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for første gang sendes TBBLs medlemsblad «Bolyst» 
til samtlige husstander i Tromsø-området. normalt er 
det kun de som allerede er medlemmer som mottar 
bladet. når vi denne gangen har valgt å fulldistribu-
ere bladet, er det fordi vi tror det er mange av byens 
innbyggere som ikke kjenner til de mange fordeler 
man oppnår med medlemskapet. 

i dette bladet kan du derfor blant annet lese om de 
mange medlemsfordeler som TBBL har å tilby. gjen-
nom samarbeidet i boligsamvirket og et godt lokalt 
kontaktnett har vi klart å etablere medlemstilbud i 
over 30 bedrifter. de aller fleste er lokalisert i her 
Tromsø.

du finner det samlede tilbudet bakerst i dette 
bladet.  de fleste av tilbudene er verdt en 
egen omtale, men vi vil her trekke frem noen 
enkelttilbud. 

et meget godt tilbud på strømpris i ishavskraft 
(Troms kraft). ingen øretillegg på spotprisen, 

kun et månedlig avtalegebyr. Videre en meget gunstig 
rabattavtale med neumann Bygg. Her slipper du å be 
om rabatt – det er tilstrekkelig å vise medlemskortet 
i butikken.

de nasjonale avtalene er også verd å trekke frem. 
dersom du henvender deg til nBBL, tør vi love et 
meget godt tilbud på dine private forsikringer. Tele-
noravtalen har gjennom lang tid vært meget gunstig, 
enten det er snakk om fasttelefon eller mobil. 

målet vårt er klart: ved normal bruk av medlems-
tilbudene skal du få den årlige medlemsavgiften 
titalls igjen. om vi klarer det kan nok variere fra år 
til annen, men vi lover det å jobbe knallhardt for at 
du som forbruker skal ha best mulige tilbud når du 
handler boligrelaterte varer og tjenester.

så langt har nesten 13.000 personer valgt å bli 
medlem i TBBL. Vi er ikke i tvil om at noe av årsaken 
til denne betydelige medlemsrekrutteringen, er det 
velutviklede medlemsprogrammet som vi har.

den 29. april ble det enda flere grunner til å bli 
medlem av TBBL. da ble Trondheim og omegn 
Boligbyggelag (ToBB) fullverdig medlem av samar-
beidsorganet storbybolig, og samtidig ble storbybolig 
landsdekkende gjennom også å omfatte byene oslo, 
stavanger og Bergen.  

Hva innebærer dette for deg som medlem? Jo, du 
beholder selvsagt dine lokale rettigheter som TBBL-
medlem, og får i tillegg ansiennitet i den felles bolig-
massen som omfatter over 142.000 boliger fra 1.mai 
2009. dermed er det mulig for TBBLs medlemmer til 
å ha tilgang til husvære i alle de store universitetsby-
ene. dette gjelder ikke bare boliger for salg, men 
også et betydelig antall utleieleieligheter som de fem 
boligbyggelagene har i sin portefølje. 

dette er ikke aktuelt for deg? du har ikke tenkt å 
flytte? 

glem nå ikke at medlemskapet kan overføres til barn, 
som eksempelvis kan benytte forkjøpsretten i andre 

byer enn Tromsø. Ungdommen flytter i stadig større 
grad, og dette er en sentral begrunnelse for at vi som 
styrer boligbyggelagene i universitetsbyene har  
funnet sammen i storbybolig. økt frihet og fleksibili-
tet er som kjent en viktig fordel i en stadig mer mobil 
verden.

På side 4 og 5 i dette bladet kan du lese om et  
medlem i Tromsø Boligbyggelag som har valgt å 
benytte seg av denne muligheten. en flott bolig ble 
kjøpt på forkjøp i Trondheim ved bruk av ansiennitet 
fra TBBL. 

Vi tror dette at dette vil skje i stadig større grad 
fremover. 

derfor ser vi ingen grunn til at ikke hele byen er 
medlem av TBBL! 
 

Svein Dalsbø
Administrerende direktør
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Ved hjelp av Storbysamarbeidet 
har tromsøværingen Ivar ness 
og hans spanske frue, Maria 
Coral, sikret seg borettslags-
leilighet i Trondheim. 

Hele landet ligger nå åpent for medlemmer i Tromsø 
Boligbyggelag (TBBL). i alle fall alle storbyene i  
landet. gjennom storbysamarbeidet kan du som 
TBBL-medlem nå bruke forkjøpsretten din i med-
lemslagene Vestbo i Bergen, Usbl i oslo, sBBL i  
stavanger og ToBB i Trondheim. og medlemmene 
herfra kan selvsagt også bruke sin forkjøpsrett i 
Tromsø. 

for ivar ness og samboeren ble det et lykketreff 
at ivars mor hadde spandert TBBL-medlemsskap på 
sine barn da de etter å ha forelsket seg i hverandre 
i marias hjemby Valencia, til slutt bestemte seg for å 
slå rot i Trondheim. 

EUROPA RUNDT
ivar er sivilingeniør for informatikk og jobber som 
utvikler for saP Lab norway. for ti år siden reiste han 
som utvekslingsstudent til spania og ble tatt imot av 
den vakre maria Coral, som representerte student-
organisasjonen i Valencia. og ved Valencias asurblå 
hav blomstret romantikken. maria skulle etter hvert 
studere i oslo, og ivar fulgte med. så bar det til Wien 
ved hjelp av erasmusprogrammet som nTnU er med 
på, og etter et år i mozarts fødeland fristet spanias 
varme igjen. maria og ivar tilbrakte to år i Valencia før 
de begynte å lengte til snø og is. 

– ivar hadde en god utdannelse og fikk jobb, men 
lønningene er lavere enn i norge. med et høyt norsk 
studielån og lave spanske lønninger gikk det ikke i 
lengden, forklarer maria. 

– i tillegg var det sånn at vi jobbet lange dager og 
var for slitne til å benytte oss av de fine strendene, 
legger ivar til. 

– Hver gang vi hadde ferie, var det gjerne å reise til 
norge for å besøke familien. 

FAMILIEN VOKSER
familien til ivar er i Tromsø. 

– mor ville veldig gjerne at vi skulle bosette oss 
der, og det er jo en utrolig fin by. 

– Kanskje litt lange vintre, skyter maria forsiktig 
inn. 

– Jo, men viktigst var at med min og marias utdan-
nelse, var det lettere for oss å finne relevant arbeid i 
Trondheim, påpeker ivar. nå er de vel etablert her, og i 
slutten av september blir det familieforøkelse.

– da vi fant ut at dét var tilfelle, bestemte vi oss 
for at vi måtte kjøpe bolig, smiler maria.

MORS FREMSYN
– Hadde jeg visst at jeg skulle kjøpe bolig i Trond-

heim, skulle jeg meldt meg inn i ToBB da jeg kom hit 
som student for mange år siden, sier ivar med selvbe-
breidende stemme. Paret fant den perfekte leiligheten 
i Kattem Borettslag utenfor Trondheim sentrum, og 
har nettopp flyttet inn. 

– det var en spennende budrunde, sier ivar, og 
maria nikker. 

– da vi hadde lagt inn det høyeste budet, trodde 
jeg vi hadde vunnet, jeg hadde jo aldri hørt om 
ansiennitet og forkjøpsrett! det var fryktelig nervepir-
rende, sier maria og rister på hodet. ivar nikker. 

– Heldigvis hadde min mor i Tromsø vært så forut-
seende at hun hadde kjøpt medlemskap for meg og 
søsknene mine i TBBL i håp om at vi skulle kjøpe der. 
så fant jeg ut at i kraft av storbysamarbeidet er vi jo 
medlemmer her i Trondheim også! det ga en ekstra 
betryggelse. 

KLAR FOR FREMTIDEN
– Vi er kanskje typiske eksempler på hvordan det 
er for mange mennesker i dag. Vi har reist litt rundt, 
både i innland og utland før vi fant ut hvor vi ville ha 
vårt langsiktige rede. og maria er ikke redd for litt 
trøndersk vinter. 

– Her har vi alle årstidene. det er koselig i byen 
på sommeren, og det er flott å gå turer om vinteren. 
dessuten har norge klart seg ganske bra i finanskri-
sen. det er ikke så mange jobber for oss arkitekter 
akkurat nå, men spania har enda dårligere råd til 
å stimulere veksten. så også på den måten er det 
bedre for oss her enn der jeg kommer fra, sier maria 
alvorlig.

– Vi er veldig glade for å ha blitt borettslagbeboere, 
ler ivar idet han og maria går hånd i hånd på vei hjem.

Medlem i Tromsø 
– fordel i Trondheim

en andel i TBBL kan nå sikre deg drøm-
meboligen ikke bare i Tromsø, men i fire 
andre storbyer i norge. Boligbyggelag i 
oslo, Bergen, stavanger, Trondheim og 
Tromsø har inngått samarbeid om storby-
bolig. for TBBLs medlemmer betyr dette 
at man beholder de lokale medlemsret-
tighetene, samtidig som man kan bruke 
ansienniteten sin for å skaffe seg bolig i 
de andre byene. 
storbybolig omfatter både boliger som sel-
ges og som leies ut, og det er en betydelig 
boligmasse man får tilgang til. storbybolig 
arbeider med å tilby stadig nye og bedre 
medlemsfordeler til nytte for medlem-
mer i alle boligbyggelagene som er med i 
storbysamarbeidet.
medlemslagene er Vestbo i Bergen, Usbl i 
oslo, sBBL i stavanger, ToBB i Trondheim 
og TBBL. TBBLs medlemmer kan bruke 
forkjøpsretten sin på rundt 30.000 boliger 
i disse byene.

STORBYSAMARBEID

Ivar Ness og Maria Coral går en lys fremtid
 i møte med ny bolig i Trondheim, takket

være medlemskap i TBBL.
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27 år gamle Julia aronsen husker godt det første 
møtet med evjenveien en kald oktober dag i 2007, 
etter å ha flyttet til Tromsø fra sarpsborg. 

siden jeg opprinnelig kommer fra murmansk, 
ønsket jeg meg nordover. Jeg fant utleieprospektet 
på nettet, og fikk god hjelp av TBBL med de praktiske 
detaljene. Jeg og min ett år gamle sønn ankom noen 
dager før flyttelasset, så vi måtte sove på luftmadrass 
den første tiden. det var ekko i den tomme leilig-
heten. men når kvelden kom, og lysene fra Tromsøya 
speilte seg sundet; var det så vakkert! Jeg glemte 
helt alle tingene mine som var på vei nordover med 
trailer.

KOLLEKTIVTRANSPORT
Utsikten er fortsatt like vakker i evjenveien. men med 
ting og tang på plass har det også blitt mer praktisk 
for Julia.

– en av grunnene til at jeg flyttet hit var umiddel-
bar nærhet til barnehage og skole. det er lekeplass 
i bakgården og masse lekekamerater i området. Jeg 
har ikke bil, så det er midt i blinken at bussen stopper 
rett utenfor her. og den stopper ofte, legger Julia til.

i Julias situasjon med barn nummer to på vei og en 
ektemann som til daglig bor i murmansk, er praktiske 
og billige løsninger kjærkomment.

– Leiligheten er åpen og luftig slik at jeg kan 
lage mat på kjøkkenet og ha oppsyn med guttungen 
samtidig. fra den franske balkongen med branntrapp 
kan jeg ta utvendig vindusvask uten de helt store 
krumspringene. dessuten har vi har fellesvaskeri 
i leilighetskomplekset, så vi slipper å investere i 
vaskemaskin. 

SOSIALT
Julia hadde ikke noe særlig nettverk når hun flyttet til 
Tromsø, men det har endret seg. 

– det er veldig sosialt her, uten at det er på-
trengende. mange sykehusansatte bor i komplekset, 
og jeg har blitt kjent med folk fra norge, sverige, 
serbia og østerrike. men norsk med østerriksk aksent 
sliter jeg litt med, flirer Julia.

Julia har bidratt selv til det sosiale miljøet i 
evjenveien. 

– Veggen bak lekeplassen syntes jeg var litt grå og 
kjedelig. Jeg har kunstbakgrunn, så jeg sendte TBBL 
en skisse med forslag til utsmykking, som de likte. 
Ungene i nabolaget syntes det var morsomt med litt 
action, så jeg hadde publikum gjennom hele proses-
sen. det ble veldig sosialt, og om jeg skal si det selv, 
ble det fint også.

Praktisk 
og vakkert
TBBls utleieboliger på evjenveien kommer i ulike praktiske 
størrelser. Miljøet er trivelig og utsikten formidabel.

gjennom datterselskapet TBBL Utleieboliger 
as eier TBBL 93 moderne leiligheter i forskjel-
lige størrelser på Tomasjord. Leilighetene er 
forbeholdt unge medlemmer mellom 18-35 år, 
og kan leies i inntil fem år. det kan imidlertid 
gjøres unntak fra disse reglene.
Leilighetene er tilknyttet bredbåndsnettet og 
kabel-TV gjennom Canal digital.
man kan leie parkeringsplass for kr 150 per 
måned.
ønsker du mer informasjon om leilighetene, 
gå til: http://www.tbbl.no/Tbbl/Utleie/, eller ta 
kontakt på tlf 77 60 32 00.

TBBL UTLEIEBOLIGER AS:

Julia Aronsens leilighet er åpen og luftig. Perfekt når man skal passe barn og gjøre andre ting samtidig.

Funkisboligene 
i Evjenveien 
har praktisk og 
hyppig tilgang 
til offentlig 
transport.

Med sin kunstneriske 
bakgrunn har Julia 
bidratt til utsmykningen 
av lekeområdene.

Med mange 
småbarns- 
familier i 
nærheten og 
friluftsområder 
rett utenfor 
døra, stortrives 
Julia og sønnen 
sosialt i Evjen-
veien.

...og utsikten 
fra leiligheten 
er formidabel.

 En av grunnene til at jeg flyttet 

hit var umiddelbar nærhet til barne-

hage og skole.
                                                       Julia aronsen



Bjørg Irene og
Willy Inge Holien

Har bodd der siden: 2002
Dette har de gjort:
n Utvidet yttergang 
n Bygd nytt soverom
n Laget passasje mellom
 gang og ytterbod
n Utvidet og pusset opp bad 
n	Bygd ny trapp
n Utvidet og pusset opp kjøkken 
n satt inn vindu i spisestue
n Lagt treplater på veggene
 i stue og spisestue
n installert spotter i tak i 
 begge etasjer
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3 leiligheter

Ann Sofie Lund,
Geir Hansen og barna 

Johanne (15) og Ingvild (11)
Har bodd der siden: 1998
Dette har de gjort:
n	Utvidet yttergang 
n	Bygd nytt soverom

n	gjort gammelt soverom 
om til oppholdsrom

n	Åpnet trappen til andre 
etasje

n	Pusset opp badet 
n	slipt gulvet og malt 

veggene i stua

Vivian Lian, 
Richard Sørensen og barna 

Fredrick (7) og Victoria (9)
Har bodd der siden: 2001
Dette har de gjort:
n Utvidet yttergang
n Bygd nytt soverom
n gjort gammelt soverom om til 

oppholdsrom

n Lagt skipsgulv i trappetrinn 
og i andre etasje

n satt inn ny dør mellom 
kjøkken og vaskerom

n Lagt tapet i stue og malt 
vegger i spisestue

n Bygd platt

Utgangspunktet i 4-romsleilighetene i Gneisveien 
er helt likt, men løsningene inni er sjarmerende 
ulike. Bli med på besøk til tre familier i Gneisveien 
borettslag som åpner sine hjem for å vise oss sine 
spennende og funksjonelle løsninger.

1000 muligheter
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for sju år siden solgte ekteparet Willy inge og Bjørg 
irene Holien sitt hus i straumsbukta og flyttet til 
Krokelvdalen. Barna hadde for lengst forlatt redet, og 
Willy var trøtt av daglig pendling til Universitetssyke-
huset i nord-norge, hvor han arbeider som snekker. 
ikke overraskende liker Willy å sysle med snekring 
også på hjemmebane. 

BYGGET OM
i første etasje har han fått plass til et ekstra soverom 
og så har han pusset opp gangpartiet. i tillegg har 
han slått sammen toalettet og badet til ett rom. Willy 
kan vise fram et stort og innbydende baderom. fliser 
på vegger og gulv, lysspotter i taket, og boblebad 
i tillegg til dusj. en smart løsning er skyvedørene 
med speil i den ene enden av rommet. de skaper 
både større romfølelse og skjuler vaskemaskin og 
oppbevaring. 

ØNSKET ET LYSERE PREG
Trappen opp til andre etasje er byttet ut, og på stu-
egulvet er belegget erstattet med laminat. i stua går 
det tydelig fram at Bjørg irene og Willy er fan av spot-
ter. det har sin bakgrunn i deres ønske om å gjøre 
leiligheten lysere. stueveggene med hvite treplater 
og det innsatte vinduet i spisestua bærer også preg 
av nettopp det. 

– før var det mange sterke farger her: skarpt rødt 
og skarpt grønt. det gjorde leiligheten mørkere. i 
tillegg er den nordvendt, noe som gjør at det kommer 
inn lite lys, sier Bjørg irene. Hun legger lattermildt til 
at ferdigmalte treplater er en lettvint løsning for de 
som ikke er særlig glade i å male. 

KLØR I FINGRENE 
Videre har ekteparet gjort det grep å fjerne vaske-
rommet som var innenfor kjøkkenet. Kjøkkenet er 
følgelig også pusset opp, og paret har fått et større 
og finere rom å kokkelere i. Karaktermessig har lei-
ligheten altså gjennomgått store forandringer i løpet 
av de sju årene paret har bodd her. 

som nevnt har Willy gjort det meste selv, men på 
tross av dette klør han i fingrene etter nye prosjekter. 
og kanskje får han nettopp det om ikke så alt for 
lenge. Paret trives godt i gneisveien, men ser for seg 
at de kanskje vil flytte på seg med tid og stunder. 

«ding dong!» når Bolyst ringer på i Gneisvegen 44 
åpnes ytterdøra av Willy, som ønsker oss 
velkommen inn i leiligheten han i flere år har styrt 
og snekret i. nå er han kanskje ferdig...

Ved å slå sammen bad og toalett har Gneisveien 44 
fått et stort og romslig baderom med plass til boble-
bad og dusj, toalett og vaskemaskin.

Ekteparet Holien har utvidet kjøkkenet ved å fjerne vaskerommet, og har plassert vaskemaskinen på badet.

Leiligheten i Gneisveien 44 har gjennomgått store 
forandringer. Willy Inge Holien er snekker og har 
gjort mye selv, for eksempel utvidet og pusset opp 
kjøkkenet. 

 Før var det mange sterke 

farger her: skarpt rødt og skarpt 

grønt. Det gjorde leiligheten 

mørkere.
                                          Bjørg irene Holien
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I leilighet nr. 94 i Gneisveien er 
den nye trappa noe av det mest 
iøynefallende, ved siden av at 
leiligheten er bygget ut for å få 
mer plass.

det er mamma ann sofie Lund som åpner og ønsker 
oss velkommen inn i ny entré. Like innenfor ytterdøra 
er det en ny dør, og innenfor den har de to voksne fått 
seg nytt og lekkert soverom. Leiligheten er utvidet 
med ett rom. familien trengte mer plass til døtrene 
som begynner å bli unge damer. det gamle foreldre-

Den runde vindeltrappa har gjort gang og garderobe mye mer romslig.

Johanne (15) dekker bordet i andre 
etasje mens mamma Ann Sofie viser 

rundt. Ombyggingen har gitt Johanne og 
lillesøster egen tv-stue i første etasje.

Jentenes nye tv-stue kan også fungere som gjesterom.

Kjøkkenet er fornyet og er gjort litt bredere.

Trappa sett ovenfra.

Folk tror at det er begrensede 

muligheter til å gjøre forandringer 

når man bor i borettslag, men det 

er feil.
ann sofie Lund

soverommet er nå blitt til tv-stue, hvor Johanne og 
ingvild på 15 og 11 år har sin egen «hule».

– Vi bygde ut fordi jentenes soverom er så små. de 
trengte et oppholdsrom slik at de kunne ha gjester på 
besøk, sier ann sofie.

 – Vi ville også ha større gang, og skape mer rom-
følelse i første etasje. i tillegg var det behov for mer 
garderobeplass når det nesten bare er jenter i huset. 
en stund gikk geir og lurte på om han burde begynne 
å bruke skjørt...

REN BOLYST
det utvidede gangpartiet og det ekstra rommet 
betyr mye, forklarer ann sofie. før utbyggingen var 
leiligheten for trang for familien på fire, men å flytte 
fra gneisveien fristet ikke.   

– dette er et veldrevent borettslag, naboskapet 
er godt og vi stortrives! og snart, når eldstejenta 
flytter ut, blir det til og med god plass, ler ann sofie. 
geir befester hennes utsagn om trivsel og tilføyer 
følgende: 

– styret har rett og slett tilrettelagt for botrivsel 
ved å åpne for utbygging og se på det som positivt, 
mener han.   

«ÅPNET» TRAPPA
familien flyttet inn i leiligheten i 1998. noe av det 
første de gjorde av endringer, var å pusse opp badet. 

– Vi slo ikke sammen toalett og bad, og det var et 
bevisst valg. geir må få mulighet til å pusse tennene 
før han går på jobb om morgenen, forklarer ann sofie. 
Hun guider oss bort til vindeltrappa opp til andre etasje. 

– Vi valgte å «åpne» trappa slik at vi kunne få 
møbler opp. det var nesten umulig tidligere, sier ann 
sofie. Hun legger til at denne løsningen var den rime-
ligste – en ny trapp ville kostet 50.000 kroner. 

FORANDRING FRYDER
i andre etasje er stuegulvet slipt og veggene malt. ann 
sofie liker forandring, og tar fram malekosten rett som 
det er. Til helgen går turen til iKea i Haparanda – det 
skal kjøpes nye bilder for å gi veggene et lite løft. 
Kjøkkenet har delvis blitt fornyet og gjort litt bredere. 
ann sofie erklærer på vegne av familien at de er svært 
fornøyde med egeninnredningen. 

– folk tror at det er begrensede muligheter til å 
gjøre forandringer når man bor i borettslag, men det 
er feil. det finnes absolutt mange muligheter! det 
forutsetter bare penger og egeninnsats. 
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retningslinjer for hva beboere i boligselskaper 
kan gjøre av interiør- og eksteriørmessige end-
ringer i sine leiligheter utarbeides av styrene. 

i gneisveien borettslag er det ifølge styrele-
der ingunn eid lov å bygge ut i gårdsrommet i 
henhold til godkjente tegninger. Ved godkjent 
søknad kan yttergang og soverom utvides, og 
det kan lages ekstra bod i gårdsrom. interiør-
messig har beboerne nesten ingen begrensnin-
ger – for eksempel kan bad utvides og trapper 
flyttes. men for slike store operasjoner skal det 
også søkes til styret. 

– i vårt borettslag sendes søknad til styret 
også store interiørendringer. i de aller fleste 
tilfeller gir vi grønt lys, forklarer eid. store 
eksteriørendringer kan ikke styret avgjøre 
alene. det må vedtas med 2/3 flertall i gene-
ralforsamlingen.

for øvrig har det nylig vært gjennomført 
en omfattende rehabilitering i gneisveien 
borettslag. alle leiligheter har fått ny vedovn 
og veranda.  

Styrene bestemmer

Vivian Lian og richard sørensen bor i gneisveien 106 
sammen med barna fredrick og Victoria. richard er 
bortreist, så det er Vivian og ungene som tar oss med 
på omvisning i leiligheten de har bodd i siden 2001. 
Hun forteller at de bygde ut senest i april.   

– Under den siste renovasjonen ble en tank fjernet, 
og det ble tilrettelagt for utbygging. da slo vi til – vi 
har et ønske om å benytte oss av hver en meter. nå 
har vi nok plass, i alle fall for en stund, sier hun og 
ser ned på den struttende magen. 

NYTT OPPHOLDSROM
gangpartiet ble utvidet og paret fikk seg et nytt 
soverom. deres gamle soverom ble omgjort til 
oppholdsrom med tv og sofa, samt datamaskin gjemt 
bak skyvedører. Vivian forklarer at rommet i hovedsak 
brukes av barna og deres gjester, men at det også 
benyttes når de voksne vil se ulike tv-program.

– Vi slipper diskusjon om hvem som skal få se 
fotballkamp og hvem som skal få se Csi, forteller 
Vivian lattermildt. 

SKIPSGULV I TRAPPETRINN
– da vi flyttet inn hit, var det belegg på gulvet. dette 
var ganske glatt for barna, og vi ønsket i tillegg et 
mer pent og solid gulv. Valget falt på skipsgulv. det 
har vi lagt i hele denne etasjen og i trappetrinnene, 

forteller Vivian. Hun lar blikket gli oppover trappe-
trinnene og smiler bredt. 

– det er helt sprøtt hvor fint det ble! Vi prøvde å 
male, men resultatet ble ikke bra. dette er vi derimot 
svært fornøyd med.

PROSjEKTER PÅ VENT
stuen er tapetsert og spisestuen malt i lyse fargeto-
ner. På kjøkkenet har kun skapdørene fått et nytt lag 
med maling, og døren inn til vaskerommet er skiftet 
ut. 

– og så er kjøleskapet nytt, minner fredrick om, og 
moren bekrefter. Hun forteller at den lille som er på 
vei, har satt oppussingen av kjøkkenet på vent. det 
samme gjelder badet – som Vivian er veldig klar til å 
utvide og gi nytt liv. og på veggene i underetasjen vil 
hun legge huntonitplater. det er nesten ikke måte på 
hva hun ønsker å gjøre. 

– Jo lengre jeg blir gående hjemme, jo verre blir 
det, sier Vivian og ler.

Ingen tvil om hva som er klubben i Fredricks hjerte. 7-åringen har et ekte Liverpool-rom og kan stolt vise fram både gardiner, plakat og drikkeflaske med klubbemblem.

Familien i nummer 106 vokser, og da er det kjekt
å bygge ut med enda et soverom.

Victoria (9) er ei ekte Bratz-jente, noe dekoren på pikerommet ikke levner noen tvil om.

Et solid 
skipsgulv er 
lagt i hele 
andre etasje, 
og i trappe-
trinnene. 

Kjøkkenet har 
fått ny maling 
på skapdørene 
og nytt kjøle-
skap.

Oppussingen av kjøkkenet og badet er satt på vent på 
grunn av familieforøkelsen. Stellebordet har fått plass 
på badet.

 Vi slipper diskusjon 

om hvem som skal få 

se fotballkamp og hvem 

som skal få se CSI.
                             Vivian Lian
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Fasadeendringer

juristen

Marit Cathrine Røtvold
Juridisk rådgiver TBBL

Mange andelseiere har et ønske om å installere 
markiser, parabolantenner og varmepumper. 
Spørsmålet er om en andelseier bare kan sette i 
gang, eller om han først må søke borettslaget ved 
styret eller generalforsamlingen om tillatelse.

BoreTTslaGeT BesTemmer uTvendiG
Andelseier har rett til å foreta endringer og 
ombygninger av boligen innvendig. Utvendig stiller 
det seg annerledes. Der bestemmer borettslaget. 
Styret kan selv avgjøre spørsmål om mindre 
endringer utvendig, men ved større endringer 
som vesentlig vil endre bygningens karakter, må 
spørsmålet avgjøres av generalforsamlingen. Det 
kreves to tredels flertall i generalforsamlingen for 
å få gjennomført tiltaket.

markiser
En andelseier kan ikke skru opp en markise uten 
borettslagets tillatelse. I mange borettslag kan 
installering av markiser være en så stor endring 
av fasaden at installeringen krever samtykke fra 
generalforsamlingen. På en stor fasade som for 
eksempel en blokk, er det estetisk at fasaden 
fremstår som en helhet. Fasaden vil påvirkes i 
vesentlig grad hvis det monteres markiser på 

blokkene. Det kan være annerledes i et boretts-
lag som består av rekkehus og småhus. I disse 
tilfellene kan installering av markiser være et 
begrenset tiltak som styret kan avgjøre, uten å ta 
saken opp til avgjørelse i generalforsamlingen.

ParaBolanTenner oG varmePumPer
Hovedregelen er som ovenfor at andelseier ikke 
selv kan ta seg til rette. Tiltak på bygningene 
utvendig krever samtykke fra borettslaget. 

Installering av varmepumper og parabolanten-
ner ligger innenfor styrets fullmakt å ta stilling til. 
Det kan være mange grunner til at borettslaget 
har en restriktiv praksis i denne sammenheng. 
Borettslaget legger ofte vekt på det estetiske. En 
fasade fylt med parabolantenner og varmepumper 
fremstår for de fleste som uryddig. I de tilfeller 
parabolantennen er installert inne på den enkelte 
andelseiers balkong, hvor den ikke er til sjenanse 
for noen, antas det at borettslaget må gi sitt sam-
tykke, siden det neppe foreligger saklig grunn for 
en nektelse. Styret skal også sørge for at det føres 
en praksis som ikke strider mot likhetsprinsippet.Gir GARANTI til alle

Raimond Sørensen ble den megleren i Garanti-kjeden som solgte mest i juli. De fem ansatte ved Garanti Eiendomsmegling har solgt boliger jevnt og trutt gjennom hele finanskrisen. Bak Raimond fra venstre: Ingvild Bratterud, Tom Eirik Larsen og 
Leif-Harald Svendsen.

I juni og juli økte Garanti Eiendoms-
megling i Tromsø omsetningen sin 
med hele 36 prosent, i forhold til 2008. 
Kontoret tilbyr nå sine tjenester til alle 
som skal selge bolig.

følgende gladmelding har mange boligselgere i 
Tromsø ventet på: Prisnedgangen fra andre halvår i 
fjor er så godt som hentet inn igjen, og det lysner i 
Tromsøs boligmarked. 

– det er vel klart for alle nå at prisene ikke kom-
mer mer ned i denne omgangen. renta kan jo heller 
ikke bli lavere. men samtidig kommer det nok ikke til 
å bli så kraftig prisstigning som det har vært. ingen 
av oss ønsker oss tilbake til bonanza-perioden. det 
boligmarkedet i Tromsø har vært gjennom er meget 
spesielt, oppsummerer daglig leder Leif-Harald 
svendsen i garanti eiendomsmegling i Tromsø.

jEVNT SALG
slik vi tidligere har omtalt i TBBL-magasinet skiftet 
den gamle «TBBL-megleren» i Tromsø både navn 
og drakt og ble til garanti eiendomsmegling ved 
årsskiftet. Kontoret har likevel beholdt nøyaktig 
samme antall ansatte, og har solgt boliger jevnt og 
trutt gjennom hele finanskrisen. i resten av byen har 
rundt 40 prosent de som var meglerne da markedet 
kokte som verst, mista jobben. men de store sving-
ningene i markedet slo aldri helt inn i hos megleren i 
første etasje hos Tromsø Boligbyggelag. 

– Vi drev slik vi alltid har gjort selv da marke-
det var som hetest, og lurte jo i perioder på om vi 
var altfor traust. men nå i ettertid ser vi at vi har 
profittert på vår grundighet. i det lange løp lønner 
det seg å fokusere på kvalitet og erfaring. det tror 
jeg kundene våre også har merket, sier Leif Harald 
svendsen.

Konkurransefortrinnene er 40 års kunnskap om 

Tromsøs boligmarked, og at de er markedsplass 
nummer en for borettslagsleiligheter.

– Primærmarkedet for garanti i Tromsø er blant 
TBBLs 13.000 medlemmer. Vi har god dialog både 
med de ulike lagene og med TBBL. skulle vi mangle 
opplysninger om et salgsobjekt er det mye kompe-
tanse å hente inn bare her på huset. slik vet vi alt 
om renovering, tilstandsrapporter, vedlikehold og 
bomiljø i de ulike lagene.

GARANTI FOR ALLE
stadig flere ikke-medlemmer har i det siste valgt å 
selge boligen sin gjennom garanti eiendomsmegling.

– Vårt inntog i garanti-kjeden har gjort at vi har fått 
tilgang til støttefunksjoner og kompetanse som gjør det 
enklere for oss å ta på oss alle typer salgsoppdrag. Vi 
er veldig glade for å kunne tilby vår lange erfaring fra 
boligmarkedet i Tromsø til alle, og ikke bare de som er 
medlemmer i TBBL, sier megler ingvild Bratterud.

Hun forklarer hvordan «vanlig» boligmegling ikke 
krever så mye papirarbeid som megling i et boretts-
lag hvor man har flere regler å ta hensyn til, som for 
eksempel forkjøpsrett, vedtekter, husdyrsregler, m.m.

– Å utvide virksomheten litt er selvsagt en utfor-
dring, men også spennende i og med at vi har god 
kjennskap til byen vår og boligmarkedet.

GODE RESULTATER
Prisveksten er for tiden større på leiligheter enn 
på eneboliger i Tromsø, og omløpshastigheten går 
nedover. Boliger som har vært for salg i markedet en 
stund, opplever nå økt interesse, og «varelageret» 
minker.  På objekter i veldrevne borettslag har om-
setningshastigheten vært akseptabel hele tiden. 

Tromsøkontoret markerer seg også ved å være 
garanti-kjedens fjerde beste kontor  i juli. i tillegg 
har innsatsen i sommer bydd på bestenotering: eien-
domsmeglerfullmektig raimond sørensen har  

veiledet både kjøpere og selgere gjennom hele 
sommeren, og da juli var over ble han utropt til den 
megleren i landet som hadde solgt mest denne 
måneden. et resultat som hele kontoret er stolt av.

megler utleie
Ved garanti eiendomsmegling kan du få hjelp 
til å finne leietaker og ikke minst til å drifte 
utleieforholdet ditt.

– i takt med at de fleste leietakere er blitt 
mer «utdannet» og har fått flere rettigheter, 
har det blitt noe mer omstendelig å sitte med 
utleieansvar. i garanti drifter vi utleieforholdet 
ditt for 10 prosent av leiesummen. da krever 
vi inn husleie, og sørger for å sette i verk riktig 
prosedyre om leietakeren misligholder leiefor-
holdet. Vi kan også finne leietaker for deg. i det 
ligger det selvsagt kredittsjekk, at vi henter 
inn referanser og kort sagt iverksetter det som 
trengs for å gjøre utleie til en tryggere affære, 
sier megler ingvild Bratterud. 

GARANTI-ORDBOKA
forkjøpsrett: forkjøpsretten er en viktig 
medlemsfordel for deg som er medlem 

i TBBL. for hver enkelt bolig blir det fastsatt en 
egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten, 
også kalt meldefrist. er det flere medlemmer 
som har meldt forkjøpsrett, har medlemmet med 
lengst ansiennitet fortrinnsrett. andelseiere i det 
borettslaget boligen tilhører, går foran øvrige 
medlemmer i TBBL. dersom flere i borettslaget 
vil benytte forkjøpsrett, blir normalt botiden i 
borettslaget avgjørende. 
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Å utbedre vannskader er en dyr affære, 
og det er mye å spare på å få avdekket 
potensielle skader. TBBL Teknisk tilbyr 
en faglig sjekk av alt av vann og avløp i 
boligselskap. Ved å ta vannsjekken får 
også boligselskapet 10 prosent rabatt 
på forsikringspremien i fire år dersom 
det er forsikret gjennom TBBL.

antall vannskader minsker, mens utgiftene for å 
reparere dem øker, ifølge ragnar solstad, forsikrings-
ansvarlig i TBBL Teknisk. 

– i 2007 betalte forsikringsselskapene ut 2,4 mil-
liarder kroner for utbedring av vannskader, forteller 
han. Årsaken ligger i en jevn økning i indeksen for 
byggekostnader, samt at det nå brukes finere mate-
rialer og mer krevende installasjoner som er dyrere 
å reparere. Utbedring av vannskader er gjerne også 
svært omfattende og tidkrevende.

reduksjonen i antallet vannskader kommer som 
følge av skadeforebygging og modernisering av 
baderom og kjøkken. 

VANLIGE SKADEÅRSAKER
faktorer som vanligvis utløser vannskader er utslitte 
pakninger, kraner som går i stykker, slanger som 
sprekker eller rør som fryser. som regel er det varmt-
vannsberederen som lekker. 

– særlig kan det sive ut vann der det er koblinger 
og sammenføyninger. når en bereder begynner å bli 
10-15 år gammel, bør den skiftes ut. Vi har i alle år 
hatt vrakpant på biler, og nå jobbes det med å også 
få vrakpant på varmtvannsberedere – hvilket er 
veldig bra, sier solstad. 

SAMEIET LæRFABRIKKEN/BARKHUSET
solstad har nylig gjennomført vannsjekken i sameiet 
Lærfabrikken/Barkhuset. Til sammen har han gått 
gjennom i 26 leiligheter og én næringsseksjon. i og 
med at byggene gjennomgikk totalrenovasjon og ble 
omgjort til leiligheter i 2002, fant solstad lite å sette 
fingeren på. det eneste var en begynnende drypplek-
kasje fra en varmtvannsbereder i Lærfabrikken. 
styremedlem svenja de smedt forteller at sameiet 
bestilte kontrollen fordi det ville være føre var og 
avdekke potensielle vannskader. i tillegg ønsket sam-
eiet å få 10 prosent rabatt på sin forsikringspremie 
hos if forsikring de neste fire årene.

– Vi valgte å bruke TBBL Teknisk fordi de tar seg 
av hele prosessen. for eksempel sender de ut infor-
masjon til beboerne og har kontakt med forsikrings-
selskapet– det har spart oss i styret for mye arbeid, 
sier hun. de smedt ser også stor nytte i oversikten 
over pristilbud fra ulike leverandører, som inngår i 
rapporten solstad har levert. 

EKSTRASERVIcE
– selv om det er en konkret vannsjekk, plukker vi 
også opp andre ting, nevner solstad, og eksempli-
fiserer med kontroll av røykvarslere og brannsluk-
kingsapparater. 

– Vi lærer også mange å gjøre forebyggende tiltak 
mot vannskader, som for eksempel å rense sluker. 
for mange virker det som en barriere å ta på seg 
en gummihanske og fjerne det som er der, sier han. 

de smedt tilkjennegir at hun og samboeren er blant 
disse. solstad understreker at det er svært gunstig å 
skjøtte vann og avløp i boligene godt.

– Jo større vannskade, jo dyrere blir utbedringen. 
alle parter har økonomisk gevinst av en vannsjekk, 
avrunder han, og anbefaler boligselskaper å ta 
sjekken hvert femte år – i og med at forsikringsra-
batten gjelder for det året sjekken meldes inn og de 
påfølgende fire årene. 

n	 Vannsjekken er en faglig kontroll av alle 
rom med vann og avløp i boligselska-
pet. 

n	 Ved å ta vannsjekk får boligselskapet 
10 prosent rabatt på sin forsikringspre-
mie de fire påfølgende årene dersom 
det er forsikret gjennom TBBL. 

n	 i sjekken inngår undersøkelse av alle 
synlige komponenter som har med vann 
og avløp å gjøre: Kraner, rør, sluk og 
vannlås, vaskemaskin-/oppvaskmaskin-
tilkoblinger, varmtvannsbereder, alder 
og plassering, feste av vask, servant og 
toalett, samt slanger og koblinger. 

VISSTE DU AT:

Viktig
vann-
sjekk 

Vanligvis utløses vannskader av lekkasje i varmt-
vannsbereder. Her undersøkes en bereder i sameiet 
Lærfabrikken/Barkhuset av Ragnar Solstad, forsi-
kringsansvarlig i TBBL Teknisk. 

Svenja De Smedt, Stian Torbergsen og lille 
Eskil trives godt i sameiet Lærfabrikken/
Barkhuset. Nå er vann og avløp i leiligheten 
undersøkt, og familien slipper å bekymre 
seg for vannlekkasjer. 

Gode råd til bedre 
studentøkonomi 

økonomi

Semesterstart er nå vel overstått og for deg som er 
student kan det være lurt å planlegge økonomien 
for skoleåret. Støtten fra Lånekassen rekker for 
mange ikke lenge, men bruker du pengene riktig, 
kan du få dem til å vare litt lenger. Her er noen tips 
til bedre studentøkonomi:

1. søk maks sTøTTe Fra lånekassen
Enten du trenger det eller ikke kan det være greit å 
søke etter maksimalt stipend og lån fra Lånekas-
sen. Studielån er et av de gunstigste lånene du kan 
ha, ettersom det er rentefritt så lenge du studerer. 
Om du får penger til overs kan du f.eks. sette dem 
på høyrentekonto slik at du kan få glede av rentene. 
Husk at du ved sykdom kan søke om omgjøring av 
studielån til stipend. Se Laanekassen.no.

2. søk leGaTer oG sTiPend
Om du ikke allerede har gjort det, kan det være lurt 
å skaffe deg Legathåndboken for 2009. Her finner 
du hundrevis av stipender som årlig deles ut, til 
verdige søkere. Send gjerne inn flere søknader. 
Pengene er skattefrie! Legathåndboken koster nå kr 
299. Spleis med gode venner eller søk på nettet!

3. ikke Tjen For mye
Jobber du deltid ved siden av studiene, må du 
passe på at du ikke overstiger Lånekassens inn-
tektsgrense. Overskrider du grensen, vil stipendet 
ditt bli kuttet. For 2009/2010 kan enslige tjene 
maks kr 128.360 og ha formue på inntil kr 253.932. 
NB! Husk at inntektsgrensene gjelder for hele året, 
inkludert sommerferien.

4. sjekk BankGeByrene dine oG vurder Bsu
Boligsparing for ungdom (BSU) er en svært god 
spareavtale, som gjør at du automatisk får kr 4.000 
i skattefradrag dersom du sparer maksimalbelø-
pet på kr 20.000. BSU-kontoene har normalt god 
innskuddsrente. Du kan spare på kontoen til det 
året du fyller 34 år. Pengene, inklusive rentene, 
må brukes til boligformål. For å få full effekt av 
BSU-fradraget, må du tjene over kr 55.600 i året 
(i 2009). Først da betaler du nok skatt til at du får 
fullt fradrag.
Vurder også å bytte til en gebyrfri bank om du ikke 
har det fra før!

5. skriv leieBoer-Cv
Har du ennå ikke skaffet deg «drømme-student-
boligen»? Da kan det være lurt å skrive en kort CV 
med presentasjon av deg selv, som du legger igjen 

når du er på visninger. En slik CV kan være det som 
skiller deg positivt ut blant mengden av søkere.

6. Finn GraTis møBler På neTT
Ved å søke etter ord som «gratis» og «gis bort» 
på for eksempel «torget» på Finn.no, finner du 
masse møbler og andre gratis ting til å fylle opp 
studenthybelen. På Universitetet i Tromsø sin egen 
markedsplass uit.no/tavla/ finner du en mengde 
gode tilbud.

7. sjekk innBoForsikrinGen
Så lenge du er folkeregistrert på foreldrenes 
bostedsadresse, dekkes du trolig av innboforsik-
ringen til dine foreldre/foresatte selv om du bor 
hjemmefra. Noen forsikringsselskaper har imidlertid 
begrensninger på hvor lenge du kan bo hjemmefra. 
Sjekk med forsikringsselskapet for å være sikker på 
at du har forsikringen i orden.

8. HjelP HjemmeFra?
Er du så heldig å ha «noen der hjemme» som kan 
støtte deg økonomisk mens du studerer, bør dine 
foreldre/foresatte fordele pengene utover året. Du 
slipper nemlig å betale arveavgift på gaver som går 
til «periodisk ytelse til oppfostring eller utdannelse».

9. sPar PenGer På maT
Lag deg en lekker matpakke i stedet for å kjøpe 
lunsj i skolekantina. Planlegg innkjøpene i god 
tid, se etter tilbudsvarer og kjøp billigproduktene 
i butikken. Frys ned det du ikke rekker å spise. 
Ta med pulverkaffe i stedet for å kjøpe kaffe i 
kantinen.

10. sPar På TreninG
Tren på treningssenteret i tilknytning til studieste-
det eller på studentidrettslag, i stedet for de ordi-
nære treningsstudioene. I Tromsø ser du Krafthal-
lens tilbud på sito.no/idrett. Og bruk sykkel aktivt i 
stedet for kollektivtrafikk, bil eller taxi. Brukt sykkel 
får du f.eks. kjøpt på Tromsprodukt sin gjenbruks-
stasjon ved Remiks i Tromsdalen.

11. sPar PenGer På PensumBøker
Kjøper du skolebøkene brukt kan du spare mye. Du 
kan få tak i brukte bøker både i butikk og på nett. 
På Universitetet i Tromsø sin egen markedsplass 
www.uit.no/tavla/ finner du gode tilbud på brukte 
bøker.

12. sPar På aviser
Les aviser på biblioteket eller spleis på et abon-
nement i bokollektivet.

13. Bruk sTudenTkorTeT akTivT
Som student bør du fra første dag skaffe deg gyldig 
studentkort fra studiestedet. Dette gir deg en rekke 
rabatter på alt fra kollektivtransport og fly til frisør, 
optiker og tannlege. På nettsidene studentkatalo-
gen.no, studenttorget.no og studentrabatt.no finner 
du egne oversikter over tilbud i Tromsø. Du får 
f.eks. 10 prosent rabatt på pizza hos Yonas Pizzeria 
og Catering, mens Ban Thai gir 20 prosent på 
fredagsbuffé og Peppes Pizza gir 20 prosent rabatt 
på stor pizza, mandag til torsdag.

14. sjekk TBBls uTleieBoliGer 
Se egen artikkel foran i TBBL-magasinet for mer 
informasjon om TBBLs utleieboliger, primært for 
ungdom i alderen 18 til 35 år. Eller les mer på tbbl.
no/tbbl/utleie.

15. Bli akTivT medlem i TBBl
Se flere artikler i TBBL-magasinet for en oversikt 
over hvilke gode rabatter og tilbud et medlemskap i 
TBBL kan gi deg for kun kr 300 i året. Og glem ikke 
forkjøpsretten som gjennom Storbysamarbeidet kan 
hjelpe deg inn på boligmarkedet ikke bare i Tromsø, 
men i landets øvrige studentbyer Trondheim, Ber-
gen, Stavanger og Oslo.
Lykke til med studiene!

Elin Nystuen
Økonomisjef TBBL
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Farvel til 
ringpermer!
Gjennom styreportalen er TBBL landsledende på prosent-
vis antall brukere av elektroniske tjenester på nett.

I 2008 mistet 84 mennesker sine liv 
i branner på ulike steder i landet. Det 
er 84 mennesker for mye. Tromsø 
har i 2007 og 2008 unngått å bidra 
i denne dystre statistikken. Årsaken 
ligger ikke i bedre brannsikring av 
bygninger i Tromsø enn andre steder 
i landet, men beror i stor grad på 
tilfeldighetenes spill og flaks. 

De mange katastrofebrannene bør 
få oss til innse at vi må ta tak i denne 
utfordringen i vår egen bolig. Det 
være seg om vi bor i et boligselskap 
eller i enebolig, leier eller eier. 

I boligselskaper har man flere 
utfordringer i forhold til enebolig. I et 
fellesskap vil aldri sikkerheten være 
større enn «kjedens svakeste ledd». 
Blant befolkningen vil det alltid være 
variasjoner hvordan vi er forberedt 
på brann med hensyn til brannmel-
dere, slokkeutstyr og hvorvidt vi har 
gjennomført brannøvelser i hjemmet. 
Dette kan få store konsekvenser for 
de som bor rundt. 

Bruker minsT der risikoen er 
sTørsT
Følgende tall er en tankevekker: 
Innen offshorevirksomhet er man 
villig til å legge en million på bordet 
for å redusere risikoen for tap av 
et liv. På offentlige boinstitusjoner 
kanskje en halv million. I næringslivet 
for øvrig kanskje hundre tusen. I våre 
hjem – der vi tilbringer det meste av 
tiden og der risikoen er størst – noen 
få hundrelapper. 

I 2008 kom utbetalinger fra forsi-
kringsselskaper etter brann opp i 4,7 
milliarder kroner. 

Tromsø har en godt utviklet og 
vel fungerende Brann- og rednings-
etat. De er aldri lengre unna enn en 
telefon og noen minutter med kjøring. 
Likevel kan vi ikke sette all vår lit 
til dem. De kommer ikke før de blir 

varslet. Disse minuttene, fra en brann 
oppstår, blir oppdaget, varslet og 
fram til brannmannskap er på plass, 
er de absolutt mest kritiske. Det er i 
tidsrommet fra brannen oppstår og 
til slokkingen starter at godt sikrede 
bygninger kan bety forskjellen mel-
lom liv og død. 

Bred komPeTanse
I TBBL Teknisk er vi spesielt fokusert 
på brannsikkerhet i boligselskaper. 
Vi bidrar med prosjekt-/byggele-
delse i mange ulike prosjekter hvor 
brannsikkerhet alltid settes i høysete, 
og har bred erfaring med forskjellige 
typer bygningsmasser innen Tromsøs 
borettslag/sameier. TBBL Teknisk er 
kjent med mange typiske problem-
stillinger innen brannsikkerhet, og 
også mindre kjente utfordringer som 
for eksempel gjennomgående verti-
kale sjakter, rømningsveier, bakrom, 
dører, vinduer, tak, etasjeskiller og 
skillevegger mellom brannceller.

Et av de mest effektive tiltakene 
innenfor brannsikkerhet er sprinkling. 
I nye bygg er pristillegget «over-
kommelig» for sprinkleranlegg, noe 
dyrere for ettermontering i eksis-
terende bygg, men like fult mulig å 
gjennomføre i de fleste bygg. Ved 
siden av at sprinkling gir god sikker-
het er disse systemene rimelige å 
holde ved like og har lang levetid.

8. mai kom Stortingsmelding nr 
35 om Brannsikkerhet; forebygging 
og brannvesenets redningsoppgaver. 
Det er gledelig å se at Stortinget 
meddeler regjeringen en økt sats-
ning på dette området. De to høyest 
prioriterte områdene i meldingen er 
vern av liv og helse, og vern av våre 
kulturminner. 

Vi må alle være med å sette dette 
på dagsorden! 

sikret mot brann?

teknisk

Ragnar Solstad
Forsikringsansvarlig TBBL Teknisk

Husk avtalegiro!
mange TBBL medlemmer uten avtalegiro bruker mye tid på oppsporing 
av bortkommende fakturaer, Kid nummer, kontonummer og beløp. 
mange må også ringe rundt for å kontrollere om man har betalt denne 
måneds husleie.

med avtalegiro slipper man mye mas og lite miljøvennlig korrespon-
danse. avtalt beløp blir trukket automatisk fra konto på forfallsdato, slik 
at man ikke taper renteinntekter. man får også beskjed på nettbanken 
en måned i forveien slik at man kan kontrollere beløp og at det er 
tilgjengelige kroner på bankkontoen. 

150 av 180 boligselskap bruker 
allerede styreportalen aktivt. i følge 
forvaltningskonsulent Henning nor-
bakken får de 750 unike brukerne 
tilgang til et suverent verktøy.

– styreportalen er et arbeidsrom 
for de ulike styrene på internett, der 
brukerne får tilgang til alle døgnets 
tider og fra enhver maskin med 
nettilkobling. styreportalen fungerer 
også som et arkiv med tilnærmet 
ubegrenset lagringsplass fra serve-
ren i oslo.

funksjonene i styreportalen pas-
ser veldig godt inn i TBBLs arbeid 
med å bli enda mer miljøvennlige, i 
følge norbakken.

– styreportalen sparer en hel 
skog av papirer. alle fakturaer til 
boligselskapene går elektronisk over 
portalen. i stedet for å sende masse 
papirer rundt, kan man gå inn elek-
tronisk for sjekke boligselskapets 
balanseregnskap med dagsferske 
oppdateringer på ulike konti. man 
får også løpende oversikt over 
innbetalinger fra andelseierne. 

KONTINUITET
styrene i de ulike boligselskapene 
skiftes naturlig nok ut over tid. 
styreportalen kan bidra til å gi 
mer kontinuitet i styrene, forklarer 
norbakken.      

– alt arbeid som styrene gjør, som 
styrereferat og korrespondanse med 
TBBL, andelseiere eller samar-

beidspartere kan lagres elektronisk. 
Tidligere ble dette lagret i mer 
uhåndterlige og mindre tilgjengelige 
ringpermer. nå er det betraktelig 
enklere også for nye styremedlem-
mer å skaffe seg oversikt over 
styrets og boligselskapets historie 
og nåtid. 

det har i følge norbakken vært 
stor etterspørsel blant styrene etter 
kurs for å lære å bruke styreportalen 
på en mest mulig effektiv måte. 

– Vi kjørte 10 kurs i vår. i løpet av 
september ar vi klare for nye runder 
med kursing av styremedlemmer, 
så det er bare å ta kontakt, inviterer 
forvaltningskonsulent norbakken. 

Forvaltningskonsulent Henning 
Norbakken synes styreportalen er et 
miljøvennlig og effektivt verktøy for 
styrene i boligselskapene.

Nå kan boligselskap bestille praktiske 
vedlikeholdsplaner for 10 år fram i tid 
fra TBBL Teknisk. 

TBBL Teknisk tilbyr Bevar-avtalen – planlegging av 
vedlikehold for boligselskaper. denne tilbys også av 
de andre store boligbyggelagene, eksempelvis UsBL 
i oslo og Vestbo i Bergen. i vedlikeholdsplanen inngår 
en oversikt over bygningenes tilstand, en tidsplan for 
og kostandsestimat av ulike tiltak, samt et forslag til 
fondsavsetning for vedlikeholdet. Videre utfører TBBL 
Teknisk en årlig oppfølging, og reviderer planen etter 
behov. 

– Planen er et svært godt styringsverktøy for 
styrene i boligselskapene. den gjør vedlikeholdsar-
beidet forutsigbart – om for eksempel tre år vet de 
at fasaden må males, og hva estimert kostnad for 
dette vil bli. man forhindrer at småskader får utvikle 
seg til større og langt mer omfattende skader, sier 
roy Jakobsen, prosjektleder i TBBL Teknisk. Videre 
vektlegger han at boligselskapene ut ifra planen 
kan gjøre månedlige avsetninger for å bygge opp et 
vedlikeholdsfond, og på den måten unngå dyre lån og 
uventede hopp i felleskostnadene. 

PROSESSEN
Jakobsen beskriver prosessen med utarbeiding av 
planen: først tas et møte med styret for å kartlegge 

bygningsmasse, og for å få på plass ulike bak-
grunnsdata, som for eksempel når siste utskiftning 
av vinduer ble gjort. deretter gjøres en befaring for å 
bedømme tilstanden til bygningsmassen utvendig og 
øvrige fellesarealer som faller inn under boligselska-
pets vedlikeholdsansvar. 

– de innhentede dataene plottes inn i datapro-
grammet, og vi foretar en faglig vurdering av disse ut 
ifra tilstand, teknisk levetid, intervaller for vedlikehol-
det, pris, med mer. først lager vi et oppsett for første 
års tiltak som går på det mest prioriterte vedlikehold. 
Videre utarbeider vi intervaller for vedlikeholdsopera-
sjoner ni år fram i tid, forteller han.

ØNSKET KONTROLL PÅ UTGIFTER
TBBL Teknisk har så langt i år utarbeidet vedlike-
holdsplaner til Varden borettslag, Brattbakken boretts-
lag og aquarium borettslag. ifølge Jakobsen har det 
kommet mange nye bestillinger fra flere boligselskap, 
som det nå vil bli utarbeidet Bevar-planer for.

– Vi bestilte en slik plan for å få kontroll på ved-
likeholdskostnadene. den gir oss god oversikt over 
kommende utgifter, sier Håvard danielsen, styreleder 
i aquarium borettslag, fornøyd. Borettslaget ble bygd 
i 2003, og krever på grunn av sin lave alder lite 
vedlikehold på nåværende tidspunkt. derfor har ikke 
Jakobsen, som har utarbeidet vedlikeholdsplanen, satt 
opp noen førsteårstiltak. Han forteller at første pro-

sjekt noe framover i tid, er maling av den værutsatte 
fasaden.

– Vi opererer med kvadratmeterpris på maling 
av husvegger. Prisen er hentet fra materialbanken i 
Bevar-programmet som bygger på erfaringstall fra 
tidligere prosjekter, forteller Jakobsen. Han peker opp 
mot husmønet. 

– Her er må det for eksempel brukes stillas eller lift 
fordi det ganske høyt. Prisanslag for leie av utstyr er 
også med i vedlikeholdsplanen, legger han til. 

Nyttig plan for vedlikehold
Bevar-planen gjør vedlikeholdsarbeid i boligselskap forutsigbart, ifølge Roy Jakobsen, prosjektleder i TBBL Teknisk (t.v.). Her ser han gjennom planen utarbeidet for Aqua-
rium borettslag sammen med styreleder Håvard Danielsen.

n	 TBBL Teknisk tilbyr Bevar-avtalen hvor 
det inngår planlegging og budsjettering av 
vedlikehold 10 år frem i tid, samt anslag 
på hvor mye penger som bør settes av til 
vedlikeholdsarbeid årlig. 

n	 avtalen er utviklet av UsBL i oslo. 
n	 Bevar-avtalen tilbys også av andre store 

boligbyggelagene: Vestbo i Bergen, sBBL i 
stavanger og ToBB i Trondheim.

n	 Boligselskap får støtte fra Husbanken for 
halvparten av kostnadene med planen, 
samt momsfritak for tilsluttede lag.

VISSTE DU AT:



22 BoLysT - MEDLEM & PARTNER  MEDLEM & PARTNER - BoLysT 23

Nina Briskemyr og samboer Kjell Åge Rognli er svært fornøyde med TBBL-
medlemsskapet, og skal snart melde lille Linnea inn i Tromsø Boligbyg-
gelag. 

Linnea (8 mnd) 
smaker 
på gode 
TBBL-tilbud – 
snart er hun 
medlem selv

(alle priser i reportasjen er veiledende)

kr 
20.250,-

sjekk hvordan
du kan spare

Nam,
nam...

i familien Briskemyr er TBBL-medlems-
skap en vuggegave. mamma nina har vært 
TBBL-medlem så lenge hun kan huske, 
og snart er det Linneas tur. gjennom aktiv 
bruk av medlemskortet har familien spart 
flere tusen kroner.



TBBL-medlem nina Briskemyr og samboer Kjell Åge 
rognli er blant de som bruker medlemskortet aktivt. 
de holder seg oppdaterte på medlemsfordelene 
gjennom nyhetsbrev per e-post fra TBBL, og gjennom 
oversikten på nett.

GJøR KuPP
– Vi har handlet mye på intersport og neumann 
Bygg, særlig når det har vært medlemsdager. slike 
arrangementer har gjort at vi har husket bedre på 
å bruke medlemskortet hos dem, forteller de. På 
medlemskveldene har paret gjort flere kupp de 
regner med å ha tjent flere tusen kroner på. og 
TBBL-medlemskap går altså i arv i familien. nina har 
selv vært medlem fra barnsben av. Hun ble meldt inn 
av moren, og også moren har vært medlem så lenge 
nina kan erindre. 

– mamma så stor nytte i TBBL-medlemsskapet. 
det er vel derfor hele familien er medlemmer, sier 
nina og smiler. selv har hun ingen problemer med 
å sende arven videre. Lille Linnea pludrer og leker. 
medlemskortet er spennende å smake på. om ikke så 
altfor lenge skal Linnea få sitt eget TBBL-kort, slik at 

hun kan benytte seg av mulighetene det gir når hun 
blir eldre.

POPuLæRT RABATT-TILBuD
familien har kjøpt seg leilighet i Terrassen boretts-
lag på Tomasjord. den skaffet de seg ved å bruke 
forkjøpsretten gjennom medlemskapet. nå skal 
leilighetens inngangsparti pusses opp. 

– Vi skal investere i nye fliser, og da blir det fint 
å benytte seg av neumann Byggs rabatt-tilbud, sier 
paret. 
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TBBLs samarbeidspartnere gir medlemmer 
gode rabatter. Bruker du medlemskortet 
aktivt, tjener du raskt inn årskontingenten 
og kan attpåtil spare flere tusener. 

gjennom medlemskap i TBBL får du rabatter fra 10 
til opp mot 50 prosent hos boligbyggelagets mange 
samarbeidspartnere. andelskapitalen ved innmelding 
på 300 kr og årskontingenten på 200 kr, kan du 
faktisk tjene inn på en enkel investering. 

– Vi har et veldig bredt spekter av partnere, og 
et allsidig medlemstilbud. det skal godt gjøres at 
medlemmer ikke finner et tilbud de har nytte av, sier 
Hege-elisabeth Bosch, leder ved TBBLs kundesenter. 
Hun legger videre til at medlemmene må gjerne 
komme med forslag til samarbeidspartnere som de 
ønsker med i boligbyggelagets fordelskonsept.

TIPS
Bosch anbefaler aktiv bruk av medlemskortet. 
Kostnadene ved medlemsskapet tjener man da som 
nevnt raskt inn, og jo flere som benytter seg av 
medlemsrabattene, jo bedre tilbud genereres fram. 

Videre tipser hun om å besøke TBBLs nettside for å 
få oversikt over medlemsfordeler. Bosch oppfordrer 
også til registrering av e-postadresse for å kunne 
motta nyhetsbrev med blant annet informasjon og 
tilbudskampanjer. det er i også lurt å spørre om 
TBBL har rabatt der man handler, tilføyer Bosch. 
Hun minner om at det også finnes flere nasjonale 
medlemsfordeler via norske Boligbyggelag (nBBL). 
den mest kjente av disse, er trolig Telenor-avtalen. 
gjennom denne kan TBBL-medlemmer eksempelvis 
få 30 minutters gratis ringetid ved å sende en sms 
med nBBL til 2000, forteller Bosch.

– nBBL har også gode avtaler med dnB nor og 
Postbanken, som begge er tilbydere av gunstige 
boliglån. nBBL leverer òg rimelige forsikringer til 
medlemmene gjennom samarbeid med Codan, nor-
dens tredje største forsikringsselskap. 

neumann bygg opplever at de er første-
valg blant TBBL-medlemmene som skal 
pusse opp eller handle andre byggevarer.

Partnerskapet er særdeles lønnsomt for byggevare-
handelen, for TBBL-medlemmer handler hyppig hos 
neumann Bygg. 

– Vi har veldig godt besøk av TBBL-medlemmer. 
det kommer gjerne flere hver dag, sier butikksjef 
dagfinn Johansen. neumann Bygg tilbyr 10 til 49 
prosent avslag på byggevarer til TBBL-medlemmer. 
medlemmene får noen av de samme fordelene som 
proffkundene har. det er mulig å finne ut hvilke pri-
ser som til enhver tid gjelder for TBBL-medlemmer 
på neumann.no under «Handelsløsningen». 

VIL FORBEDRE MEDLEMSTILBuD
men byggevarehandelen vet at markedsføring av 
fordelene må til for å øke bevisstheten blant denne 
kundegruppen, og dermed egen omsetning. neu-

mann sender ut tilbudsfoldere til medlemmer, og 
arrangerer årlig TBBL-kvelder. 
markedsansvarlig Kjell Hansen forteller at disse 
medlemskveldene er jevnt over veldig godt besøkte, 
og at han ofte får positiv respons på butikkens 
rabatt-tilbud. ifølge Hansen var neumann Bygg blant 
de første bedriftene som inngikk samarbeidsavtale 
med TBBL, og virksomheten ønsker å kontinuerlig 
forbedre medlemsrabattene. 

SVæRT FORNøyD
– samarbeidet er gunstig for flere parter. TBBL har 
stor medlemsmasse, og vi ønsker at medlemmene 
skal være tjent med å benytte seg av vårt tilbud, sier 
Hansen. 

På grunn av at medlemskortet registreres i kassa 
kan neumann hente ut eksakte omsetningstall på 
TBBL-kunder, men ønsker ikke å oppgi dette tallet 
til «Bolyst», ut over å understreke at de er svært 
fornøyde med å være TBBLs partner. 

Familien Briskemyr/Rognli brukte forkjøpsretten da 
de sikret seg leiligheten i Terrassen borettslag på 
Lunheim i Tromsø. 

 Mamma så stor nytte

I TBBL-medlemsskapet.

Det er vel derfor hele

familien er medlemmer.
      nina Briskemyr, TBBL-medlem

Komplett brille
medlemspris 5400 kr

(ordinær pris ca 6000 kr)

du sparer 
600,-

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

sykkel
medlemspris 4500 kr

(ordinær pris ca 5000 kr)

du sparer 
500,-

Kjøkkeninnredning 
medlemspris 135.000 kr

(ordinær pris ca 150.000 kr)

du sparer 
15.000,-

Kjøkkenforum Tromsø
Boligalarm med vekterutrykning    

medlemspris 235 kr mnd
(ordinær pris 261 kr mnd)

du sparer 
26,- hver måned

sett med bildekk    
medlemspris 2232 kr

(ordinær pris ca 2560 kr)

du sparer 
328,- 

Varmepumpe    
medlemspris 24.690 kr

(ordinær pris ca 25.990 kr)

du sparer 
1300,- 

TROMS KRAFT ENERGISERVICE AS

Blomsterbukett    
medlemspris 180 kr

(ordinær pris ca 200 kr)

du sparer 
20,-

Badutrustning    
medlemspris 18.000 kr 

(ordinær pris ca 20.000 kr)

du sparer 
2000,-

i tillegg får TBBL-medlemmer 50 kroner

 lavere timepris på rørlegger.

TBBL ønsker å knytte til seg leverandører av 
varer og tjenester for å bygge et best mulig for-
delskonsept for medlemmene. dette skal være 
kvalitetsprodukter/tjenester, og et reelt tilbud 
slik at det skal være lønnsomt å være TBBL-
medlem. selger du varer eller tjenester som vil 
kunne gi våre 13 000 medlemmer fordeler? Ta 
da kontakt med Hege-elisabeth Bosch på tlf: 77 
60 32 00 eller på e-post: heb@tbbl.no 
ønsker du mer informasjon om innmelding og 
fordeler? gå inn på vår nettside 
www.tbbl.no for siste nytt!

FORDELSKONSEPTET:

Totalt spart

på våre 

eksempler :

kr. 20. 250,-

alle priser i reportasjen er veiledende.

Smart å være partner

Markedsansvarlig Kjell Hansen ved Neumann Bygg 
forteller at butikken har mange TBBL-kunder, og at 
medlemskveldene er godt besøkte.

Gunstige medlemsfordeler

forestilling  
medlemspris 265 kr

(ordinær pris ca 350 kr)

du sparer 
85,- Helårsabonnement   

medlemspris 1562 kr
(ordinær pris 1953 kr)

du sparer 
391,-

 Samarbeidet er gunstig 

for flere parter.

     Kjell Hansen, markedsansvarlig neumann

– Vi har et veldig bredt spekter av partnere, og et allsidig medlemstilbud. Det skal 
godt gjøres at medlemmer ikke finner et tilbud de har nytte av, 

sier Hege-Elisabeth Bosch, leder ved TBBLs kundesenter.
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medLemsParTner

gjør tannlegeskrekken at tanngarden 
forfaller? eller synes du bare tanken på å 
skulle fly er uholdbar? slapp av, det finnes 
råd.

som ny medlemspartner i TBBL kan nå Tromsø Terapi 
kan tilby muligheten til bedring for disse og en rekke 
andre plager. 

– Jeg har nesten alltid opplevd at klienter har hatt 
positiv forbedring. min erfaring er at tankefeltterapi 
(TfT) kan gi hurtig og god effekt for de fleste, smiler 
tankefeltterapeut Lena Hartvigsen.

FINGERBANKING
Hartvigsen ble utdannet tankefeltterapeut i 2007, og 
startet Tromsø Terapi like etterpå. TfT kombinerer 
kunnskap fra østen om kroppens energibaner med 
kognitiv terapi, og skal endre intensiteten i ubehage-
lige følelser. 

– Behandlingen tar utgangspunkt i noe som er 
ubehagelig for klienten, som angst, sorg eller allergi 
for den saks skyld. ofte kan følelsene være irrasjo-
nelle. Årsaken til problemet kan ligge langt tilbake i 
tid, eller være basert på nylige hendelser. Tanker er 
energi, og minner og problemer setter seg i kroppen 
som følelser og/eller smerter. dette kan skape blokke-
ring slik at den hindrer den naturlige energigjennom-
strømmingen, sier terapeuten og skisserer hvordan en 
behandling foregår. 

– i en behandling guider jeg klienten til en medi-
tativ tilstand, hvor vi går inn i problemet. dette kan 
for eksempel være en tanke som utløser en følelse 
i kroppen, og klienten merker raskt hvor i kroppen 

ubehaget sitter. med lett fingerbanking på kroppens 
energipunkter stimulerer jeg kroppens energisystem 
mens klienten har fokus på ubehaget. samtidig stiller 
jeg klienten spørsmål for å avdekke tanker som er 
årsaken til ubehaget. Under behandlingen får klienten 
også mulighet til å velge tanker som er mer hensikts-
messige, og å velge strategi for å endre på problemet. 
dersom sterkt ubehag reduseres vil det kunne føre til 
avspenning og sinnsro. Behandlingen er smertefri og 
har ingen kjente bivirkninger, forteller Hartvigsen.

FORANDRING PÅ TIMEN
Under slike behandlinger kan klienten oppleve raskt en 
endring i kroppen, gjerne allerede etter et par minutter.

– selve tankefeltterapien går ut på å endre irrasjo-
nelle tanker og stress som sitter i kroppen. dersom 
klienten har mye stress eller mange problemer slik at 
de ikke vet hvor de skal starte anvender jeg kunnska-
pen om nevromotorisk bevegelse, som går ut på trykk 
og bevegelse av muskler. dette er en metode som 
reduserer stresshormonet kortisol og fører til avspen-
ning, sier terapeuten.

Behandlingen starter allerede ved første oppmøte, 
etter at terapeuten og klienten har satt seg mål for 
behandlingen.

– Klientene kan oppleve forandringer allerede etter 
første time. etter en fem-seks behandlinger er de 
fleste kvitt problemet, eller det har blitt så marginalt at 
man ikke lengre tenker over det i det daglige. Klienten 
kan lære en enkel TfT teknikk som kan brukes som et 
verktøy til selvhjelp hvis man opplever andre ubehag i 
fremtiden. det er helt ufarlig, forsikrer Hartvigsen, som 
legger til at behandlingen passer for barn og voksne 
av begge kjønn.

Kan
hjelpe
mot det
meste
En del av behandlingen er lett fingerbanking på kroppens energipunkter, mens terapeuten stiller klienten 
spørsmål for å avdekke årsaken til de ubehagelige følelsene.– Behandlingen er smertefri og har ingen kjente 
bivirkninger, forteller Lena Hartvigsen.

n	 Tankefeltterapi er en behandlingsform 
godkjent av Helsedirektoratet.

n	 Tromsø Terapi kan gi behandling for 
sorg, angst og nedstemthet, alle former 
for frykt/fobier, allergi, stress, rus- og 
spillavhengighet, slanking, smerter, sja-
lusi, konsentrasjonsproblemer, traume, 
sinne/hat, prestasjonsangst, søvnpro-
blemer og  lese- og skrivevansker. du 
finner Tromsø Terapi i skippergata, 2 
etage over Brødrene Johannesen. Ta 
kontakt med Lena Hartvigsen på telefon 
908 53 455. Web: www.tromsoterapi.no

n	 Kampanjetilbud for medlemmer av 
TBBL kr 550 for første time. ordinær 
pris kr 700. Varighet ut året.

VISSTE DU AT:

Tankefeltterapeut Lena Hartvigsen er ny med-
lemspartner i TBBL. Hun kan hjelpe deg med å endre 
intensiteten i ubehagelige tanker og følelser.Fornavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnummer- Sted:

Fødsels- og personnummer:

Kjønn: Mann            Kvinne

Tlf privat:

Tlf dagtid:

Tlf mobil:

E-post:

Sted / dato:

Organisasjonsnr. (For firma):

Vervet av (navn):

Telefon:    E-post:

InnMEldIngSSKjEMA – VERVEKAMPAnjE
TBBl spanderer medlemskontingenten for 2009, og du betaler da kun de 300 kr. 
for andelen! Brukt dette skjemaet eller eller gå inn på www.tbbl.no

•  Innmelding koster kr 300,- som må  
 være registrert innbetalt før TBBl  
 utsteder gyldig medlemskort, og  
 ansienniteten begynner å løpe. 

•  Innmeldingen dekker kr 300,- i andel i  
 TBBl (jfr lov om Bustadbyggjelag  
 §3-1). Vi spanderer medlems- 
 kontingenten for 2009.

•  Oppgitt e-postadresse blir kun opp- 
 bevart og brukt av TBBl for å over 
 sende informasjon vedrørende  
 medlemsskap, spesialtilbud etc.

MERK

TBBL ønsker seg flere
medlemmer!
Medlemskapet gir forkjøpsrett
til nye og brukte boliger når de
omsettes.

Som medlem har man også gleden 
av mange medlemstilbud og
rabattordninger både lokalt og
nasjonalt. Bruker du disse er 
medlemskontingenten raskt 
inntjent!
 
Storbyansiennitet!
Du kan nå bruke medlemskapet
til å skaffe deg bolig i Tromsø, 
Bergen, Stavanger, Oslo og
Trondheim.
 

medlemmer
VERVnye

og vær med i trekningen av flotte premier!
Verv et 

nytt medlem innen

1. november 2009

og det nye 

medlemmet sparer 

kr. 200,- i års- 

kontingent!

Blant ververe
og nye medlemmer

trekkes to stk.
Sentrumsgavekort    

Verdi á kr. 1000,- 

Den som verver
flest nye medlemmer

får en LCD-TV 32”
 Verdi kr. 5000,- 

For mer informasjon: www.tbbl.no



MEDLEM & PARTNER - BoLysT 2928 BoLysT - MEDLEM & PARTNER

I TBBL-magasinet nr 
02/09 hadde vi mange 
stedsnavnrebuser. Her 
kommer løsningene: 

1. finnsnes
2. Bergen
3. ranheim
4. alta
5. flekkefjord 
6. risør.
7. stabekk
8. rosenborg (i Trondheim) 
9. Henningsvær

10. Brønnøysund
11. Hønefoss
12. Å (i Vesterålen)
13. Ålesund
14. rena
15. flisa
16. mosjøen 
17. Herre
18. florø 

2 1
4

3
2 1

3
2 4

3 4
1

BARNESODUKU

slik løser du sudoku: de små kva-
dratene på 2 x 2 ruter skal fylles 
med tallene fra 1 til 4. På hoved-
brettet skal hver vannrett og hver 
loddrett linje inneholde alle tall fra 
1 til 4. et tall skal ikke forekomme 
mer enn en gang per rad (vannrett 
og loddrett) eller kvadrat.

send inn ditt forslag til løsning 
til TBBL, grønnegata 58/60, 9291 
Tromsø. Husk å merke konvolutten 
eller e-posten med «Barnesida». 
To vinnere får en overraskelse i 
posten.

Løsning på disse oppgavene får 
du i neste utgave av magasinet.

Løsning på konkurransen

det var en gang to fiskekaker som satt i et tre
så begynte det å regne. Hva skjedde med dem da?

 Svar: De ble våte.
 

Vet du hvorfor svenskene ikke vil sitte i 2. etasje 
på bussen i London?

 Svar: Det er ingen sjåfør der.
 

Lille Per ser på at tante sminker seg. Hun tar 
på krem, øyenskygge, lebestift og mange andre 

mystiske saker.
«Tante, hvorfor gjør du alt det der?», spør Per 

storøyd.
«det er for at tante skal bli vakker», svarer tante.

Per ser på tante og tenker lenge.
 så sier han: «og når begynner det å virke???»

HAHAHOHO

Her er forresten Lukas stoltz Bertinussen 
(8) fra Tromsdalen, som vant forrige gang 
med sin flotte star Wars-tegning.  

gustav forsaa 
(2) har sendt oss 
denne stilige 
tegningen av 
starWars, og får 
en overraskelse
i posten som
takk. 

send din tegning til Bolyst. Vi presenterer minst en barnetegning i hver eneste utgave, 
og de som får tegningen sin på trykk premieres med en liten overraskelse i posten. send 
tegningen, og gjerne også et bilde av deg selv, til TBBL, grønnegata 58/60, 9291 Tromsø, 
eventuelt via e-post til: post@tbbl.no. Husk å merke konvolutten eller e-posten med 
«Barnesida». 

d

Mange borettslag og sameier har nå inngått en avtale om KOMPLETT, fremtidens tv- og 
bredbåndsløsning fra Canal Digital. Til en fast lav månedspris får alle beboerne en digital 
grunnpakke på opptil 42 tv-kanaler inkludert mange HD-kanaler, 2 ekstra favoritt kanaler, 
bredbånd og mulighet for bredbåndstelefoni. 

Ta kontakt med styret i ditt borettslag/sameie eller din kontakt person hos Canal Digital 
for mer  informasjon om KOMPLETT.

Et KOMPLETT tv- og bredbånds-
hjem med Canal Digital!

KOMPLETT inngås kollektivt og er en tilleggs-
avtale utover Grunnpakken/Serviceavtale.

LOKALE VARIASJONER

TILGJENGELIG I ENKELTE OMRÅDER

Lokal-TV

SENDES DIGITALT

SENDES I HD-KVALITET

*

GRUNNPAKKEN
SENDES ANALOGT OG DIGITALT

MINI 0,9/0,9 Mbps
ELLER

MAXI 10/3,6 Mbps

BREDBÅND

VALGFRI BREDBÅNDSTELEFONI

TELEFONI
LOKALE VARIASJONER

TRT
(TYRKISK)

TV Polonia
(POLSK)

VTV4
(VIETNAMESISK)

Jaam-e-Jam
(IRANSK)

RAI Uno
(ITALIENSK)

(ARABISK)

GJELDER SOM EN KANAL

MINE FAVORITTER  Velg 22 VALGFRIE FAVORITTKANALER

210x275.indd   1 26-08-09   12:58:13
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Er du klar over at du kan spare store summer gjennom ditt medlemskap i 
boligbyggelaget? På forsikringen for eksempel.

Lavere forsikringspremie? 
Ring Forsikring fra Norske Boligbyggelag på 03215 eller bestill på nbbl.no
Prøv lykken med Bonussjansen og vinn reisegavekort på 
www.nbbl.no/medlemsfordeler 

 

Nordmenn fl est er ikke akkurat kjent for å være fl inke til å prute.
Slik er det vel også med oss som er medlem i boligbyggelaget. 
Heldigvis fi nnes det andre måter å spare penger på. Det er bare 
å være mange nok sammen, så får man mengderabatt. Vi er jo over
770 000 medlemmer i Norske Boligbyggelag, og sørger for 
”ferdigpruta” priser for deg som er medlem. 

Her har du noen eksempler:
• 30 gratis ringeminutter/mnd
• Bredbånd - mer fart til lavere pris
• Rimelig forsikring
• Lavere boliglånsrente

Knausen Borettslag
fyller 30 år 19. september. 

  TBBL gratulerer!

TROMSØ tlf.: 04925 • kunde@ishavskraft.no • www.ishavskraft.no

Ishavskraft – din lokale strømleverandør og stolt samarbeidspartner med TBBL!

– Det kraftselskapet som ønsker mest å selge minst kraft til egne kunder
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Når du pusser opp har byggeavfallet 
en tendens til å hope seg opp i kriker og kroker.

Gjør det enkelt. Bestill avfallscontainer.  
Vi leverer og henter.  

Ta kontakt for informasjon og priser.

Ekstrem oppussing?

77 60 19 00
www.remiks.no

alarM & VaKTTJENESTEr

Vi er der når du trenger oss!
Tlf 77 61 03 00 – www.tryggvakt.no

fa
gt

ry
kk
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e.

no

Hvorfor betale mer?

Nyinstallering fra Kr 0,-

Omkobling fra annet 

vaktselskap fra Kr 0,-

alarm m. utrykning fra kr 209,- per mnd  

Som medlem har du 
nøkkelen til mange fordeler.

www.nbbl.no

Send sms NBBL til 2000 og få 30 minutters ekstra ringetid
pr måned for alle dine fakturabaserte mobilabonnement fra Telenor. 
*gjelder ikke Djuice, SurfPrat- og kontantkort.

Vet du at medlemmer 
i boligbyggelag får 
ekstra gode rabatter 
hos Telenor? 

Sjekk ut dine medlemsvilkår og bestill rabattene på www.nbbl.no

15% 25% 

Fasttelefoni Bredbånd ADSL

Opptil Opptil 

25% 

Bredbåndstelefoni

30
min

Mobiltelefoni

Opptil 
ekstra 

ringetid* 

Tlf 77 67 35 88 · Faks 77 67 35 89 · Mob 950 09 007 · Pb 2101, 9266 Tromsø · Besøk oss i Skattøravegen 39 · E-post: tomdrey@online.no

www.blikkenslagerdreyer.no

Ventilasjon Tak Fasade
10 % medlemsrabatt

Besøk oss på
BOLIGMESSA 09!

Leie bolig?
Vi hjelper deg!

Kontakt vårt
kundesenter i 1. etg.
eller ring 77 60 32 16

www.tbbl.no



MEDLEM & PARTNER - BoLysT 3534 BoLysT - MEDLEM & PARTNER

Tromsø Terapi 

Med fokus på kropp og sinn 

KonTaKT: Lena Hartvigsen - Skippergata 28 - Mobil: 99 49 14 00 - E-post: hartvigsen@start.no

www.tromsoterapi.no

Tromsø Terapi - ny samarbeidspartner med TBBL tilbyr teknikker innen:
 

 - Tankefeltterapi, TFT
 - Nevrolingvistisk programmering, NLP
 - Nevromotorisk bevegelse

 
 Introduksjonstilbud - varer ut 2009. Kun kr 550.- for første behandling. (Normal pris er kr 700.-)

Hvordan er din Hverdag? 

Har du ønsKer om forandring?

DET DU TRENGER
FINNER DU HOS OSS!

idé T

Mandag-fredag 0830-1800    Torsdag 0830-1900    Lørdag 1000-1500

Tlf : 77 65 97 00

idé:TromsøDET KOMPLETTE BYGGMARKED

Åpningstider: Man-fre 0830-1800. Tors 0830-1900. Lør 1000-1500. 
Tlf.: 77 65 97 00 | tromsoe@neumann.no | www.idekjeden.com

Og som TBBL medlem får du ekstra 
gode priser på det du trenger. 
Som -det komplette byggmarked- leverer 
vi det meste innen byggevarer, verktøy, 
redskaper, gulv, maling, interiør, garderobe, 
bad, dører/vindu, ovner/ peiser, mm. 

Kom innom for en hyggelig handel!
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Sundet har fokus på den gode bofølelsen 
– og ligger i forkant når det gjelder fremtidige krav til energisparing

En plass i solen
Sundet har vest/sørvest-vendt 
beliggenhet med optimale solforhold 
og fantastisk utsikt ut over fjorden.

Leilighetstyper
Leilighetene har god planløsning 
og varierer fra to- til fi re-roms, 
og er fra 45 til 96 kvm.

Livsløpstandard
Det er adkomst via heis og trapp 
direkte fra garasjeanlegget.

Mijø
Sundet har fokus på miljø og redusert 
energiforbruk. Våre energitiltak gir 
deg lavere boutgifter.

Sentral beliggenhet
Sundet Borettslag ligger sentralt til, 
ca. tre kilometer fra Tromsøbrua 
og sentrum.

Kommunikasjon
Gode bussforbindelser til så vel 
Tromsø sentrum som til Breivika.

Frisk luft
Sundet ligger et steinkast fra 
fjorden og området innbyr til et 
aktivt friluftsliv.

Se mer på
www.sundetsborettslag.garanti.no 

Kontakt
For mer informasjon eller visning, 
ta kontakt med Ingvild Bratterud 
tlf. 469 60 555 eller Leif-Harald 
Svendsen tlf. 916 09 643.

GARANTI Eiendomsmegling Tromsø - en del av TBBL  -  Postboks 6156, 9008 Tromsø  -  Telefon 77 60 32 00  -  www.garanti.no

Sundet – lavenergiboliger med livsløpsstandard

Sundet tar vare på miljøet – og deg.

visning 01.10.

kl. 18:00 - 19:00

Skadeforsikring

Enkelt oppgjør etter skade
1. januar 2009 etablerte vi DnB NOR Skadeforsikring med et mål om å bli best der det 

virkelig gjelder - på selve skadeoppgjøret. Hvor god din forsikring egentlig er vet du først når  

skaden inntreffer. Derfor skal vi være lydhøre når uhellet er ute. Vi skal legge til rette for at du 

raskt får den hjelpen du trenger, slik at hverdagen din blir normal igjen så fort som mulig.

For flere fordeler se dnbnor.no eller kom innom et av våre bankkontorer.
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Dine medlemsfordeler 2009
Advokatbistand - Rekve Pleym og co
Samarbeidsavtale gir TBBl-medlemmer rimeligere advokattjenester.

Alarm og vakthold - Trygg Vakt
Medlemmer får TBBl-pris på sikringsprodukter, vakthold og tjenester.

Avis og annonsering - Bladet Tromsø
Alle nye abonnenter som er medlem i TBBl kan få 20% rabatt på nytegning. 
Tilbudet gjelder for inntil ett års abonnement. Medlemmer som er abonnenter fra før: 5% rabatt.
Alle medlemmer: 15% rabatt på privatannonsering.

Bad - Tromsø baderom AS (Langnes Rør)
Som TBBl-medlem kan du nå oppnå store rabatter på alt av baderomsutstyr. 25 prosent rabatt på rørdeler 
10 prosent rabatt på alt man trenger til et bad, som toalett,kraner, servanter, badekar, tilbehør og bade-
romsmøbler. 50 kroner i rabatt på gjeldende timepris for rørlegger.

Bildekk og felger - Vianor
40% rabatt på ordinærpris på sommer- og vinterdekk. I tillegg får du nettopris ved kjøp av lettmetallfelger.
Vask, innvendig og utvendig + motor: -30% medlemsrabatt. lakkrens og lakkforsegling (teflonbehandling): 
-30% medlemsrabatt

Bilutleie - AVIS Bilutleie
TBBL-pris på flyttebil og leiebil • Ekstra rabatt: Avis Bilutleie tilbyr også TBBLs medlemmer rabatt ved leie 
av personbil (småbil, stasjonsvogn, flerbruksbil). Viser du gyldig medlemskort i TBBl kan du her få 30% 
rabatt på lokalpriser og weekendpriser.

Bistand ved dødsfall - IMI Begravelsesbyrå
Ved begravelse / kremasjonsbisettelse ytes det full assistanse under gravferdsseremonien uten kostnad 
(normalpris kr 1.200,-) Ved bestilling av gravminne tar IMI ansvar for søknad, merking og oppsetting av 
gravminne uten kostnad (normalpris kr 1.000,-).

Blikkenslager- og verkstedprodukter 10%. Montering og produksjon 10 %. Produksjon av pipebeslag, 
luftehatter, andre beslag, plater, røykhatter etc. Boligventilasjon og sentralstøvsuger: Beam Østberg: 
10 % og fri frakt.  Flexit: 10 % fri frakt.  Villavent: 5 % og fri frakt. Kjøkkenhetter og ventilator: Røroshetta, 
Thermex, Franke Futurum 5 % og fri frakt. lindab-produkter 10 %

Blomster og planter - Sonja Johnsen Blomster
Avtalen gir deg 10% på alle produkter (bortsett fra brudebuketter og sorgbinderi).
Avtalen gjelder for kjøp over disk i butikken – ikke bestilling via internett.

Brannvern og utstyrsservice - Brannmateriell AS
Tilbudet gir TBBls medlemmer og forvaltningskunder 15% rabatt på alle produkter fra Brannmateriell AS:
Pulverapparater • Brannslanger • Røykvarslere • Internkontroll/ dokumentasjon
Kontroll, service og ettersyn av brannslokningsapparater, øvrig utstyr og anlegg.

Byggevarer - Neumann Bygg
10-40% medlemsrabatt på byggevarer • TBBL-kvelder
I tillegg til løpende rabatt vil det bli spesialåpent på neumann med ytterligere supertilbud der og da.

Eiendomsmegling – GARANTI Eiendomsmegling Tromsø
TBBls egen eiendomsmegler
40 års erfaring, innsikt og kjennskap til markedet og nærmiljøet.
Formidler både salg og utleie av boliger

Elektriker og elektriske produkter - J.M. Hansen & Expert Langnes
Rabattavtalen omfatter følgende: Installasjon eller elektromontør: -5% • Installasjonsmateriale: -10% • Utstyr 
til lys/ varme: -10% • Butikkvarer (i begge butikker): Bang&Olufsen-produkter: -5% • Belysning og lyskilder: 
-10% • Småelektrisk: -10% • Gratis hjemkjøring (verdi kr. 450,-) av kapitalvarer til medlemmer.

Forsikring fra Norske Boligbyggelag
leverer rimelige forsikringer til medlemmene. 
Vi samarbeider med Codan. de garanterer for det økonomiske og juridiske i avtalene. 
All skade- og kundeservice håndteres av White label Insurance på Skøyen i Oslo.

Glass og konsulenthjelp - Krane Glass & Fasade AS
20-25% rabatt på glass ved utskifting. Ring, så kommer vi og tar mål!
2 timers gratis konsulenthjelp ved kjøp av glassløsning.

Kjøkken - HTH Kjøkkenforum Tromsø
Alle medlemmer får 10% medlemsrabatt på innredning til kjøkken, garderobe og bad.
Hvitevarer - HTH tilbyr deg også spesialpris på hvitevarer som komfyr og oppvaskmaskin - verdt å ta med 
seg hvis du vurderer nytt kjøkken!

Kultur - KulturHuset
Som medlem kan du få opp til 30% rabatt på kjøp av billetter til arrangementer i 

regi av KulturHuset. 

Kultur - Hålogaland Teater
Som medlem i TBBl kan du nå få opp til 40% rabatt på kjøp av billetter til arrangementer i regi av 

Hålogaland Teater.

Låsesmed og låseprodukter - Låsgruppen AS
Medlemstilbud: -20% på ordinære priser.

Møterom og overnatting - Grand Nordic Hotel
TBBl-pris på leie av møterom og overnatting.

Overnatting og konferanse - Rica
Rabatt på Rica i norge, danmark, Finland og Skottland.

Som medlem får du nå TBBl-pris på overnatting på Rica-hoteller i norge, danmark, Finland og Skottland. 
Medlemsrabatten ligger på ca 30% av normalpris.

Renovasjon - REMIKS
Medlemmer får TBBl-pris på ut/ innkjøring og leie av avfallscontainer + levering av restavfall

Leie av 8 eller 10 m3 container: -20 % rabatt • Levering av restavfall: TBBL-pris kr 2.054,-
Inn- og utkjøring av container: TBBL-pris kr 983,- • Andre tjenester: -10% rabatt.

Skadedyrkontroll - Aktiv Nord
Medlemmer får TBBl-pris på skadedyrkontroll. 20 % rabatt på våre varer og tjenester. gratis rådgivning pr 

telefon (08.00-16.00). gratis identifisering av insekter. Kampanjepriser på sesongprodukter.
Mye god hjelp på våre hjemmesider.

Solavskjerming og gardinutstyr - Visko
Medlemmer får TBBl-pris på:

20% på motorisering/ automatikk til utvendig solskjerming • 10% på all solskjerming fra Warema og Faber • 
10% på alle slags tekstiler • 10% på Silent Gliss og Faber gardinoppheng

Strømabonnement - Troms Kraft
Med ”gammeldags” strømregning i posten: Spotpris pr kwh  + kr 32,- i avtalegebyr hver måned. • Med Avta-

legiro eller E-faktura: Spotpris pr kwh + kr 22,- i avtalegebyr hver måned. For å få den beste prisen må du 
selv opprette Avtalegiro eller E-faktura. Kontakt TK direkte for å få tilsendt kontrakt om TBBl-pris.

Telefoni, mobil og internett - Telenor
Bredbånd over AdSl – opptil 15% rabatt på månedspris. Fasttelefon - Opptil 15 % rabatt på trafikk.

gratis trafikk på lørdager. Bredbåndstelefoni - Opptil 15 % rabatt på trafikk. Mobil - Få 30 minutter ekstra 
ringetid på hver måned. Aktivér rabatt på SMS: Send “nBBl” til 2000

Tur- og sportsutstyr - Sportshuset AS
TBBl-pris til medlemmer! Tilbudet er:  -10% medlemsrabatt på alle varer, utenom spesielle kampanjepriser.

gratis hjemkjøring av tyngre varer (treningsapparater o.l.) Medlemsrabatt kan oppnås på alle 3 butikker.

Terapi - TromsøTerapi
Som TBBl-medlem tilbys du teknikker innen

• TFT, Tankefeltterapi  • NLP, Nevrolingvistisk Programmering • Nevromotorisk Bevegelse
til rabatterte priser.

Ur og optikk - Jacob Friis Ur og Optikk
Medlemsrabatten hos jacob Friis midt i sentrum består i:  Første gangs tilpasning av kontaktlinser: 25% 

rabatt • Kjøp av komplett brille: 10% rabatt • Kjøp av solbriller: 10% rabatt • Kjøp av kikkert: 10% rabatt
• Kjøp av ur og klokker med verdi over kr 500,-: 10% rabatt

Utleie av verktøy og anleggsmaskiner - Cramo AS
leie av  bygg- og anleggsmaskiner, verktøy, lifter, trucker, brakker, containere med mere til spesiell medlem-

spris. Mot framvisning av gyldig medlemskort i TBBl får du 25% rabatt på alt av leie.

Varmepumpe -  Troms Kraft Energiservice AS
Alle medlemmer i TBBl får 5 % rabatt ved kjøp av luft-til-luft varmepumpe.

Verktøy og gass - Gasteck
Propangass til hjem og hytte -15% rabatt. Vi tilbyr nå 30 % rabatt på propangass som kunde hos Yara Praxair. 
Stikk innom vår butikk i Terminalgt.1 for utfyllende informasjon. Yara Praxair har over 80 utsalgssteder i landet. 

Yrkes- / fritidstøy: -25% •  Verktøy: 25% • Verneutstyr: -25% • Gassutstyr: -10% • Kulelagre: -30%

 

 

Glass & Fasade as

- Med hjertet i sentrum !

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

TROMS KRAFT ENERGISERVICE AS



Benytt en entusiast når du skal selge din bolig
Lokal kunnskap kan du ikke skryte på deg. Den må erfares. Sier vi at lekeapparatene i parken er morsomme 
og utfordrende – så er de det. For oss er ikke dette noen lek. En eiendomsmegler fra GARANTI kjenner ditt 
nærmiljø, er fl ink til å avdekke boligsøkeres behov og kan formidle alle de gode salgsargumentene.

• Morsomme lekeapparater i parken

 Vi bygger boligsalg på tillit
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GARANTI Eiendomsmegling Tromsø - en del av TBBL
Grønnegata 58-60 - Tlf. 77 60 32 25 - www.tbbl.no / www.garanti.no

Ingvild Bratterud
Utleiemegling/Prosjekt
Mobil: 46 96 05 55
Telefon: 77 60 32 25

Leif-Harald Svendsen 
Salgssjef/Eiendomsmegling
Mobil: 91 60 96 43
Telefon: 77 60 32 30

Pat-Karin Sjøttem Pedersen 
Oppgjør
Telefon: 77 30 32 22

Raimond Sørensen
Eiendomsmeglerfullmektig
Mobil: 41 47 48 56
Telefon: 77 60 32 32

Tom Eirik Larsen 
Eiendomsmegling
Mobil: 48 29 94 40
Telefon: 77 60 32 23

RETURADRESSE:

Tromsø Boligbyggelag
Postboks 6156
9291 TROMSØ
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