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BONORD er opptatt av at alle medlemmer er trygt forsikret, og samarbeider derfor med 
If om å tilby deg alle forsikringene du trenger. La If kontakte deg for en gjennomgang av 
forsikringene dine, slik at du får benyttet deg av medlemsfordelene dine – og ikke minst 
slik at du er riktig forsikret når uhellet er ute.

Premien er en Diamant Volt 7 elsykkel til en verdi av 15.000,-. Vinneren blir trukket og 
kontaktet når konkurransen utløper 31. august 2019.

Les mer om konkurransen og registrer deg på 
bonord.no/konkurranse
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BONORD skal fortsatt være den trygge og gode 
utvikleren av gode bomiljø, men også en aktør som 
setter det boligsosiale i fokus. 
Svein Dalsbø, administrerende direktør
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Det er ikke uten et visst vemod at jeg nå skriver min siste lederartikkel 
til vårt magasin BOLYST. Jeg har i 17 år hatt den store gleden av å lede 
TBBL, som senere ble til BONORD, da vi gikk sammen med våre 
venner i Hammerfest og Harstad. Sammen har vi skapt et 
boligbyggelag som jeg tror og mener vil stå seg sterkt i 
årene som kommer. 

I mine år som leder av selskapet, har verden 
endret seg betydelig, både i forhold til 
 offentlige krav, men også forventningene fra 
våre kunder til de leveransene vi skal bidra 
med til dem. Strengere og større krav til 
økonomisk fundament hos oss som eiendoms-
utvikler og utbygger, er også en del av dette 
bildet. I så måte er det hyggelig å berette at 
BONORD i år leverte tidenes beste resultat. Dette 
kommer primært som følge av utsalg av tidligere 
utleieboliger, men også den underliggende driften 
er positiv. Da er det godt å vite at bolig byggelaget 
aldri tar ut utbytte men at overskudd brukes til å bygge 
egen kapital, som igjen investeres til medlemmenes beste. 
I næringslivet snakker man ofte om å sette kapitalen i arbeid, og det 
gjør BONORD, gjennom å bygge for våre medlemmer og andre, utvikle 
nye dataløsninger, og levere gode fordeler til våre medlemmer. I 2018 
passerte vi 1 million i bonus tilbake til våre medlemmer, og jeg vet det 
kommer nye og spennende avtaler fremover. Per i dag har vi i tillegg tre 
spennende prosjekter under oppføring i Harstad, hvor Seljestad bolig-
park er det siste som vi nå har lagt ut for salg med 24 enheter.

En annen god nyhet er at vårt store prosjekt, som vi har arbeidet med 
i mange år, Øvre Kroken, nå nærmer seg oppstart. Om alt går som 
 planlagt, så håper vi å starte med terrengarbeid allerede i høst.  

Noe av det aller første som vi da går i gang med er utbedringen av 
lysløypa. Vi ønsker også å være en pådriver på at denne både kobles på 

i sør og forlenges i nord. I tillegg ønsker vi å utfordre kommunen til en 
reell debatt om hvordan bedre senterfunksjonen i bydelen. 

Det både fortjener og trenger bydelen Kroken!

Når jeg nå skal gå over i pensjonistenes rekker 
er det med vissheten om at vi fremover vil 
markere oss spesielt innen utbygging. Mange 
 spennende planer er på trappene og jeg er 
sikker på at BONORD vil sette sitt preg på 
alle byene vi er representert i. Vi skal fortsatt 
være den trygge og gode utvikleren av gode 
bomiljø, men også en aktør som setter det 

boligsosiale i fokus. Slik samfunnet nå har blitt, 
ser vi stadig flere grupper som faller utenfor 

virkemiddelapparatene. Her kan boligbyggelaget 
spille en rolle. FNs bærekraftsmål er verdens felles 

arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet 
og stoppe klimaendringene innen 2030. Delmål 11 

omhandler bærekraftige samfunn og byer og skal «Gjøre byer og 
bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige». 
Sammen med våre samarbeidspartnere både lokalt, regionalt men ikke 
minst nasjonalt, kan BONORD spille en rolle. Allerede har vi spennende 
planer på gang knyttet til feltutbyggingen i Kroken i Tromsø, og jeg er 
sikker på at temaet bare blir mer og mer aktuelt fremover. 

Takk for den helt fantastiske reisen jeg har fått lov å være sammen med 
dere på siden 2002!

God sommer!
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Ambisiøs arvtager
Kurt Figenschau er opptatt av å bygge. Både lag, relasjoner  

og verdier. Den nye BONORD-direktøren opplever at alt han har 
jobbet for – og med – fram til nå, forenes i denne nye rollen.

Bare så det er sagt: Den nye BONORD-direktøren 
investerer MYE i de lagene han bryr seg om. 
Enten han nå har valgt lag i forbindelse med 
fritid, som familie eller som jobb. 

Han er særdeles stolt over det laget han 
nettopp har blitt en del av i Tromsø, Harstad og 
Hammerfest, men akkurat i dag dominerer ett 
av de andre lagene hans. Det er nemlig tredje 
dagen derpå mesterligafinalen i fotball, og 
kun en natt siden liverpoolsupporteren landet 
hjemme etter helga i Madrid. Billettene kjøpte 
han optimistisk lenge før laget hadde kvalifisert 
seg. Så er han likevel ikke verre til kar enn at han 
ydmykt forteller at han også var i Kiev i fjor, på 
finalen som endte i et surt tap. Sånn sett smaker 
årets opptur ekstra godt.

– Er det noe idretten har lært meg, så er det å 
reise seg igjen når du mislykkes. Det er viktig å 
lære av erfaringer, og sørge for at negative ting 
ikke skjer igjen.

14 SESONGER MED TOPPIDRETT
Lærdommen hans fra idretten er betydelig. 
 Toppsjefen har nemlig også vært toppidretts-
utøver. Det ble imponerende 14 sesonger som 
spiller på toppnivå i Tromsø Storm. Han har også 
spilt fotball for Tromsø IL, men måtte ta et valg 
mellom fotball og basket da han var 18. Det ble 
litt mye med to treninger fire ganger i uka.

Før han la opp som basketspiller, rakk han å 
bli styreleder i klubben.

– Jeg har til og med vært spillende styreleder. 
Det er en oppgave jeg håper ingen noen gang vil 
prøve igjen, flirer han. 

Han kan le av det nå, men i de aller fleste 
sammenhenger kan det koste dyrt å gjøre seg 
 erfaringer. Ved siden av toppidretten hadde 
han vanlig jobb, og tok master i ledelse. Han 
har  dermed fått kjenne på den hårfine grensen 
 mellom drift og rovdrift av seg selv.

Hjemmelaget består av tre barn og en 
 samboer. Han har en datter i Tromsø som er 
nyslått konfirmant, en sønn i Harstad på fire, og 
en bonussønn i Tromsø på fire og et halvt. 

– På grunn av sønnen min er jeg allerede 
jevnlig innom Harstad, og jeg gleder meg til å bli 
bedre kjent med Hammerfest. Jeg er kjent med 
å lede avdelinger som har geografisk avstand, 
men er opptatt av å dyrke at vi i BONORD er vi. 
Ikke dem i Tromsø, Harstad eller Hammerfest. Vi 
står sammen om merkevaren vår og de verdiene 
vi skal få til å vokse.

STORFAMILIEN
Så langt i sin karriere har Figenschau touchet 
innom alle fagområder BONORD favner om. 
CV’en hans inneholder blant annet en seks 
år lang periode som banksjef i Danske Bank i 
Tromsø og nominasjon som årets ledertalent i 
2009. Mens han ledet dette kontoret forbedret 
de økonomiske resultatene seg, og medarbeider-
tilfredsheten økte fra 65 til 84 prosent. 

liv: Boligen deres. Vi skal ivareta den verdien 
godt, samtidig som vi skal investere slik at flere 
får komme inn på boligmarkedet. 

Han var selv bare 21 år da han fikk overdratt 
bestemorens BONORD-medlemskap slik at han 
fikk kjøpe seg sin aller første leilighet i Tromsø. 

I et prosjekt beregnet på unge etablerere mellom 
18 og 35. 

VIL BYGGE ALTERNATIVT
– BONORD er en utrolig viktig merkevare for 
Nord-Norge, og vi er en viktig aktør for de som 
ikke kan komme inn på boligmarkedet på vanlig 
måte. Det spennende med det gode arbeidet 
som er gjort fram til nå, er at vi har fått god 
økonomi. Det er viktig å berømme jobben som 
Svein Dalsbø har gjort fra han kom inn i 
boligbyggelaget i 2002. Den gang da var 

Vi forvalter en av de største verdiene i folks 
liv: Boligen deres. Vi skal ivareta den verdien 
godt, samtidig som vi skal investere slik at 
flere får komme inn på boligmarkedet. 

Dermed er vi tilbake på dette med lag bygging, 
som Figenschau ser på som sentralt. Han ønsker 
å legge til rette for at alle får brukt seg selv på 
best mulig måte. I BONORD føler han at han 
kommer inn i et enda større lag enn de folkene 
han rent praktisk skal lede i det  daglige. En 
ting er hele medlemsmassen og alle  tilsluttede 
boligselskap som betror sine verdier til de 
BONORD-ansattes kompetanse. Men han er 
særdeles bevisst alle «søsken» her til lands. Både 
Storbysamarbeidet, og NBBL. 

– Vi forvalter en av de største verdiene i folks 

Siden 1. juni har 
Kurt Figenschau 
hatt BONORD som 

arbeidsplass. Han 
er takknemlig for 

å få noen uker 
sammen med 
Svein Dalsbø 
i direktør-
jobben, før 
han fra 28. 
juni formelt tar 
over.
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ikke økonomien mye å skryte av. Gjennom 
sine 17 år i lederstolen har han bygget 

opp en solid organisasjon med dyktige fagfolk, 
og en økonomi i selskapet som er meget solid. 
Å overta stafettpinnen fra Svein er en hyggelig 
oppgave og gir verdier og noe å bygge videre 
på. BONORD har nå en sterk posisjon, hvilket 
betyr at vi både skal både bygge boliger vi kan 
være stolt over, og sørge for å få avkastning slik 
at vi kan reinvestere.

– Vi i BONORD skal være et springbrett på 
denne måten. Det er vår rolle. Laget er godt rigga 
for å tenke så bredt som markedet forventer at vi 
skal gjøre. Min største motivasjon i denne jobben 
er at jeg føler at vi har mye å bidra med.

Ulike byer har ulike behov for boliger, men nær 
sagt alle har førstegangskjøpere som kommer 
inn på boligmarkedet med høy studiegjeld og 
uten egenkapital. 

– TOBB i Trondheim har laget et godt system: 
leie for å eie. Dette bør være interessant også for 
oss. Vi skal være en medlemsorganisasjon fra 
vugge til grav, og favne om alle alders grupper. 

For eksempel bør vi tilby muligheter for at våre 
medlemmer kan flytte på seg når behovene 
endres, uten at de trenger å bytte bydel. Vi har 
hele tiden en syklus som vi må tenke strategisk 
på når vi skal velge nye boligprosjekt.

UTE ETTER DIALOG
Han mener det vil være veldig interessant for 
BONORD å snakke med kommunene i de ulike 
byene om prosjekter som kan være av verdi for 
begge parter, enten det nå er snakk om omsorgs-
boliger eller andre tilpassede boliger.

– Min ambisjon er å få Tromsø kommune med 
på en «best practise»-case, hvor vi kan gjøre 
særtilpasninger. Mange politikere sitter nok med 
inntrykk av at vi har boligoverskudd i Tromsø nå, 
men vi har fortsatt for lite ferdigstilte boliger per 
år. 

Han er også interessert i samarbeid med eien-
domsutviklere og andre aktører som kan bidra til 
å få på plass nye, trygge boliger.

– Borettslagsmodellen fikk seg en ripe i lakken 
her i Tromsø med konkursene på Tomasjordnes 

FAKTA

NAVN: Kurt Figenschau
ALDER: 41
STILLING: Administrerende direktør i 
BONORD
SIVILSTAND: Samboer, tre barn
Arbeidserfaring: Remax, Privatmegleren, 
Danske Bank, Norsk Boligutvikling,  
Alf Brekken og Sønner AS.
HOBBY: Alle former for fysisk aktivitet, 
inkludert for eksempel sykling, bowling 
og golf. Bruker også en del tid på å følge 
engelsk fotball. 

Vi i BONORD er opptatt av at det ikke blir et for stort klasseskille 
 mellom de som har foreldre som kan bidra til kjøp av bolig, og 
de som ikke har det. 

Den nye BONORD-direktørens oppvekst har blant annet foregått i borettslag. Her sykler han i gatene på Stakkevollan.I en alder av fem, ble Kurt Figenschau fotball-
spiller. Da han ble 12 ble han introdusert for basketball, hvor han etter hvert gjorde karriere. Toppsjefen har vært toppidrettsutøver for Tromsø Storm i 14 år. Her hjemme 
i sofaen anno tidlig 80-tall og i leiligheten han bor i nå. Forøvrig forvaltet av BONORD.

for noen år siden. BONORD var ikke involvert, 
men har i ettertid likevel etablert en rekke 
trygghets- og sikringsordninger som garanterer 
at slikt ikke skal kunne skje i lag som vi etablerer. 
Selv om det ikke er noen trøst for de som tapte 
pengene sine, har man nasjonalt tatt lærdom av 
erfaringen, forsikrer han.

VIL GJØRE EN FORSKJELL
Selv har han til nå hatt 41 år med læring. 
 Borettslag stiftet han første gang bekjentskap 
med allerede som to-åring, og i 1982 flyttet 
 familien inn i det da nybygde borettslaget på 
Utsikten. 

– Mamma var sykepleier og jobbet på 
 sykehuset. De leilighetene vi bodde i på denne 
tiden fikk hun leie gjennom jobben, forteller han.

Senere bygget mora enebolig. Han husker 
hvordan han som seksåring var med som 
 arbeidskar i tomta og bar stein. 

– Mamma hadde to jobber for å få råd til å 
bygge hus. Jeg husker at vi sparte i flere måne-
der for å få råd til en ny trillebår. Det var knagert, 
men vi fikk det til. 

Slik lærte han tidlig at det er nødvendig med 
hardt arbeid og målrettet innsats for å oppnå 
store mål. Akkurat det han planlegger å by på når 
han den 28. juni inntar hjørnekontoret i BONORD.

– Det vi ønsker oss vil ta tid, men vi kan få det 
til. Jeg er evig optimist, sier Kurt Figenschau.
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Boligsalg handler 
om å vekke følelser

Når du skal selge boligen din er det som å gjøre den klar for en date. 
Du trenger å gjøre et så bra førsteinntrykk at noen blir gryende forelsket. 

– Presentasjonen og førsteinntrykket er viktigere 
enn de fleste tror. Jeg pleier å si at du ideelt bør 
gjøre en så bra innsats før salget, at du ikke har 
lyst til å flytte når du ser resultatet, smiler Marie 
Traasdahl Hansen hos Garanti Tromsø. 
 
VIKTIG INNSATS
Hun har solgt en rekke boliger både i Tromsø og 
Hammerfest. I de aller fleste tilfellene anbefaler 
hun selgeren å gi boligen et interiørløft før foto-
grafering og visning.

– Boligsalg handler om å vekke følelser hos 
interessenten. Du skal gjennom måten du viser 
fram boligen din på, skape følelser som gjør at 
potensielle kjøpere kan se seg selv i den aktuelle 
boligen, og dermed kommer på visning. Boligen 
er som regel ditt livs største investering og trolig 
den største eiendelen du sitter på. Du vil vel ikke 
overlate salget til tilfeldigheter, spør hun retorisk.

Mange får profesjonell hjelp til å gjøre boligen 
salgsklar. Akkurat som noen er eksperter på 
 klesmoter, er boligstylister eksperter på interiør-
trender og er flinke til å fremheve boligens 
styrker.

– Stylisten tilbyr ulike pakker, med alt fra full 
møblering til enkle dekordetaljer som er med 
på å løfte totalinntrykket, forklarer Hansen. 
Stylingen blir som regel stående i noen uker for 
 fotografering, og under visningene.

– Det lønner seg aldri å presentere et objekt 
umøblert. Det handler om å skape stemninger og 
settinger som kjøper kan drømme seg inn i.
 
ENKEL OPPFRISKING
Hun sier at hun rimelig ofte får spørsmålet om 
hun synes selger bør pusse opp litt før salg. I de 
fleste tilfeller svarer hun ja.

– Alt med måte, selvsagt. Har du en 70- eller 
80-tallsbolig hvor det ikke har vært gjort noe 
siden boligen var ny, bør den selges som den 
er. Da er det bortkastet med styling, for i en slik 

bolig vil kjøper uansett være motivert for å gjøre 
endringer og vil klare å se potensialet i boligen 
slik den står.

Men for de fleste boliger kan man gjøre mye 
for at de skal fremstå fra sin beste side.

– Det trenger ikke være de store tingene, men 
det er for eksempel viktig å fullføre påbegynte 
oppussingsprosjekter. Å rette opp slikt for å 
forsterke et positivt inntrykk, er virkelig verdt 
investeringen, mener hun.

Når kjøper ser at de kan flytte rett inn og 
 slipper å bruke penger på oppussing, kan de 
trolig strekke seg lenger i budkrigen.

– Vegger og gulv er store, synlige flater 
som trekker mye oppmerksomhet. Litt sparkel 
og malingsstrøk gir hele og rene flater. Har 

boligen forskjellige gulv i tilstøtende rom, gir 
det ofte et rotete utrykk. Legg gjerne samme 
gulv i  rommene, slik at man får en helhetlig 
og  sammenhengende opplevelse av boligen, 
foreslår hun.
 
DETALJER ER VIKTIGE
Uten at hun vil anslå hvor mange tusen man kan 
tjene ekstra, så er hun tydelig på at du får igjen 
for arbeidet med presentasjonen.

Hun bekrefter at interiørdetaljer ofte nå 
 presenteres med nærbilde i boligannonsene.

– Det er fordi vi ønsker å formidle følelsen og 
forestillingen om at «her vil jeg bo», slik at man 
ønsker å komme på visning for å se mer.

Samtidig suppleres annonsene med detalj-
bilder, om det for eksempel er påkostede 
 kvaliteter ved boligen som ønskes fremhevet.

På selve visningsdagen er det selvsagt friske 
blomster og strøkent og rent hjem som gjelder.

– Små detaljer som litt friske urter eller frukt på 
kjøkkenbenken, bidrar positivt, sier megleren.

– Og ikke glem uterommet. Spesielt for de som 
selger på vår og sommer er det viktig å vise fram 
mulighetene for å nyte godværet når vi har det. 
Husk duk, koselige puter og friske blomster der 
også! oppfordrer hun.
 
SOSIALE MEDIER
De fleste boliger selges nå gjennom nett-
annonser og sosiale medier. Avisannonsen på 
papir er ikke så mye brukt lenger.

– Du får mer igjen for pengene på å bruke 
sosiale og digitale medier fordi det er enklere å 
annonsere målrettet mot de gruppene du ønsker 
å nå.

Marie Traasdahl Hansen forteller at det 
som regel går i annonsepakker bestående 
av  Facebook og Instagram i tillegg til Google 
Display Network som dekker de 200+ største 
nettstedene i landet.

Her er eksempler på 
fra boliger slik de 
presenteres for salg.
Legg merke til 
detaljene, som for 
eksempel sengeteppe 
på alle sengene.

Marie Traasdahl Hansen, eiendommeglerfullmektig 
Garanti Tromsø.
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Elektrisk begeistring
– Mitt aller første tråkk på en elsykkel var en åpenbaring, forteller 

Kjell Magne Mælen (67) i Tromsø. Det var i 2015. Siden har han 
elsyklet så ofte han kan, også om vinteren. 

– Elsykkel er først og fremst et transportmiddel 
for meg. Det er ikke noe jeg har anskaffet meg 
for å komme i form, for med elsykkel trenger 
du ikke sykle deg svett. Du får hjelp når det er 
oppoverbakker eller motvind, og kan gå rett av 
sykkelen og inn i jobbmøter. Mælen håper og tror 
at han vil være i stand til å sykle med elsykkel 
når han en dag får mer trøbbel med å gå enn 
han har i dag. Mælen er nemlig plaget av dårlig 
førlighet i bena. 

– Akkurat den dagen jeg prøvde elsykkel 
første gang, hadde jeg en ekstra dårlig dag med 
utbrudd av podagra og sterke smerter i en fot. 
Men på grunn av elmotoren gikk det helt fint 
og var helt smertefritt å sykle. Jeg ble hekta 
 umiddelbart, fra første tråkk, flirer han fornøyd.

VIKTIG Å TESTE FØRST 
Den elektriske begeistringen oppsto allerede for 
fire år siden, og Mælen er dermed en av de med 
lengst elsykkelerfaring i Tromsø. Han kom da 
over et prosjekt i regi av Fremtiden i våre hender, 
som jaktet på personer som var villig til å teste ut 
elsykkel i ishavsbyen.

– Jeg har alltid hatt sykkel til fritidsbruk, og 
sykler gjerne i ferier. Elsykkel var jeg tiltagende 
nysgjerrig på, og lurte på om den kunne redusere 
noe av bilbruken min. Men det er jo en stor 
investering å ta, så jeg nølte.

Han er derfor veldig glad for muligheten han 
fikk til å teste ut doningen gjennom elsykkel-
prosjektet. Akkurat det å teste først, er hans første 
anbefaling. I og med at elsykkel koster en del, 
mener han det er viktig å alliere seg med noen 
som har elsykkel allerede for å få testet den ut.

– Det er alltid lurt å prøve slik at du kan gjøre 
en vurdering av om dette er noe du blir å bruke. 
Det er ikke vits å bruke masse penger på en 
 sykkel som blir stående i boden eller i garasjen. 

Selv bruker han fortsatt den sykkelen han fikk 
gjennom Fremtiden i våre hender i 2015, den 
holder godt og har fått seg en betydelig andel 
kilometer, uten at Mælen er i stand til å redegjøre 
for hvor mange. 

– Det gledelige er at det nær sagt har vært 
en eksplosiv økning av elsyklister de senere år. I 
starten var vi jo ikke så mange, men etter hvert 
ser jeg at elsykkel er noe som har slått an i alle 
aldersgrupper. Mange mellom 35 og 45 skaffer 
seg elsykkel og bruker den til og fra jobb. Men 
jeg har også lagt merke til at en god del voksne 
damer har skaffet seg elsykkel, mener han, ut fra 
egne observasjoner langs veien.

GRATIS UTLÅN
I det øyeblikket Mælen kom hjem med sin elsykkel, 
vakte han umiddelbart interesse hos naboen.
– Det ble til at jeg ga henne anledning til å teste 
ut min sykkel, og ganske raskt gikk hun til innkjøp 
av en selv. Hun ble fort mye mer ivrig enn meg til 
å sykle, for eksempel til og fra barnehagen.

I Tromsø tilbyr kommunens prosjekt Tenk 
Tromsø elsykler til utlån gratis denne  sommeren. 
Meningen er å få til nettopp det Mælen 
 anbefaler: La så mange som mulig teste om 
elsykkel er noe de kan tenke seg å bruke 
 istedenfor vanlig sykkel, buss eller bil. 

– Å ta buss går jo absolutt tregest. Men med 
elsykkelen kommer jeg meg fort og uanstrengt dit 
jeg vil. Mælen har i flere år hatt flere arbeids-
steder samtidig, hvilket har krevd at han flytter 
en del på seg i løpet av arbeidsdagen, mellom 
Sør-Tromsøya, sentrum og Breivika. Med litt 
 planlegging kan han fint bruke sykkelen i jobb-
sammenheng. 

De dagene elsykkelen får bli hjemme, er som 
regel dager hvor føret er vanskelig og timeplanen 
er veldig tett.

– Været er aldri noe problem, men hvis det er 
sporete på grunn av sørpe eller at det er dårlig 
brøytet etter et stort snøfall, da lar jeg  sykkelen 
stå. Rett og slett fordi risikoen for å velte og skade 
seg er for stor. Framkommelighet og kontroll 
vinters tid er ellers ikke noe problem. Med piggdekk 
på sykkelen har jeg godt feste, men jeg vurderer 
faktisk å kjøpe meg en egen elsykkel til vinterbruk 
som kan ha litt bredere dekk, er  stødigere og tar 
seg bedre fram på dårlig vinterføre. 

UNIK MORGENSTUND
Når det gjelder vær har den erfarne elsyklisten 
blitt litt avhengig av å starte morgenen med en 
god dose frisk luft og vind i fjeset.

– Det gjør noe eget med dagen din å få starte 
den slik. Det er et lite endorfinkick. Og jeg fryser 
aldri, du må jo kle deg etter været! Jeg har vind-

Kjell Magne Mælen sykler til og fra jobb uansett vær. Kun når det er dårlig føre lar han sykkelen stå.   

bukse, boblejakke, regntøy, alt etter hva dagen 
bringer. Det kaldeste er hendene og hodet. Ofte 
er det godt å ha en balaklava under hjelmen, for 
å beskytte hals og ansikt. Jeg har også investert 
i gode hansker. Jeg har seks ulike par til ulike 
værforhold. Det er viktig at du har et godt grep på 
styre og bremser, og samtidig holder deg varm.

Han har en bod hvor alt utstyret henger tilgjen-
gelig, slik at han ikke bruker ekstra tid på å lete 
fram klær om morgenen. 

– Jeg tar en sjekk ut vinduet og kler meg etter 
forholdene. Null problem.

Han har også planer om å sykle på butikken. 
Han har kjøpt en sykkeltralle som han kan hekte 

av og bruke som handlevogn inne i butikken, og 
når varene er betalt kan han bare hekte tralla på 
sykkelen og begi seg hjemover. Også her hjelper 
elmotoren slik at det å sykle med last ikke er noe 
problem. 

– Men skal vi storhandle bruker vi 
 selvsagt bil. 



FAKTA

LÅN GRATIS ELSYKKEL  
I  SOMMER!

Hvis du bor i Tromsø har Tenk Tromsø et 
unikt tilbud denne sommeren. Du kan låne 
en elsykkel i en uke for å prøve ut om det 
er noe for deg. Syklene kan lånes inntil 
seks dager av gangen. De legges ut med 
jevne mellomrom på Tenk Tromsø sine 
nettsider (tenktromso.no) I fjor ble tilbudet 
full booket i løpet av fire timer. Derfor er 
 utlåns perioden utvidet denne sommeren 
og nye låneperioder legges ut for booking 
gjennom hele  sommeren. 
  

SKAL DU BRUKE ELSYKKEL  
OM VINTEREN BØR DU:

• Skifte dekk til piggdekk, og jevnlig sjekke 
lufttrykk samt at bremsene ikke er slitt.

• Bruk hjelm, ha lys foran og bak på 
 sykkelen, samt refleksvest på kroppen.

• Beregne god bremselengde og ha god 
oppmerksomhet på trafikkbildet foran 
deg. Husk at nordnorske bilister fortsatt 
har begrenset erfaring med vintersyklister. 
Du er den svake part.

• Øv deg på å vintersykle, særlig på føre du 
ikke er vant til å ferdes på fra før. Finn deg 
et sted hvor det er lite trafikk.

• Øv deg spesielt på å bremse med 
ulike hastigheter, unnamanøver, samt 
 bråbremsing.

Ikke kjøp de billigste variantene

Elsykkelen vant!

Å kjøpe en billig elsykkel er litt som å kaste penger ut av vinduet, ifølge ekspertene. 
Holdbarheten er dårlig, ramma er ofte for svak og resultatet er trolig at sykkelen 
ikke varer særlig lenge før du må anskaffe en ny.

Da Fremtiden i våre hender sist testet fremkommeligheten med elsykkel 
versus bil, buss og vanlig sykkel, var elsykkelen tre minutter raskere 
mellom Kvaløya og Tromsø sentrum enn bilen!

Fremtiden i våre hender anbefaler i likhet med 
Kjell Magne Mælen å spare til du kan kjøpe deg 
en sykkel til cirka 20.000 kroner. For at den skal 
tåle alle bakkene i Tromsø er det lurt å beregne 
mellom 22-25.000 på en sykkel. Først på det 
nivået får du en holdbarhet og en kvalitet på 
sykkelen som varer.

– Og så må du ha en god vedlikeholdsavtale. 
Jeg har min avtale hos Tromsø ski og sykkel 
som hjelper meg med alt av vedlikehold. Jeg har 
gjerne sykkelen på service, slik jeg ville gjort med 
bilen. Det er sentralt tror jeg for å lykkes med 
elsykkel, å ha en god serviceavtale med noen 
som kan gjøre vedlikehold, skifte dekk og som 
ellers etterser elsykkelen, smører og  strammer 
kjedet når det trengs, forklarer Kjell Magne 
Mælen. 

Etter fire sesonger opplever han nå at batteriet 
ikke varer like lenge som før, men har lært seg å 
justere bruken slik at det holder hele turen.

– Du kan skru batteriet helt av underveis 
og kun bruke det i tunge oppoverbakker for 
 eksempel, forklarer han.

Fremtiden i våre hender mener tommelfinger-
regelen angående batteri er at det varer cirka fire 
timer mellom hver lading om sommeren, men 
at batteritiden ofte halveres i kaldt vintervær. På 
kortere turer er det derimot ingen problem. Du er 
fortsatt godt innafor å komme deg både til og fra 
jobb før du eventuelt må lade. 

– Elsykkel kan erstatte en bil nummer to for 
de fleste familier, men mange vegrer seg siden 
elsykkelen er dyr i innkjøp, sier Svein Gunnar 
Karlstrøm.      

16. mai i år arrangerte Framtiden i våre hender 
Nord en uhøytidelig konkurranse. Klokken 08.15 
startet fire ansatte i organisasjonen samtidig fra 
Blomlivegen 4 på Kvaløya. En hadde elsykkel, en 
hadde bil, en hadde vanlig sykkel og en skulle ta 
buss. Målet var deres felles arbeidsplass inne i 
sentrum.

Så lang tid tok det: Elsyklist Svein Gunnar 
brukte 21 minutter til jobb. Bilist Maja Søsveen 
brukte 24 minutter. Bussbruker Sofie  Stranger 
og syklist Sigurd Cottis Hoff brukte begge 
27  minutter til jobben. Syklist Sigurd får dessuten 
et tillegg på 10 min for å måtte skifte.

Dette var en dag det var lite rushtrafikk og 
ingen kø for bil og buss.

Ved siden av tempo vurderte Fremtiden i våre 
hender også helse, miljø og økonomi. Angående 
samtlige tre kriterier kom syklisten og elsyklisten 
klart best ut. 

– Vi ser at sykkelen og elsykkelen vinner på 

alle fronter, forteller en engasjert daglig leder 
i  Framtiden i våre hender Nord, Svein Gunnar 
Karlstrøm. Han mener dette viser at potensialet 
for satsing på elsykkel er stort.

Han håper prosjektet Tenk Tromsø, som skal 
løfte byen kommunikasjonsmessig, kan gjøre 
tiltak a la Oslo som opprettet en tilskuddsordning 
for de som ønsker å bytte ut bilen med elsykkel. 

– I dag var det heller ingen bilkø i rushet, og 
da virker merkelig å bruke nesten 2 milliarder 
kroner på ny bru over Sandnessundet. Tenk 
alternativt, sett heller av en pott til innkjøp av 
elsykler. Det finnes mange andre måter å bruke 
disse  milliardene på, uttaler Karlstrøm.

– Grønn mobilitet sparer samfunnet for 
store ressurser, samtidig som vi får vi positive 
helse- og miljøgevinster. Vi må jo tilrettelegge 
for framtida - ikke for fortida. Da må det tenkes 
innovativt, mener han.

Fire ansatte i Fremtiden i våre hender konkurrerte den 16. mai om å komme seg raskest fra Kvaløya og inn til 
jobb i Tromsø sentrum i rushtiden. Dette var en dag uten bilkø i rushet. Fra venstre syklist Sigurd Cottis Hoff, 
elsyklist Svein Gunnar Karlstrøm, bilist  Maja Søsveen og bussbruker Sofie Stranger.På kontrolpanelet kan du sjekke levtiden på batteriet.
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Samboeren er også blitt elsyklist på grunn av 
han.

– Hun prøvde første gang på sykkelferie i 
England. Elsykkel er fantastisk å bruke om du skal 
på sykkelferie og det er litt ulik form på de du skal 
sykle sammen med. Elsykkelen gjør at ingen blir 
sakkende akterut.

BEDRE PUST
Mælen forsikrer at når du først har blitt vant til å 
komme deg raskt fram med elsykkel, blir det fort 
en vane. 

Han nikker bekymret når vi kommer inn på 
temaet svevestøv. Han bekrefter at det tidvis er 
så ekstremt i Tromsø at man må ha noe foran 
munnen for å unngå å puste støvet inn.

– Men fordelen med elsykkel er at du kan velge 
deg mindre trafikkerte veier, uten at det trenger 
å koste så mye mer tid. Men selvsagt: For de 
som må over en av bruene, så kjennes nok den 
forurensingen ekstra godt.

Mælen er opptatt av å forsøke å ta vare på 
miljøet, og har også byttet ut bilen i en elbil. 
Men sykkelen er ikke så mye et miljøvalg som et 
praktisk valg for hans del.

– Bonusen ved det er at jeg merker at jeg får 
bedre pust, og at jeg holder meg i bevegelse, 
noe som er viktig for helsa. Men for å trene bør 
man velge vanlig sykkel eller å sykle langturer 
med mindre motorhjelp.

Rett som det er nå er Mælen å finne på Kval-
øya på en liten langtur på fritiden. Det handler 
om at han ønsker å komme seg i form til å kunne 
dra på årets sykkelferie. Han og en kamerat 
sykler fra Atlanterhavet til Svartehavet.

– Vi tar en etappe hvert år. Sykkelferie er virke-

lig å anbefale, du får en helt annen opplevelse 
av landskapet, stedet og folket når du tar deg 
fram så sakte som på sykkel. Og du kan stoppe 
der du vil. 

Og når det er ferie har elmotoren også ferie. 
Da er det vanlig tråsykkel som gjelder.

Kjell Magne Mælen har brukt elsykkel i Tromsø siden 2015, og er begeistret for de endorfinene det gir han å 
starte dagen på sykkelsetet.



Test en elsykkel ved 
hjelp av ti sjekkpunk
TEKST: NATURVERNFORBUNDET

1. SYKKELFØLELSE
Sykle minst ti kilometer, helst en strekning 
du planlegger at du vil begynne å sykle. For 
 eksempel til og fra jobb. Test ut turen med både 
laveste og høyeste effekt på motoren. Kjennes 
det som motoren gir det tilstrekkelig hjelp for ditt 
bruk? Husk at du også må gire i  oppoverbakker 
for å kunne utnytte motoren og sykkelen 
maksimalt. Prøv ulike effektnivåer i oppover-
bakken. Hva slags type motor har sykkelen? Er 
den montert på et hjul eller i kranken. Virker 
den momentant eller har den forsinket effekt? 
Dersom du ikke likte motoren så godt kan du be 
sykkelbutikken om å la deg teste noen sykler med 
andre motortyper for å se om det er noen andre 
du trives bedre med.

BONORD er opptatt av at alle medlemmer er trygt forsikret, og samarbeider derfor med 
If om å tilby deg alle forsikringene du trenger. La If kontakte deg for en gjennomgang av 
forsikringene dine, slik at du får benyttet deg av medlemsfordelene dine – og ikke minst 
slik at du er riktig forsikret når uhellet er ute.

Premien er en Diamant Volt 7 elsykkel til en verdi av 15.000,-. Vinneren blir trukket og 
kontaktet når konkurransen utløper 31. august 2019.

Les mer om konkurransen og registrer deg på 
bonord.no/konkurranse

2 % BONUS 
VED KJØP AV NYE 

FORSIKRINGER

DENNE KONKURRANSEN 
BØR DU VÆRE MED PÅ!

  Vinn 

Elsykkel!

C-serien med Flyer har panasonic motor plassert i 
kranken.

2. MOTORSTYRKE
Hvor sterk er motoren? Når du sykler i 25 kilo-
meter i timen skal motoren slutte å virke, men 
slutter den brått eller mykt? Det betyr ikke at du 
ikke kan sykle fortere, men da blir det bare for 
egne krefter.

3. GIR
Prøv alle girene og kjenn etter om de fungerer 
som de skal. Er det nok gir for ditt bruk? Se 
 hvordan giring og motoren virker sammen. En 
sykkel med rotasjonssensor er bare avhengig 
av at du tråkker for å gi kraft. En motor i kranken 
på sykkelen med momentsensor og midtmotor/
motor i kranken vil tilpasse motorkraft etter hvor 
hardt du tråkker selv. Det vil si jo kraftigere du 

tråkker, jo mer gir elmotoren. Test selv hvordan 
valg av gir kan påvirke hvor mye du selv  tråkker 
og dermed også hvor mye hjelp du får fra 
motoren.

4. BAKKETEST
Prøv sykkelen i en bratt bakke og still inn på 
 høyeste effekt på motoren. Yter motoren nok 
for ditt behov? Stopp i bakken og start opp 
igjen. Hvor lang tid tar det før motoren hjelper? 
 Kommer effekten umiddelbart, eller tar det litt tid. 
Vær oppmerksom på at du bør gire riktig for å 
komme lettere i gang. Du kan få ekstra starthjelp 
hvis sykkelen har en trille- og startassistent. En 
slik funksjon kan hjelpe sykkelen opp i seks km i 
timen uten at du må tråkke selv. Forsøk om funk-
sjonen kan hjelpe deg til bakkestart eller å gjøre 
det lettere å trille sykkelen opp bakken.
Dersom formålet er først og fremst å se hvorvidt 
sykkelen fungerer for ditt bruk kan du forsøke 
å sykle de bratteste bakkene i de rutene du 
tenker å velge, og se hvor mye egne krefter du 
må bruke. Hvis du har lavt budsjett vil kanskje 
litt hjelp i bakkene være nok og du kan spe på 
med planlegging og ekstra krefter. Hvis du har 
et høyere budsjett og ønske om at også bratte 
bakker skal være lette, bør du velge en elsykkel 
med litt mer futt i.

Kanskje Buddys rimeligste modell gir deg det du 
trenger opp bakken?

5. BREMSER
Prøv først å bremse forsiktig ved lav fart for å 
kjenne etter hvordan bremsene tar. Prøv deretter 
i høyere fart.

6. SVINGER
Ta noen brå svinger for å se hvordan det  kjennes 
både med høy og lav effekt på motoren. Er 
 sykkelen stabil eller vingler den?

7. BETJENING
Hvordan er betjeningspanelet på styret? Hva 
slags opplysninger gir det? Er det enkelt eller 
vanskelig å betjene med knappene? Kan det tas 
av? I så fall ta de med  deg hjem. 

8. PASSER SYKKELEN
Hvordan føles det ETTER at du har syklet? Har du 
vondt i ryggen? Vondt i baken? Dovner hendene? 
Få hjelp i sykkelbutikken til å stille inn sykkelen 
slik at det blir riktig. Dersom du opplever at du 
får problemer knyttet til sykkelens form kan du 
be dem i butikken vise deg andre sykler tilpasset 
din kropp og dine behov. Ønsker du å sykle raskt 
i terreng eller på landevei kan det være greit å 
være litt framoverlent. Eller vil du sykle oppreist 
gjennom trafikkerte gater og ha god oversikt?

9. RAMME
Det er ikke sånn at man må være dame for å 
velge lavt innsteg eller mann for å velge høyt. 
Fordelen med lavt innsteg er at sykkelen er 
enklere å gå av og på. En for høy ramme kan 
gjøre litt vondt for både menn og kvinner hvis du 
hopper ned i en fart. 

10. LYDLØS ELLER IKKE
Noen sykler har høyere lyd fra motoren enn 
andre. Høy motorlyd kan gå utover sykkelgleden. 
Fordelen med en sykkel som bråker, er at det 
er lettere for folk å høre at du kommer. Vær 
 oppmerksom på at du kan komme overraskende 
på fotgjengere om du velger en svært stille 
 sykkel.
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Danser med 
drømmen

Victoria Sundt Gaarder (14) synes det aller beste med det å danse,  
er å kunne fortelle historier gjennom bevegelse. Hun danser med 

drømmen om å kanskje en dag kunne ha dette som yrke.

Hammerfest har et betydelig dansemiljø, og etter 
hvert lange tradisjoner for å formidle denne kunst-
formen. Byen har helt siden 1980 har hatt sitt eget 
profesjonelle danseteater, Stellaris DansTeater, og 
kan stolt trekke fram sin egen nestor innen dans, 
Solveig Leinan-Hermo. Hun har gjennom en 44 år 
lang dansekarriere, bidratt til at byen har utviklet et 
unikt dansemiljø. Et miljø Hammerfest kulturskole 
i aller høyeste grad forsøker å følge opp, med ikke 
mindre enn 130 aktive dansere i alle aldre. Alle 
disse søker til kulturskolen hver uke for å leke, lære 
og oppleve. Ikke bare dans, men en rekke kulturut-
trykk. Og det beste av alt: I myriaden av begeistring 
som løper rundt i sokkelesten på Arktisk kultur-
senter, finnes det fortsatt plass til flere!

VIKTIG TILBUD
– I dans har vi 160 plasser totalt. Ambisjonen vår 
er å legge et grunnlag som gjør at våre elever kan 
gå rett inn på hvilken som helst kulturskole i hele 
landet, forstå undervisningen og fortsette egen 
utvikling, sier dansepedagog Trine S. Fjellstad. 
Tilbudet det undervises i her i Hammerfest er 
barnedans, dansemiks, klassisk ballett, jazz ballett, 
hiphop, samtidsdans, koreografi- og og scene-
arbeid. 

Trine er overbevist om at det å ha et  kommunalt 
dansetilbud blir stadig viktigere i en hverdag hvor 
den oppvoksende slekt ikke stimuleres til like 
mye fysisk utelek og utfoldelser som foreldre- og 
besteforeldre generasjonen.

– Kulturskolene kommer til å bli enda viktigere 
som ressurs i kommunene. Når det gjelder dans 
handler det mye om å lære seg å kjenne sin egen 
kropp, og bli trygg på bevegelsene. Samtidig er vi 
opptatt av å formidle at dans også er en kunst-
form. For dans er så mye mer enn det rent fysiske, 
hodet ditt lærer minst like mye. Det handler om 
den totale  opplevelsen: Det få stå på en scene, å 
få noe til i samspill med andre, å få laget kostymer 
og kle seg ut, følge en koreografi, være publikum 
for andre, og ikke minst få forståelsen av hva som 
må til bak  scenen: hvordan lyd og lys spiller inn 
for å gi  publikum en komplett forestilling, forklarer 
pedagogen.

Hun legger ikke skjul på at Arktisk kultursenter har 
hevet danseopplevelsen flere hakk. 

– Når du har et kulturhus som er så flott, blir alle 
rammene veldig profesjonelle. Vi har teknikere som 
hjelper oss på scenen, profesjonelle som ordner 
med lys og lys, forklarer Trine Fjellstad. Parentes 
bemerket kan det nevnes at huset har trukket til seg 
danseinstruktører som alle har enten høyskole eller 
universitetsutdannelse.

DANSEDRØMMEN
Å ha Arktisk kultursenter som base, er en selvfølge 
for Victoria. Da det sto ferdig for ti år siden, var hun 
fire år. Det var også da hun begynte å danse.. 

Nå deltar Victoria i kulturskolens gruppe for 
talentutvikling, hvilket blant annet betyr at hun får 
delta på workshops og la seg inspirere av inter-
nasjonale dansere med stor kredibilitet, som årlig 
gjester byen i forbindelse med Dansearena nord 
eller DanseFestival Barents.

– Direkte inspirasjon er viktig både for oss 
 pedagoger og for elevene. Ingenting er som å få 
strekke seg etter noen som kan pushe deg til å få til 
vanskelige ting, ting du kanskje hadde gitt helt opp 
om du skulle lære de fra en video, forklarer Trine.

De yngste elevene starter på kulturskolen i treårs-
alderen. Fram til de er rundt åtte er dansingen mest 
lek. Men etter det kan de begynne å velge stilarter å 
spesialisere seg i. 

Victoria danser for tiden samtidsdans, samtids-
jazz, klassisk og hiphop. Hun trener dans tre ganger 
i uka, og følger flere profesjonelle dansere på 
sosiale medier for inspirasjon.

– Jeg danser hver eneste dag, og jeg tror jeg 
tenker på dans mer eller mindre hele tiden. Slik jeg 
ser det nå, håper jeg å kunne gå på danselinje når 
jeg skal på videregående. Det betyr at jeg må reise 
ganske langt bort når jeg er ferdig med ungdoms-
skolen. For eksempel til Tromsø eller Oslo, forteller 
Victoria.  

Hun vet hva som venter for å nå dit.
– Du må trene veldig mye og ha lyst til å terpe på 

detaljer, og så må du tørre å si hva som er målet ditt 
og deretter jobbe hardt, proklamerer 14- åringen. 

Så langt er det ingenting som skremmer. Victoria Sundt Gaarder har dans som sin store hobby, og håper hun kan fortsette med dans som utdanning når hun blir eldre.
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Sunne, fristende 
sommersalater
Det finnes ingen enklere 
sommermat enn en frisk salat. 
Salater fungerer godt også som 
turmat. 

Kokken Bengt Gøran Thorbjørnsen i Tromsø 
Catering, serverer her noen friske og sommerlige 
salater. 

Generelt sier han at man som regel kan ta det 
man finner i kjøleskapet for å lage en spennende 
salat av det. Her viser han fram salater med både 
sjømat, spekeskinke og ost. 

– Det er mye mat i en god salat. Der vi 
 nordmenn kan bli flinkere er når det gjelder 
bruken bønner og linser i salatene vi lager. Dette 
er mye brukt ellers i verden, men ikke så mye 
her hjemme. En salat blir mer mettende hvis vi 
 venner oss til å bruke mye mer bønner og linser. 
de fungerer godt med ulikt tilbehør, og det er 
mye energi i dem.

For at et salatmåltid skal mette enda mer, går 
det også fint an å servere brød ved siden av. 

Velbekomme!

Nordnorsk salat med 
en touch av Spania

• Grønn salat 
• Blodappelsin, i biter og noen 

skiver til pynt
• Rabarbra
• Rødløk
• Bønner
• Fetaost
• Raspet gulrot
• Bønnespirer

Her passer det bra med en 
 dressing av kesam med sitronsaft

Frisk salat med 
spekeskinke og 
marinert hvitløk:

• Spekskinke, skjæres i små biter
• Vannmelon
• Marinert hvitløk
• Bønnespirer
• Kikerter
• Ruccola-salat
• Spinat
• Grønnkål
• Ananas
• Jordbær, til å pynte med

Hell litt oljedressing over den 
ferdige salaten, gjerne den som 
hvitløken har ligget i.

Om man ønsker mer mat i 
salaten kan man ha pastaskruer 
eller krutonger i den, og server 
gjerne brød til.

Lun laksesalat

• Grønnkål
• Isbergsalat
• Laks, krydres med sitronpepper 

og stekes kort i ovnen slik at den 
enda er litt rå inni

• Reker, håndpillede (passer også 
med dampede blåskjell)

• Mango

Skvis litt limesaft over den ferdige 
salaten

Bengt Gøran Thorbjørnsen serverer salater med både 
sjømat og spekeskinke.

Nordmenn digger rosévin
Rosévin er blitt utrolig populært blant nordmenn, og 
har gått fra å være noe som ble oppfatta som «midt-i-
mellom» rød eller hvitvin, til å bli en sommerfavoritt for 
svært mange. I fjor hvor spesielt gradestokken i sør var 
høyt på rød side, så økte salget med over 26 prosent i 
Norge. I motsetning hva enkelte nok tror, så er ikke en 
rosévin en hvitvin tilsatt en rød. Fargen kommer av kort 
kontakt med skall fra blå druer. 

Rosévin er gjerne lett og leskende, og er i utgang-
spunktet ikke beregnet for lagring. Noen av vinene holder 
dog en kvalitet som holder over tid. Jeg har med hell bl.a. 
hatt Il Mimo liggende over flere år. Følg gjerne hoved-
prinsippet for vin, hvor lett mat ofte passer sammen 
med en lettere vin og visa versa for tyngre mat med 
eksempelvis kraftige sauser. En rosé går gjerne godt til 
salater, sushi, og lystkjøtt, men kan også med hell nytes 
til sommerens grillmat.  Rosévin serveres avkjølt til en 
temperatur på 7-10grader.

IOPPA COLLINE NOVARESI NEBBIOLO RUSIN 2018 
Varenummer: 7425107
Pris: kr. 659,-
Rusin fra Ioppa er Piemontevin, og svært 
populær i Norge. Denne utgaven er i tillegg 
noe så sjeldent som en dobbelmagnum, og 
dertil tilsvarer fire normale flasker. Flasken 
er spesialtappet for Norge og er perfekt til 
sommerens grillfest med gjester. Er alltid 
sjarmant med store flasker på bordet.
Vinen er laget på 100% nebbiolodrue og er 
en saftig og ung vin. Litt floral med blomster 
og ferskenpreg på nesen. God syre og hint av 
syrlige og nesten sursøte kirsebær på smak. 
God og mye vin for pengene.

HEIDI SCHRÖCK ROSÉ BISCAYA 2017
Varenummer: 3980901
Pris: kr 169,90
Spennende vin fra Burgenland i Østerrike som 
er laget av den legendariske kvinnelige vinma-
keren Heidi Schröck. Druekombinasjonen 
Cabernet Sauvignon 30%, Merlot 30%, Pinot 
Noir 25%, gir vinen en flott fylde. Flott tydelig 
rosa farge på vinen. På nesen røde bær og 
snev av roser. På smak videreføres de røde 
bærene med fersk frukt og en behagelig 
friskhet og syre med god balanse. Dette 
er kanskje rosévinen for de som heller mer 
mot rød enn hvitvin, men kan  anbefales alle. 
Passer utmerket til salat, noe sjømat og kalvekjøtt. 

God sommer!
In vino veritas
Kim Kr. Nordli
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Har du med deg en god spikkekniv, er det nesten ingen grenser for 
hvor spennende dagen din kan bli, skal vi tro Eivind Falk. 

Falk er en av de som har drevet det lengst her i 
landet med spikkekniv. I mer enn 20 år har han 
reist land og strand rundt og holdt kurs for store 
og små som ønsker å lære seg håndverket. Han 
har også gjestet USA og India for å lære vekk 
kunsten.

– Selv de «villeste» ungene blir som lam når de 
oppleve treet forme seg mellom hendene deres, 
melder forfatteren bak «Den store spikkeboka». 
Falk er også instituttleder for Norsk håndverks-
institutt. 

MENNESKETS URINSTINKT
I vår teknologiske tidsalder mener forfatteren at 
vi begynner å bli temmelig sultefôret på nettopp 
det å lage ting med egne hender. 

– Behovet for å skape ting med egne hender 
er noe av det grunnleggende i det å være 
menneske, mener Falk. I Norge har vi lange 
 tradisjoner for å være selvhjulpne, ved å lage 
verktøy og utstyr selv. Selv har han vokst opp 
med spikkekniv som en naturlig følgesvenn 
på søndagsturen, og kan fortsatt fortape seg 
fullstendig i et ferskt treemne. 

– I Nord-Norge er dere heldige fordi dere har 
så mye bjørk. Det er absolutt min favoritt blant 
tresorter. Av røttene kan du lage tægerkurver, 
av never kan du lage brødbokser og knivslirer. 
Vidjespenninger er sterke som tau. Du kan lage 
sopelimer, rørbokser, knivskaft. Og finner du en 
spennende kul på treet har du til en kopp eller 
et kar. Pluss at du kan koke te på løvet. Det er 
ingen grunn til å være misfornøyd med å ha mye 
krokete bjørkeskog rundt seg, melder eksperten.

Han anbefaler nybegynnere å starte med å 
lage noe lite og enkelt, som en smørekniv. Og 
grøten smaker ekstra godt når du spiser den med 
selvlaget skje. Men egentlig finnes ingen grenser 
for hva du kan lage av tre. Får du teken på dette 
kan du nesten klare deg uten innkjøpt turutstyr. 
I boka demonstrerer Falk for eksempel hvordan 
du lager deg både fiskestang og dupp av tre fra 
skogen. 

– Du kan i prinsippet være temmelig selv-
berget ute i skogen om du kan spikke.

Men Falk ser at det ikke bare er håndverket 
og håndverkskunsten som det er et poeng i å 
føre videre. Også for naturen er det betydelig 

Spikket spenning

– Det synes kanskje noen er vel tidlig, men 
fire år er uansett en fin alder å bli introdusert for 
spikking, mener han.  

Jo skarpere kniv, jo bedre. Hans egen favoritt-
kniv er Mora sløydkniv nr 120. Den koster ca 150 
kroner og er sylskarp. I tillegg har den en vinkel 
på eggen som gjør den godt egnet til å skjære i 
rått virke.

– Hvis du gir ungen en sløv kniv er sjansen 
større for at hun eller han kutter seg, og at 
 kuttene blir mer alvorlige. Med en sløv kniv må 
du nemlig bruke mye mer kraft. Bruker du skarp 
kniv i friskt tre er det nesten som å skjære i smør. 
I ost i alle fall, smiler Falk. 

Men han er også tydelig på en ting: Kutt vil 
forekomme uansett, så ta alltid med plaster!

Det som minsker sjansen for skade er noen få 
grunnregler: 

1. Sitt alltid når du spikker
2. Sørg for at underarmene hviler godt på lårene 

dine.
3. Ta deg god tid

EMNEJAKT ER HALVE MOROA
Noe av det mest spennende Falk vet om er selve 
emnejakten. Ofte ser han ikke skogen for bare 
treemner. 

– Husk å snakke med skogeier først om du skal 
ta ut større emner, råder han.

Seljefløyter og annet småtteri, derimot, trenger 
du ikke be om lov for å få hente ut.

Den lengste seljefløyten han selv lager har 
16 ulike toner. En såkalt langfløyte. Den er en 
hel alen lang, altså 63 cm. Vinduet for å lykkes 
med en slik fløyte er lite. Det er bare 14 dager 
hver vår at selja er så saftig at den slipper 

barken ved at man vrir på den.
– Kortere seljefløyter kan du lage over litt 

lengre tid. Men selja må tas akkurat når den 
knopper og springer ut med blader, opplyser 
fløytespikkeren.

Et annet populært spikkeprodukt er pil og bue.
– Rogn er utmerket som bueemne. 
Han bruker hyssing som buestreng, og ser 

etter et rett pilemne som er tykkere i den ene 
enden og slutter i en kvistvinkel som skal hvile 
mot  bue strengen. Han bruker alltid kun tre, slik at 
ingen blir skadet om en pil i vanvare kommer på 
avveie. 

– Det fine med å lage pil og bue er at du hele 
tiden kan forbedre deg med å lage nye utgaver. 
Men husk at jo større bue du lager, jo lengre pil 
krever den.

En stolt gjeng med selvlagd pil og bue. FOTO: SILJE HOLTE / DEN STORE SPIKKEBOKA

Eivind Falk med en langfløyte. En seljefløyte med 16 toner.         FOTO: SILJE HOLTE / DEN STORE SPIKKEBOKA

Husk å sitte stødig og å jobbe langsomt når du  spikker.
 FOTO: SILJE HOLTE / DEN STORE SPIKKEBOKA

bærekraftig å lage og bruke egne treprodukter, 
framfor plast.

TIDLIG KRØKES
Falks egen datter fikk sin første kniv da hun var 
tre og et halvt år gammel. 

Skader kommer helt selvsagt med spikking. Men de 
kommer mye hyppigere og blir ofte mer alvorlige om 
du bruke en sløv kniv. Husk uansett å ta med plaster!

FOTO: SILJE HOLTE / DEN STORE SPIKKEBOKA
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Kortreiste sommerminner
Mange drømmer om eksotiske feriemål, men veien til gode 

sommerminner kan være kortere enn du tror. 

Ti tips for en god turdag  
med barna!
1. Sørg for en god start! Pakk sekken i god tid, helst kvelden før.
2. Ta gjerne med noen gode venner med barn på samme alder.
3. Selg inn turideen din til barna – vær entusiastisk!
4. Ta med sunn og næringsrik mat og nok drikke.
5. Bestem dere for om målet med turen er å være ute og leke, eller om dere vil til en 

hytte, en fjelltopp eller et annet konkret turmål.  
6. Snakk om de positive turopplevelsene både underveis og etter turen.
7. Vær med på leken når dere er ute. Lek og samtaler i naturen skaper nærhet og 

god kontakt mellom barn og voksne.
8. Kle deg godt og praktisk selv også. Voksne som fryser er dårlig  turselskap for 

barn.
9. Husk å kle av barna hvis de blir for varme.
10. La heller turen bli litt for kort enn alt for lang og ta mange pauser.
(KILDE: DEN NORSKE TURISTFORENING) 

Både Hammerfest, Harstad og Tromsø har aktive 
turlag som gjennom hele denne sommeren 
arrangerer turer og aktiviteter som passer for 
både store og små. 

Disse aktive turlagene har gode nettsider med 
informasjon om hvilke turer som er planlagt, 
og hvem de passer for. I sommer varierer det 
stort. Du kan oppleve villmarken i Reisadalen, 
sandstrender på Senja eller på øya Loppa på 
helge eller ukesturer. Du kan padle ned Altaelva, 
eller du kan simpelthen gå kvelds- eller dagsturer 
sammen med andre turglade. 

Sjekk ut nettsidene:
troms.dnt.no
harstad.dnt.no 
hammerfest.dnt.no
Turlagene i Norge har et stort antall turisthytter 

fordelt i de ulike fylkene, og her overnatter barn 
under 14 år gratis. Barn under 16 år fisker også 
gratis med stang og håndsnøre. Voksne trenger 
fiskekort.

Her er et lite knippe sommerturer fra turlagene 
som det går an å bli med på:

3 TOPPER EN DAG, TROMSØ
7. juli inviterer  Barnas Turlag Tromsø barn fra 
9-10 år og oppover sammen med forelder/ 
foresatte, og de yngste i DNT-ung med på 
topptur. Ikke bare en topp, men tre topper på en 
dagstur: Kjølen, Storbukttinden og Rødtinden! 
Oppmøte ved Skihuset på Storelva, og turen er 
beregnet å vare fra klokken 09.00-18.00.

28.-30. JUNI HELGETUR TIL LOPPA ØY 
Dette er en lett tur i et nydelig terreng som 
passer både for store og små. 
Overnatting i telt på Loppa-sanden 
eller på Lopphavet Gjestehus. Båt 
ut til Loppa fra både Hammerfest 
og Alta. Passer også for de som vil 
ha med vogn eller sykkel.

2.-4. AUGUST TUR TIL 
 SANDSVIKA, SENJA.
Telttur til Senjas største sand-
strand! Oppmøte i Gryllefjord for 
felles båtskyss til Barbogen. Passer 
for barn. 

10.-16. AUGUST: VILLMARKSEVENTYR 
 REISADALEN/KAUTOKEINO
Barnas Turlag Tromsø og Barnas Turlag Senja, 
planlegger et skikkelig villmarkseventyr - med en 
ukestur fra Kautokeino (Reisajavri) til Reisadalen. 
Det vil bli flere netter i telt mellom Reisajavri og 
Reisadalen, og to netter på Nedrefoss hytte. Lett 
viddeterreng å gå i, og dagsetapper på maks 
12 kilometer. Start og slutt blir ved Saraelv i 
Reisadalen.

7. JULI, TOPPTUR ANDØRJA
Harstad Turlag arrangerer en rekke turer og også 
kajakkurs (!) i sommer. 7. juli blir det topptur til 
Snøtinden på Andørja.  Denne turen passer for 
alle.

5. - 9. AUGUST, GRØNN BASECAMP 
 SOMMARØY 
DNT ung – gruppene i Nord-Norge gjentar 
 fjorårets suksess og inviterer deg med på en 
miljøvennlig basecamp på vakre Sommarøy. 
Sykler og offentlig transport vil bli brukt som 
fremkomstmidler, og maten som serveres er 
overskuddsmat fra lokale bedrifter og butikker. 
Målet er å få vise fram gode, grønne valg du kan 
ta med deg i hverdagen, i tillegg til å gi deg en 
uforglemmelig uke under midnattssola, sammen 
med mange andre friluftsglade ungdommer.

5.-13. AUGUST, SØRØYA PÅ LANGS
DNT ung Tromsø arrangerer sommerens langtur 
på Sørøya i Finnmark, hvor planen er å gå ca 
100 kilometer i variert terreng i løpat av åtte 
dager. Sørøya byr på fantastisk natur med fiske-
vann, fjell og kritthvite strender. Deltakerne bærer 
med seg mat og utstyr i ryggsekken, sover i telt 
og nyter herlige dager på tur sammen. Alders-
grense 16-23 år.
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Slik maler du huset 
raskest mulig
Med riktig verktøy, den rette malingen 
og noen gode triks, kan du spare mye 
tid når du maler fasaden.

TEKST: MARI ANDERSEN ROSENBERG 

Det å male huset kan virke som en stor og tidkrevende 
oppgave. Men ved å følge noen enkle tips kan du spare 
mye tid, og du får mer tid til overs til å gjøre ting du faktisk 
har lyst til – som å være med familie og venner og nyte 
sommerværet. 
Her er tipsene for å male huset raskest mulig:
• Ha utstyret i orden: Sørg for å ha alt du trenger tilgjen-

gelig, så slipper du å bruke tid på å kjøre til fargehan-
delen mellom slagene.

• Gjør godt forarbeid: Legger du litt energi i forarbeidet, 
blir selve malejobben enklere. Vask fasaden, skrap vekk 
blærer og skader, fjern eventuell løs maling, slip ujevn-
heter og grunn alt bart treverk. Gjør unna forarbeidet 
helgen før du skal male, så rekker treverket å tørke.

• Dekk godt til: Ved å maskere rundt vindusruter og dører, 
dekke til terrassegulvet og grunnmur, slipper du å bruke 
tid på å fjerne malingsøl.

• Velg kvalitetsmaling: En maling av god kvalitet har en 
konsistens som gjør at den er lettere å påføre og gir 
mindre sig. I tillegg finnes det i dag malinger med en 
rekke ekstrafunksjoner og smart teknologi, som blant 
annet sørger for å ta mer maling opp i penselen. 

• Bruk rull: Ved å påføre malingen med rull, maler du 
dobbelt så fort. Bruk en eksteriørrull til å få malingen 
opp på veggen, og en pensel til å etterstryke for å jevne 
ut strukturen og få en fin finish – og ikke minst komme 
til i kriker og kroker. Med en god rull og kvalitetsmaling 
får du lagt på nok maling, slik at fasaden blir tilstrekkelig 
beskyttet.

• Velg en kvalitetspensel: Når du maler med pensel, er 
det viktig å tenke på penselens evne til å ta opp maling. 
For jo mer maling du klarer å få på penselen på ett 
dypp, jo lenger kan du male før du må dyppe igjen. Ved 
å redusere antall dypp, sparer du mye tid. Gode pensler 
fordeler også malingen jevnt og mister ikke bust.

• Bruk forlengerskaft: Ved å sette både rull og pensel 
på langt skaft, øker du rekkevidden betraktelig både i 
høyden og til sidene, og du kan male en mye større flate 
uten å bøye og strekke deg for mye. Det er også mye 
bedre for kropp og rygg.

• Jobb to og to: Ikke bare er det hyggeligere, det går 
også raskere! Førstemann påfører malingen med rull og 
sistemann etterstryker med pensel. Hvis begge bruker 
forlengerskaft, er dere ferdig før dere vet ord av det!

Værguiden for årets 
utendørs arbeid
I sommerhalvåret har vi mye varierende vær. Fra regnvær og 
kjølige netter, til strålende sol og varme temperaturer.  
Her er guiden du trenger for å vite hva slags utendørsarbeid 
du kan gjøre når sola skinner, og hva som passer best når det 
småregner.

TEKST: MARI ANDERSEN ROSENBERG/IFI.NO | FOTO: JORDAN OG FLÜGGER

Du trenger ikke å utsette arbeidet på huset 
utendørs bare fordi det er dårlig vær. Du må bare 
vite hvilket vær som er egnet for å utføre hvilke 
oppgaver.

OVERSKYET OG OPPHOLD
Viser værmeldingen opphold, skyer og stabil 
temperatur, er det perfekt tid for å male utendørs. 
Det er nå du bør finne fram malingspann og rull.

– Tørt vær og stabil temperatur er det beste 
maleværet. Temperaturen bør være over 7-8 
grader gjennom hele døgnet, og du bør unngå 
de verste solskinnsdagene, sier Jostein Brekka 
hos Jordan.

Overskyet og oppholdsvær er også godt egnet 
til beising av fasade eller terrasse.

STRÅLENDE SOL
Som nevnt ovenfor er ikke strålende sol ideelt 
når huset skal males. Men det betyr ikke at du 
ikke kan male når sola skinner. Det gjelder bare å 
være litt obs.

– Gå etter sola. En vanlig feil mange gjør er at 
de starter med en vegg fordi den er i skyggen, 
så rekker de akkurat å bli ferdig før sola kommer 
rundt hjørnet. Da vil malingen kun skinnherde, og 
varmen kan gi solblærer. Mal heller etter at sola 
har rundet hjørnet, og ikke vil komme tilbake før 
neste dag, råder Thomas Sundmoen, teknisk sjef 
hos Flügger.

Men vær tålmodig før du går på en vegg der 
sola nettopp har varmet opp overflaten.

– Ikke mal med en gang sola har stått på 
 veggen, for da er overflaten fremdeles varm.  
Så du bør vente litt, tipser Jostein Brekka.

REGN OG GRÅTT
Hvis det er meldt regn og gråvær, sier det seg 
kanskje selv at du bør la penselen ligge.  

PERFEKT MALEVÆR: Opphold, tørt, null sol og stabil 
temperatur er perfekt for å male fasaden. 

VASKEVÆR: Overskyet og litt regnvær er helt ideelt for å vaske både terrasse og 
fasade. 

SKYGGE: Skal du male en dag sola skinner, bør du 
holde deg på skyggesiden og male etter sola.

OVERSKYET: Utnytt en litt kjedelig, overskyet dag til å få unna gjort malearbeidet.

Derimot er en regnværsdag perfekt for å vaske 
terrasse og fasade.

– Regnvær er vaskevær. Da får du  naturlig 
hjelp til rengjøringen ved at regnet løsner 
opp skitten. Det bør være litt overskyet for at 
kjemien skal få jobbe litt uten at det tørker. Så 
lav temperatur og litt regn er perfekt. Å vaske i 
sola er nesten umulig. Vannet fordamper fort og 
vaskemiddelet tørker, forklarer Brekka.
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HMS-KOMMENTAREN

Grunnleggende er at grillen skal stå trygt og 
stødig, og med god avstand til brennbart 
materiale.

Det er også viktig å alltid ha en bøtte vann 
eller en hageslange med påsatt vann i nær-
heten av grillen. Dette er i tillegg viktig med 
tanke på personskade (brannskade).

• Barn skal aldri være alene eller leke i 
nærheten av en tent grill

• Bruk ikke flagrende eller løstsittende 
tøy under grilling

• Bruk aldri tennvæske på varm grill
• Hold grillen under oppsyn så lenge den 

er varm
• Asken skal være kald før den tømmes 

på et sikkert sted.  
Fukt gjerne godt med vann

VIKTIGE FORHOLD MED GASSGRILL:
Les bruksanvisningen nøye for grillen og følg 
instruksjonene.  
Sjekk med jevne mellomrom slange og 
kobling for å unngå lekkasje. Bøy på slangen, 
vises små sprekker i overflaten i materialet, 
MÅ slangen byttes ut. En god regel er å bytte 
slange, og gjerne regulator minst hvert annet 
år. Ikke oppbevar gassflasken helt inntil grillen 
under bruk.

OPPBEVARING AV GASS:
Gassflasken må ikke oppbevares i kjeller eller 
på loft. Gassen er tyngre enn luft, og vil kunne 

Grilling, 
gass og 
brannvern

Grillsesongen er igang her 
for mange av oss, og det 
kan være lurt å repetere de 
grunnleggende reglene ved 
bruk av grill på balkonger og 
verandaer.

Grillmat er sommer for de fleste av oss. Her er noen enkle kjøre regler unngår du skade.

MIN SIDE

Innlogging  
i ny drakt

Du har nå fått ny Min side, hvor du kan se og 
endre informasjon knyttet til ditt medlemskap. 
Du kan også aktivere dine medlemsfordeler 
og opprette en bonuskonto, og på den måten 
handle smart og få bedre boligøkonomi.

For å logge inn på Min side, må du opprette 
en BBLiD – din personlige innlogging hos 
BONORD. Med BBLiD kan du bruke samme 
 innlogging på fordelssidene, i BONORD appen, 
til portalene dersom du sitter i styret, og 
oversikt over forkjøpsrett og ansiennitet. Hvis 
du ikke er medlem, men beboer i et boligsel-
skap som er forvaltet av BONORD, vil du med 
BBLiD også få opp kjerneinformasjon, men 

Tips!
Legg til bankkontonummeret ditt på Min 
side. Da får du automatisk bonus når du 
betaler!

Slik logger du inn på 
Min side med BBLiD
• Hvis du allerede har BBLiD: 

Gå til Min side og logg inn med din 
e-post eller mobilnummer og passord. 

• Hvis det er første gang du logger inn 
med BBLiD: 

 Trykk på lenken «Registrer bruker» og 
opprett BBLiD.

Slik aktiverer du medlemsfordelene
1. Godta medlemsvilkårene og personvern erklæringen når du har logget inn på Min side.
2. Velg om du ønsker å motta informasjon om dine medlemsfordeler, og i hvilke kanaler.
Det er frivillig å avgi samtykker, og du kan trekke disse tilbake når som helst.

Har du spørsmål om bonus og innlogging?
Kontakt BONORD på tlf. 77 60 32 00 eller e-post post@bonord.no

Du kan spare mye på å aktivere medlems fordelene dine, og med nye Min side får du enkelt oversikt over 
din bonus.

Med ny Min side er det enklere 
enn noensinne å få oversikt 
over dine personopplysninger, 
medlemsfordeler og oppspart 
bonus.

ikke tilgang på nevnte eksklusive fordeler for 
medlemmene.

AKTIVER MEDLEMSFORDELENE  
OG SPAR PENGER
Når du aktiverer medlemsfordelene dine, 
opprettes det en bonuskonto der bonus du 
samler hos leverandører av medlemsfordeler 
blir satt inn. Det er penger du enkelt kan 
 overføre til din bankkonto så snart du har 
mer enn kr 100 i bonus. Når du handler ting 
du  allikevel skal ha, som maling, byggevare, 

sportsutstyr eller interiør, og får 5 prosent 
bonus, tar det ikke lang tid å samle 100 
bonuskroner! I 2018 ble det betalt ut mer 
enn 1 million kroner i bonus til BONORD-
medlemmene.

FÅ GOD OVERSIKT I MEDLEMSAPPEN
I BONORD-appen får du overblikk over alle 
dine medlemsfordeler, og du kan logge 
inn på Min side. Der kan du enkelt se din 
opptjente bonus og overføre beløpet til din 
bankkonto. Når du er innlogget i appen, vises 
bonusen din på forsiden i appen, slik at du 
ved et enkelt  tastetrykk kan se din oppsam-
lede bonus. Har du spørsmål eller ønsker 
assistanse i f orbindelse med etablering av 
BBLiD eller  nedlasting av app, så er BONORDs 
kunde senter alltid klar for å assistere deg.

Lykke til på bonusjakten!
 

Kim Kr. Nordli
Kommunikasjonssjef
BONORD

legge seg på kjellergulvet, eller sive ned fra 
loftet og forårsake eksplosjonsfare. Kjenner 
du gasslukt og mistenker lekkasje, steng av 
ventilen på flasken. Flytt flasken til et sikkert 
sted, hvis mulig, og fjerne alle tennkilder 
som levende lys, stråleovner osv. Kontakt 
brannvesenet.

GRILLING PÅ BALKONG OG VERANDA:
På balkong og veranda er elektrisk grill det 
tryggeste.  
Sørg for god avstand til brennbart materiale, 
og hold grillen under oppsikt hele tiden mens 
den er varm. Pass på at røyk fra grillen ikke 
sjenerer naboer.  Boligselskapet ditt kan ha 
egne regler for  grilling som må følges. De 

fleste boligselskap har forbud mot bruk av 
kullgrill, mens en del tillater bruk av gassgrill, 
i tillegg til elektrisk grill. Sjekk boligselskapets 
ordensregler eller snakk med noen i styret 
dersom du er i tvil!

Stein Furulund,
HMS-rådgiver
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Samlet offensiv 
mot skjeggkre
Utbredelsen av skjeggkre har eksplodert de siste årene.  
Nå allierer Folkehelseinstituttet, Norsk Hussopp Forsikring og fire 
konkurrerende bekjempelsesfirmaer seg for å løse problemet.

Styrekonferansen  
2019
Årets styrekonferanser i Harstad og Tromsø er 
under planlegging. Overordnet tema for årets 
konferanse er teknologi, og hvordan denne 
kan brukes til å gjøre styrehverdagen enklere, 
og bidra til BONORDs slagord Trygt å bo.Godt 
å leve.

Dato for arrangementene er satt, og i 
Tromsø avvikles dagskonferansen lørdag 07. 
september og i harstad lørdag 21. september. 
Kommunikasjonssjef Kim Kr. Nordli mener 
årets tema er svært aktuelt og relevant.

–Vi har i år valgt å ha en ekstra fokus på 
teknologi. Både BONORD, våre forvaltede 
boligselskaper, de tillitsvalgte og samfunnet 
generelt, opplever store endringer både i 
brukermønster og hvilke oppgaver teknologi 
kan brukes til for å løse. De siste årene har 
hastigheten på utrulling av nye funksjoner 
og komponenter, økt radikalt. Eksempelvis 
ser vi at vi nå kjører kurs i Portalbruk fast 
hver 14. dag i store deler av året.  Vi er derfor 
opptatt av å skape en enklest og best mulig 
tjeneste for våre kunder. Av samme grunn har 
vi også benyttet fokusgrupper fra kunde-
gruppene våre i vårt arbeid. Men teknologi 
er også mye annet, og grønn rehabilitering 
og solfangerbruk i Nord-Norge er et annet 
høyaktuelt tema.

I tillegg til ting knyttet til hovedtema, vil det 
i tillegg være noen av de faste seksjonene 
knyttet til juridiske tema, og spørretime, samt 
minimesse med BONORDs samarbeids-
partnere.

– Vi er i innspurten med programmet, 
men håper boligselskapene allerede nå kan 
sette av datoene i sin kalender. Vi tror vi at 
programmene for årets konferanse blir svært 
spennende og bra!

TEKST:  KRISTIN COCK   

– Skjeggkreproblematikken i Norge har økt 
dramatisk i løpet av noen få år. Vi har tatt 
ansvaret for å gjøre noe med dette, sier fagsjef 
Øyvind Magerøy i Norsk Hussopp Forsikring.

Sammen med Folkehelseinstituttet og 
bekjempelsesfirmaene Anticimex,  Rentokil, 
Nokas  Skadedyrkontroll og Pelias går forsikrings-
selskapet til krig mot de plagsomme skade-
dyrene. Målet er å finne en metode som kan 
 redusere, og i beste fall utslette, de små 
krypene.

– Første del av prosjektet er allerede 
 gjennomført og konkluderte med at bruk av 
 forgiftet åte gir best resultat. Nå skal vi se 
 hvordan vi kan få maksimalt utbytte av åten 

og hvilke strategier som er mest effektive for å 
bekjempe skjeggkre, sier Magerøy.

KOMBINERER TEORI OG PRAKSIS
Samarbeidet mellom bekjempelsesfirmaene, 
Norsk Hussopp Forsikring og Folkehelseinstituttet 
gir unike muligheter til å kombinere teori og 
praksis.

– Vi kan dra nytte av hverandres erfaringer 
samtidig som vi samarbeider om en langsiktig 
plan. Istedenfor at alle sitter på hver sin tue og 
gjør litt, kan vi nå trekke i samme retning og finne 
metoden som fungerer best, sier fagsjefen.

Norsk Hussopp Forsikring som har  initiert 
prosjektet og som står for finansieringen. 
 Folkehelseinstituttet har ansvaret for alt det 
 praktiske arbeidet og sammenstilling av  resultatene.

Bransjen går sammen mot skjeggkre.  FOTO: KRISTIN COCK, NEWSWIREEt helt borettslag deltar i forskningen på skjeggkre.
FOTO: NORSK HUSSOPP FORSIKRING

På Folkehelseinstituttet forskes det på insekter, blant annet skjeggkre.     FOTO: NORSK HUSSOPP FORSIKRING

av skjeggkre reduseres med hele 90 prosent i 
løpet av kort tid.

– Innetemperatur spiller en viktig rolle. 
 Reduseres temperaturen fra 20 til 16 grader 
 formerer de seg om lag fire ganger så sakte. 
Da kan det ta flere år før insektene får en 
 oppblomstring. Særlig for lagerbygninger kan 
dette være svært nyttig kunnskap, sier Øyvind 
Magerøy i Norsk Hussopp Forsikring.

Han mener resultatene så langt viser at det 
i fremtiden burde være mulig å bli helt kvitt 
skjeggkre i hus og boliger.

– De vil kunne vende tilbake, men da har 
vi kunnskap som gjør at vi kan håndtere 
 problemet og holde det under kontroll.

MILLIONSØKSMÅL
Tall fra Folkehelseinstituttet viser at antallet 
skjeggkrebekjempelser ble tredoblet fra 2016 til 
2017, og har siden bare økt. Insektet, som kan 
livnære seg av nesten hva som helst, ble første 
gang identifisert i Norge i 2013.

– Skjeggkreinvasjonen kom brått på 
 skadedyrbransjen og forsikrings bransjen. 
Det oppsto nærmest et hysteri for 
eierskifteforsikrings selskapene i forbindelse 
med boligomsetning da man skjønte at 
skadeinsektene raskt utviklet seg i antall og 
geografisk utbredelse, sier Magerøy.

Spesielt i forbindelse med kjøp og salg av 
bolig har det oppstått mange konflikter og store 
søksmål.

– I dag vet vi at problemer med skjeggkre 
i boliger kan behandles. Tidligere har det 
blitt utbetalt millionerstatninger i eierskifte-
sammenheng ved oppdagelse av skjeggkre. 
Det vil nok ikke skje i fremtiden med den kunn-
skapen vi sitter på i dag, sier Magerøy.

KRAVLER OG KRYPER
Skjeggkre i seg selv gjør liten skade, men folk 
flest synes de er ekle å ha i hus.

– De blir fort veldig mange, og de kravler og 
kryper rundt i alle konstruksjoner. De kan like 
gjerne være på bad og kjøkken som på sove-
rom og i stuen. Dessuten er de ganske store, 
med de lange halehårene kan de bli rundt 15 
til 19  millimeter lange, sier han.

De hardføre insektene livnærer seg på 
 proteiner, karbohydrater og cellulose, samt 
trives godt i typiske norske boliger hvor det kan 
være gunstige leveforhold. 
       

TESTER UT I BORETTSLAG
Bekjempelsesfirmaene har fått tilgang til et stort 
borettslag som er svært plaget av skadeinsektet 
hvor metoder og eksperimenter kan testes.

– Giften som har best effekt på de  skjeggete 
kreene er tidligere brukt mot kakerlakker 
og maur. Preparatet er godkjent av Miljø-
direktoratet for bruk på krypende insekter, 
inkludert  skjeggkre, sier forsker Anders Aak hos 
 Folkehelseinstituttet.

Han forteller at prosjektet har oppnådd gode 
resultater i løpet av de to og et halvt årene det 
har pågått.

– Fra å ha et kunnskapsnivå på rundt null, har 
vi nå rundt 70 prosent kunnskap om hvordan 
skjeggkre kan bekjempes. I løpet av de neste 
halvannet år prosjektet skal pågå, regner vi med 
å sitte med hele svaret, sier Aak.

Norge ligger på forskningstoppen når det 
gjelder skjeggkrebekjempelse.

– I andre land er problemet minst like stort, 
men de har et mer avslappet forhold til skjegg-
kre. Ved å gjøre dette arbeidet fyller vi et stort 
kunnskapshull. Det er ingen tvil om at kunn-
skapen vil kunne anvendes også i andre land, 
sier han.

GOD EFFEKT
Forskningsprosjektet viser at plasseringen av åte 
har stor betydning for resultatene. Ved å spre 
åtet på mange steder i en bolig, samtidig som 
annen konkurrerende mat fjernes, kan bestanden 
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PARTNER

JACOB FRIIS UR OG OPTIKK
Ur og optikk

15% rabatt på timepris
Ekstra gode priser på materiell

jacobfriis.no | 77 68 31 35

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

E T B L .  1 9 0 3  

Raske briller for sommeren
På Jacob Friis Ur-Optikk AS er de klare for sommeren. Annichen Friis 
tar med seg staben ut i sola for en liten solbrillevisning.

– Vi har plukket ut en bukett lekre solbriller for 
sesongen. Raske shades har vært et mye brukt 
begrep i år og Martine har på seg en passe 
rask en fra Oakley. Det er ikke alltid like fint med 
sporty solbriller når man skal pynte seg, men 
her har vi tatt inn en modell som passer til kofte. 
Sjekk fargene! sier Annichen og spankulerer inn 
mot gjengen sin.

FRA PARIS TIL NORDENS PARIS
– En solbrille som passer til mange antrekk er en 
klassisk sort rund acetat-brille og med Tom Ford 
er man kledd for de fleste anledninger, påpeker 
hun.

Ingvild viser fram siste mote fra Paris i Nordens 
Paris, som er en litt mer avantgarde solbrille fra 
Face á Face, i sort, hvitt og metall.

Selv har Annichen på seg en maskulin acetat-
brille fra Dita i litt intellektuell Venice-stil med 
lyse glass.

GJERNE LITT HIPPIE
For de som ikke kjøper nye solbriller hvert år kan 
Annichen berolige med at den runde solbrille-
trenden holder seg, og at metallbriller stadig er 
aktuelt. Hun kler opp både Martine og Ingvild i 
modeller fra Dita i titan og gull med dobbel bro 
og graderte glass.

– For jenter er hippiestilen fra 70-tallet en hit, 
og ikke minst store og små varianter av  «cat-eye», 
forklarer hun.

Når det gjelder briller med litt lyse glass, så 
har også Marc Jacobs tatt med seg denne stilen 
i år. Andreas har fått på seg et par røykgule, kule 
Marc Jacobs-briller.

– Joakim, derimot, har en helt mørk luksus-
variant av «piloten», nemlig Mach-Five fra Dita.

Det største problemet når alt kommer til alt er 
kanskje å velge hva man faller mest for. Mye kult 
å kle seg i under midnattsola.

Woow Supernova - kr 2.248,- 

Tom Ford Chloé - kr 4.440,- 

Oakly Sutro - kr 1.840,-

Oakly Jawbreaker - kr 2.240,- 

Dita Talon Two - kr 5.590,- 

Marc Jacobs - kr 1.990,-

Dita System Two - kr 7.790,-

Chloé - kr 7.070,- 
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Det blir stadig større etterspørsel for å lade el-bil, 
og dette er etter hvert naturlig for også bolig-
selskapene å ta inn over seg når de skal sørge 
for oppdaterte og attraktive bomiljø for sine 
medlemmer.

Haneseth Harstad er elektropartneren som har 
spesialisert seg på å kunne montere elbil-ladere 
i boligselskap, uten å «ta strømmen» for resten 
av laget.

LASTSTYRING
– Vi ser at det er behov for laststyring, ikke minst 
for de boligselskapene der veldig mange har for 
lite strøm tilgjengelig, så vi må styre dette på 
en intelligent måte. Noe vi har kompetanse på 
og system for. Vi må sørge for at vi ikke tar ned 
byggene på julaften når alle trenger strøm, smiler 
Svein-Arne Ludvigsen, daglig leder i Haneseth 
Harstad.

Haneseth Harstad AS ble etablert i 2005, og pro-
sjekterer og utfører service på alle typer elektriske 
anlegg. Markedsområdet er i hovedsak Harstad og 
omegn, og kundene er både private, næringsliv, 
industri, offentlig etater, samt flere landsdekkende 
firma. Ved siden av elektro installasjoner i bygg, 
levererer Haneseth brannalarmer og nødlysanlegg, 
og driver også med  automasjon.

EL-SJEKK
Nå kommer Haneseth Harstad med et tilbud de 
håper vil slå godt an hos byens boligselskap: – Vi 
har veldig mange borettslag som er 10, 20, 30 
og 40 år gamle. Vi vet at både sikringsskap og 
ledninger er hardt belastet med nymotens innret-
ninger over alt. Ved å tilby svært gode priser på 
el-sjekk, kan vi kartlegge el-sikkerheten i de ulike 
lagene. Noe vi ser trengs rundt omkring, forteller 
Ludvigsen.

Haneseth Harstad er forøvrig en del av 
Haneseth Gruppen. Haneseth Gruppen eier en 
rekke elektrobedrifter og samlet har passert 300 
ansatte i Nord-Norge.

Klar for el-sjekk og billadere?
Haneseth Harstad har revitalisert sin partneravtale med BONORD, og tilbyr nå 
el-sjekk og gode løsninger for installasjon av elbil-ladere i boligselskap.

Svein-Arne Ludvigsen i Haneseth Harstad har gode tilbud til boligselskap som vil sjekke egne anlegg, eller oppgradere dem.

Innfører henteordning for
glass- og metallemballasje
Remiks i Tromsø er i ferd med å levere ut en ekstra dunk til alle husholdninger.  
Fra høsten av vil miljøselskapet begynne å samle inn glass og metall der folk bor.

– For alle som bor i boligselskap eller sameier, 
vil det bli fellesløsninger for innsamling av glass- 
og metallemballasje. Etter sommeren vil vi gå i 
gang med å etablere disse. De som allerede vet 
hvordan de vil ha fellesløsningen for glass og 
metall, må gjerne ta kontakt med oss så snart 
som mulig på post@remiks.no. Prinsippet vårt er 
at det skal bli enklere å levere dette råstoffet til 
materialgjenvinning, slik at vi kan produsere mer 
nytt glass og metall av resirkulerte råvarer, sier 
Trond Evertsen som er prosjektleder for den nye 
henteordningen i Remiks. 

Glass kan gjenvinnes i det uendelige, og 75 
prosent av all aluminium som er produsert siden 
1886, er fortsatt i bruk.

TØMMES HVER ÅTTENDE UKE
Dunken som kjøres ut til eneboligene har oransje 
farget lokk, rommer 140 liter og er dermed en 
mindre dunk enn den vanlige optiske avfalls-
dunken. Glass- og metall vil hentes hver åttende 
uke. Skulle vise seg at enkelte husholdninger 
får behov for større glass- og metalldunk, vil de 
kunne få dette gratis om de kontakter Remiks.
For de med fellesløsninger er det i hovedsak tre 
ulike alternativ som må vurderes. 
Evertsen tror også det kan bli 
nødvendig med testperioder, 
og å gjøre tilpasninger 
underveis.

– Det mest logiske er å 
etablere en fellesløs-
ning i  tilknytning til 
der hvor man alle-
rede  leverer optisk 
sortert avfall, men 
glass- og metall-
innsamling bråker 
mer. Det er ting 
vi må ta hensyn 
til når vi vurderer 
 plassering i borettslag 
og sameier,  forklarer han.

Noen vil ha mulig-
het for å utvide sine 

nedgravde løsninger, mens de som har søppel-
sug trolig vil få nye containere på strategiske 
steder i borettslaget.

KUN LØS EMBALLASJE
– Vi forventer at vi vil måtte bruke litt tid på å 
etablere gode fellesløsninger. Derfor fjerner vi 
ingen av de resterende returpunktene før godt 
uti neste år, sier Evertsen. Han poengterer at 
det kun er emballasje som skal i dunken, og at 
Remiks kun tar imot løst glass og metall. Altså 
skal det ikke være plastposer eller esker rundt 
glass- og metallemballasjen når den kastes i 
dunken.

Det er også et poeng at glasset aller helst ikke 
skal knuse. Da blir det rett og slett mindre risiko 
for glassbiter på avveie. 

Husk å skylle emballasjen i kaldt vann før den 
legges i dunken. 

Dette er ikke avfall men råstoff. For å få tak i mer av dette, begynner Remiks i 
Tromsø å hente glass og metall hjemme hos husholdningene.

Slik ser dunken ut som samtlige husstander i Tromsø 
får utdelt, minus de som i dag bruker  fellesløsninger. 
De vil også fellesløsning for glass og metall-
innsamlingen.
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PARTNER

HANESETH HARSTAD AS
Elektro og installasjon

10-20 % rabatt
haneseth.no| 77 01 64 00

PARTNER

REMIKS MILJØPARK AS
Renovasjon

Medlemspriser
remiks.no | 77 60 19 00



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 appenVitser

- Hvilke dyr har vi for nytten skyld?
- Kuer, høner og griser.
- Flott! Hvilke dyr har vi bare for hyggens skyld?
- Gyngehester

Så var det gjøkungen som datt ut av redet og ble helt koko.

Gåter

Hvordan fanger man kaniner?
- Man setter seg bak et tre og lager gulrotlyder.

Vet du et ord på tre bokstaver som starter med bensin?
- Bil. 

Oppskrift på såpeboblevann
Å lage sitt eget såpeboblevann er 
enkelt, og du har mest  sannsynlig det 
du trenger hjemme på  kjøkkenet. Her 
får du en enkel oppskrift som gir gode 
såpebobler.

Dette trenger du:
• 1/2 dl oppvasksåpe
• 3.5 dl vann
• 1 ts sukker
• Blåsepinne

Slik gjør du:
Rør alle ingrediensene forsiktig sammen. La 
såpeboble vannet stå i noen minutter før bruk om 
det skummer mye. Og så er det bare å blåse i vei.

!

!

Lag ditt eget 
såpeboblevann

(KILDE:TRAFIKKALENDEREN.NO)

Barnekryssord

Skriv inn riktige vannrette ord, da kommer du frem til  løsningsordet som 
står nedover, loddrett.
Svaret kan du sende inn til:  
BONORD, postboks 6156, 9291 Tromsø. 
Merk konvolutten Barnesiden. 
Vinneren av forrige oppgave: 
Edward Bårdsen, Timoteivegen 58, 9102 Kvaløysletta
Stella Heim, Grimsbyveien 56A, 9011 Tromsø
Benjamin Dragland, Stærveien 33, 9015 Tromsø

34 BARNESIDA



KONTAK TINFO:
Bjørn Mathisen, tlf. 902 05 553 / bm@bonord.no
Tone Trøite, tlf. 917 76 377 / tt@garanti.no

Noen av de mange kvalitetene:
• Kvalitetskjøkken med integrerte hvitevarer
•	 Treroms-	og	fireroms-leilighetene	får		walk-in-closet
•	 Alle	får	innendørs	parkering	og	egen	bod	i		underetasjen
•	 Snøfrie,	oppvarmede	fortau	og	vannbåren	varme
• Heis

•	 Et	fellesrom	i	5.	etasje	med		r	om	slig	terrasse	utenfor	til	fri	
	 bruk	for	beboerne
•	 Gunstig	finansieringsløsning
•	 IN-ordning;	mulighet	for	individuell	nedbetaling	av	fellesgjeld
•	 Sikring	og	tryggingsordning	med	forskuttering	av		felleskostnader

24	leiligheter	på	Seljestad	med	sportsbod	
og	parkering	i	kjeller  

Tid	er	blitt	en	av	vår	tids	største	knapphetsfaktorer.	Tid	til	nærhet	med	familie,	venner,	hobbyer,	reiser	og	tid	til	å	kose	
seg	med	god	samvittighet.	Et	liv	i	Seljestad	Boligpark	vil	forenkle	hverdagen,	fjerne	tidslukere	og	gi	deg	rom	til	mye	
av	det	du	kanskje	savner	eller	har	dårlig	samvittighet	for	i	dag.	I	tillegg	er	det	nært	sentrum,	naturen,	barnehage-	og	
skoler,	småbåthavn	og	butikk.

seljestadboligpark.no

NYHET! 
UNGDOMSFORSIKRING FOR DEG 
UNDER 26 – GRATIS FØRSTE ÅR!

GRATIS
FORSIKRING

I ETT ÅR

Forsikring for medlemmer har inngått et samarbeid med If, Nordens største skadeforsikringsselskap. 
Med våre 570.000 medlemmer i ryggen betyr det at vi får et bedre forsikringstilbud, og enda flere fordeler. 
Som for eksempel If Start, markedets beste forsikringspakke for unge. Nå kan du få innbo-, reise- og ulykkesforsikring gratis første år 
– uansett hvor i Norden du bor eller studerer. If kundeservice er kåret til Norges beste. Ta kontakt for en gjennomgang!

     Innbo med tyveriforsikring
     Helårs reiseforsikring i hele verden fra Europeiske 
     Ulykkesdekning med behandlingsutgifter  
     Avbruddsdekning ved studier 

Du får gratis If Start ved registrert If Start-skjema. 
Sjekk forsikringformedlemmer.no eller ring 22 42 85 00

• 
• 
• 
•  



I 10 år har BONORD og Ishavskraft samarbeidet 
om å gi medlemmene én av Norges desidert beste 
strømavtale, til din bolig og fritidshus.

For uforpliktende tilbud, send SMS
med kodeord TILBUD til 2258.

EN UNIK 
AVTALE FOR
MEDLEMMER.

77 61 20 00
kunde@ishavskraft.no

ishavskraft.no

Ishavskraft er i dag Nord-Norges største kraftleverandør. Vår identitet vil alltid være preget av landsdelen vi 
kommer fra. Med folkelige verdier og uredde ambisjoner som fundament leverer våre ansatte konkurransedyktig 
kraft og kompetent rådgiving til privat- og bedriftskunder, både nasjonalt og internasjonalt. 
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Kontakt oss for en hyggelig boligprat 
Bjørn Mathisen, tlf. 902 05 553 / bm@bonord.no
Tone Trøite, tlf. 917 76 377 / tt@garanti.no

12 moderne 
leiligheter rett ved 
Kanebogen senter

• Gunstig fi nansieringsløsning

• Borettslag

• Du slipper vedlikehold, snømåking og plenklipping

• Heis direkte opp i leiligheten fra parkering i kjeller

• Meget solrikt

• Nærhet til alt

• Alle driftsutgifter er inkl. i fellesutgiften, 
 også oppvarming og varmt vann

www.senteretborettslag.no

9
SOLGTE



Å bo ved havet gjør noe med oss

Oppdag det selv

Oppdag livets skattkammer

Ta kontakt med Bjørn Mathisen, tlf. 902 05 553/bm@bonord.no eller Tone Trøite, tlf. 917 76 377/tt@garanti.no  
Besøk oss også på brovingen-harstad.no eller på Facebook @brovingenbrl

Det sies at rastløsheten glir av deg i møte med havet. 
Fra din «brovinge» kan du nå få havet som nærmeste nabo når Brovingen borettslag 

kommer med 28 kvalitetsleiligheter ytterst på kaikanten i Samasjøen.

10
SOLGTE

Magisk utsikt – Det kommer aldri noen foran   •   Gjennomgående leiligheter med balkong på begge sider  
Vannbåren varme og elbil-ladning   •   Nærhet til sentrum og store arbeidsplasser

Unik finansiering – Avdragsfrihet og lang nedbetalingstid

14
SOLGTE

Fordelene dere får som borettslags-
kunde hos Telenor

ESPERVIK D
ESIG

N

Ønsker ditt boligsameie et uforpliktende tilbud, se  telenor.no/boligsameie

Alltid på Nett-garanti
Hvis nettet faller ut sørger vi for at du 
alltid  kommer deg på nett igjen.

Underholdingsportalen T-We
T-We fra Telenor samler TV- og strømme-
tjenester på ett sted, og gir deg første-
klasses underholdning når og hvor du vil. 

Nettvern
Surf trygt med Nettvern – et filter som ligger 
i Telenornettet, og som beskytter deg mot 
svindel forsøk og skadelig programvare.

Familiebonus
Alt på ett sted lønner seg! Samle TV, bredbånd 
og mobil hos Telenor og få Familiebonus –  ekstra 
mobildata hver måned, helt uten ekstra kostnad.

Bolyst 210x275 Telenorfordeler april 2019 v1.indd   1 05.04.2019   11:08



HASSELBERG TRANSPORT AS
Lagring og pakkemateriell

15% rabatt på lagring og pakkematriell
hasselberg.no | Tlf: 77 63 33 33

IMI TROMSØ BEGRAVELSESBYRÅ
Bistand ved dødsfall

Medlemspriser
imitromso.no | Tlf: 77 66 25 00

NORENGROS TROMSØ OG HARSTAD
Kontor, data og møbler

Medlemspriser
norengros.no | Tlf: 77 75 26 26 / 08522

DEKK1
Dekk, felg og dekkhotell

5 % bonus og rabatt på hele utvalget
dekk1.no| 03355

ISHAVSKRAFT
Energi og miljø

Medlemspriser
ishavskraft.no | 77 61 20 00

FORSIKRING FOR MEDLEMMER
Alle typer forsikring

Medlemspriser, 18 % samlerabatt.
forskringformedlemmer.no | 03712

BLIKKENSLAGER - TOM DREYER
Beslag og ventilasjon

10-20 % rabatt.
blikkenslagerdreyer.no | 77 67 35 88

GLASSMESTER APPELBOM AS
Glass og solskjerming

10-25% rabatt
appelbom.no | 47 46 49 00

HANESETH HARSTAD AS
Elektro og installasjon

10-20 % rabatt
haneseth.no| 77 01 64 00

JM HANSEN ELEKTRISK
Elektro og installasjon

Medlemspriser
jmhansen.no | 77 66 55 00

VVS 24
Rørlegger, vann og avløp

20 % på garnityr og rørdeler.
vvs24.com | 77 69 02 00

LAMPEHUSET
Belysning

5 % bonus på alle produkter
lampehuset.no

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

ALL-TJENESTE AS
Renhold og vaktmestertjenester

12,5 % rabatt på ordinære priser
all-tjeneste.no | 77 61 50 50

BYGGESYSTEMER AS TROMSØ, HARSTAD 
OG FINNSNES

Utleie lifter og maskiner

20 % rabatt
byggesystemer.no

NOVA INTERIØR TROMSØ OG HARSTAD
Kjøkken, bad og garderobe

25-30 % rabatt
nova-group.no

TILBORDS
Kjøkken og hjem

10 % rabatt, 5 % bonus
tilbords.no

REKVE PLEYM & CO DA
Advokattjenester

25% rabatt
rekve-pleym.no | 77 75 12 00

HÅLOGALAND TEATER
Kultur

Opptil 35 % rabatt.
ht.tr.no | 77 60 64 00

MODENA FLISER
Fliser

10 % rabatt på ordinære varer
modena.no | 977 19 650

REMIKS MILJØPARK AS
Renovasjon

Medlemspriser
remiks.no | 77 60 19 00

JACOB FRIIS UR OG OPTIKK
Ur og optikk

15% rabatt på timepris
Ekstra gode priser på materiell

jacobfriis.no | 77 68 31 35

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

E T B L .  1 9 0 3  

HURTIGRUTEN
Reiser

5 % bonus - Norskekysten
bi-reiser.no | sorvestreiser.no

THON HOTELS
Hotell

12 % i Norge og Sverige
thonhotels.no | 815 52 442

TRYGG VAKT AS
Alarm og vakthold

Medlemspriser
tryggvakt.no | 77 61 03 00

CERTEGO
Låsesmed og låseprodukter

5% bonus
15% rabatt på ordinære priser

certego.no | 09145

HUSK Å  AKTIVERE 
 KORTET DITT!

MED BONORD 
 APPEN HAR 
DU ALLTID 
MEDLEMSKORET 
MED DEG!

MONTÉR
Byggevareforretning, rådgivningstjeneste 

og håndverkere   

Husk BONORD-rabatt når du ber om tilbud. 
www.monter.no

G-SPORT OG G-MAX
Sport og fritid

5 % bonus
gsport.no

INTERSPORT
Sport og fritid

5 % bonus
intersport.no



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

garanti.no
T: 77 60 32 00

Å selge i borettslag
Sjansen er stor for at vi i GARANTI Eiendomsmegling allerede har solgt leiligheter i ditt borettslag.

For deg som vurderer å selge, er det en fordel å velge en megler som både har lokalkunnskap

om ditt nabolag, og er en borettslagspesialist.

Det hele starter uforpliktende med en verdivurdering. 

kontakt oss på garanti.no

GARANTI EIENDOMSMEGLING 
- borettslagspesialisten

GARANTI HAMMERFEST 
Strandgata 16 
hammerfest@garanti.no

GARANTI TROMSØ 
Nerstranda senter, 4. etg.
tromso@garanti.no

GARANTI HARSTAD
Magnusgate 1
harstad@garanti.no

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

RETURADRESSE:

BONORD
Postboks 6156
9291 TROMSØ
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