANGER

BILLETTER        HALOGALANDTEATER.NO



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

Pirates of the Caribbean starter her

Med T-We har du et komplett underholdningsunivers kun ett klikk unna. 
Du fi nner hele sesonger av favorittserier, fi lm, musikk og strømmetjenester som 
YouTube, NRK og Netfl ix – alt på ett sted. Se enkelt på TV, nettbrett eller mobil.
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THE CURSE OF THE BLACK PEARL  •  DEAD MAN’S CHEST  •  AT WORLD’S END  •  ON STRANGER TIDES
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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 lagerhotel og 
pakkemateriell for flytting

15 % rabatt

hasselberg.no • Tlf 77 63 33 33

DINE MEDLEMSFORDELER 2017
ANNET

DEKK 1
Tromsø

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

www.dekk1.no • Tlf 03355

BIL

FORSIKRING

HÅNDVERKER

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

BYGGEVARE

BYGGMAKKER BLOCK
Hammerfest

Byggevarer

Medlemspris og 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

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

KULTUR

HÅLOGALAND TEATER 
Tromsø og Harstad

Kultur

Opptil 35 % rabatt 

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

SIKKERHET

CERTEGO 
(TIDLIGERE LÅSGRUPPEN)
Tromsø og omegn

Låsesmed og låseprodukter 

20 % rabatt på ordinære priser
10 % på kampanjepriser

certego.no • Tlf 09145

VVS 24 AS
Tromsø

Rørlegger, vann og avløp

20 % på garnityr og rørdeler
60 kravslag på timepris på
rørlegger

www.vvs24.com • Tlf 77 69 02 00

JURIDISK 
 BISTAND

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

MØBLER 
OG INTERIØR

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 24,- 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, 
18% 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
Tromsø

Ur og optikk

10-25  % rabatt 

jacobfriis.no • Tlf 77 68 31 35

REISE

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

THON HOTELS
Hotell

12% på ordinær pris
i Norge og Sverige

thonhotels.no 
Tlf 815 52 442 

TRYGGHET

TRYGG VAKT AS
Tromsø og omegn

Alarm og vakthold

Medlemspriser

tryggvakt.no
Tlf 776 10 300 

SPORT OG  FRITID

G-SPORT | G-MAX
Tromsø og Harstad

10% rabatt på ordinære priser
5% kjøpebonus

gsport.no

EL-ARTIKLER

EXPERT
Harstad 

5 prosent kjøpebonus 
på alt du handler. 

Tlf: 77 28 05 90 • www.expert.no

INTERIØR

MØBELRINGEN - 
TROMSØ
Møbler og interiør

7,5-25 % rabatt

mobelringen.no • Tlf 77 60 03 50

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

TILBORDS
Kjøkken og hjem

10  prosent rabatt på varer til 
ordinær pris
5  prosent bonus på alt du handler

tilbords.no

U R M A K E R  &  O P T I K E R

E T B L .  1 9 0 3  
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Harstad
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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


