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alle land i europa vil få en betydelig økning i 
antall eldre i den andelen som de gamle utgjør 
av befolkningen. det er dette som benevnes 
«eldrebølgen».

slik blir det også i norge, og prognosene 
tilsier at innen 2035 vil det være dobbelt så 
mange innbyggere over 80 år enn hva som er 
tilfellet i dag. Utviklingen vil skape store utfor-
dringer på mange områder, ikke minst innen 
boligsektoren som vi er spesielt opptatt av.

eldre, og ikke minst de eldste innen grup-
pen, vil ha behov for gode tilpassede boliger i 
trygge boligområder, og et tilpasset tjeneste-
tilbud i hjemmet. Utfordringen blir ikke mindre 
når man vet at tilgangen på arbeidskraft vil 
være begrenset fremover. sannsynligvis kan 
ny teknologi både forbedre kvaliteten og øke 
 produktiviteten i omsorgstjenestene – og løse 
litt på denne tilsynelatende «gordiske knuten».

det er velkjent at de aller fleste eldre ønsker 
å bli boende i egen bolig så lenge som mulig, 
enten i den bolig som de i dag bor i, eller flytte 

til en mer egnet bolig i nærområdet.
de fleste av dagens boliger tilfredsstiller 

ikke de krav som stilles til tilpassede boliger 
for denne gruppen. Mange må over i omsorgs-
boliger, noe som også våre styresmakter 
har erkjent gjennom å skissere betydelige 
 ambisjoner for å bygge nettopp denne type 
boliger. Kommunene er tiltenkt rollen som 
utførende for denne satsningen. dessverre 
tyder mye på at denne type prosjekter ofte blir 
nedprioritet i konkurransen med andre opp-
gaver som kommunene er forpliktet å løse. 

Tromsø kommune har nylig utarbeidet bolig-
sosial handlingsplan for perioden 2009-2014. 
i planen ligger det et forslag om å anskaffe til 
sammen 29 omsorgsboliger for vanskeligstilte 
eldre. så vidt vi kjenner til er ikke dette fulgt 
opp i Tromsø Kommunes økonomiplan for 
2010-2013. Her er det ikke foreslått realisert 
en eneste omsorgsbolig for eldre i regi av 
 kommunen.

Vi tror at det nå er på tide at statlige 

 myndigheter tilrettelegger for at andre aktører 
enn kommuner kan ha en rolle i å bygge det 
store antall omsorgsboliger som landet har 
behov for i den nærmeste fremtid. 

grunnlaget for boligbyggelagene har alltid 
vært å bygge gode boliger for våre medlem-
mer. når medlemmene blir eldre, så må også 
boligbyggelagene få anledning til − på lik linje 
med andre − å bygge tilpassede boliger for 
denne gruppen. i så måte er det meningsløst 
at  regjeringen har gjort endringer i regelverket 
som medfører at boligbyggelagene opp fattes 
som private næringsdrivende, og derved ikke 
kan motta tilskudd til å bygge omsorgs boliger. 
Man hindrer på denne måten en erfaren 
medlems eid boligbygger – boligbyggelagene − 
i å kunne bistå kommunene med å realisere de 
betydelige målsettingene som regjeringen har 
satt for kommunal sektor på dette området. 

Vi ser nå at Helse- og omsorgsminister 
anne-grete strøm-erichsen har tatt initiativ 
til en fornyet gjennomgang av regelverket 

for tildeling av statlig tilskudd til bygging av 
omsorgsboliger. bakgrunnen er at regjeringen 
ser at borettslagsformen er en viktig og riktig 
måte å organisere eierskap til bolig på. Vi setter 
dermed vår lit til at regjeringen kommer til 
en fornuftig konklusjon i saken med det aller 
første.

svein Dalsbø
Administrerende 
direktør

Tid for
omsorg

Når medlemmene 

blir eldre, så må 

også boligbyggelagene 

få anledning til å bygge 

tilpassede boliger for 

denne gruppen.

6-7 Flere til topps

8-9  lyse ideer

10-11  På flyttefot

16-17  håpet ble et forbilde.

19  lærer av TBBl

20-21  lanserer BevarhMS

22-23 Varmepumper til begjær 

24-25  Borettslag som Passivhus

28-29  Medlem nummer 13.000!

31  Barneside

38-39 Partnerpresentasjon

18 en ny metode for å 
fastsette likningsverdien på 
boliger er innført fra og med 
inntektsåret 2010. Vi viser deg 
hvordan du regner den ut.

12-15 Møt Ingeborg Solberg 
som er en av stadig flere kvinner 
som sikrer seg gode jaktopplevelser 
om høsten. Kjøkkensjefen på rica 
Ishavshotel gir deg gode tips ved
rørende tilberedning av vilt.

4-5 Tromsø kommune kan 
få sårt tiltrengt hjelp til å bygge 
omsorgsboliger fra TBBl. Men 
først må regelverket endres.

26-27 «Sommerstille» eksisterer 
ikke hos GaranTI eiendomsmegling 
i Tromsø. Kontoret solgte så mange 
 leiligheter og eneboliger at de ble 
byens største megler i juli.

På coVereT

sIDe 6-7 Flere og flere tar seg til tops.

sIDe 28-29 Medlem nummer 13.000 ble behørig 
feiret.
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Husbanken kan nemlig gi rundt 400.000 kroner i 
tilskudd til hver omsorgsplass som blir bygd, men 
ikke hvis utbygger er for eksempel et boligbygge-
lag. et strikst regelverk innrømmer kun tilskudd 
hvis kommunen bygger omsorgsboliger sammen 
med såkalte «non-profit»-organisasjoner, en ord-
ning som ikke inkluderer boligbyggelag.

– alle vet at eldrebølgen 
kommer, og vi tror ikke at 
det offentlige alene klarer å 
bygge omsorgsboliger til alle. 
Vi synes det er riktig at en 
samvirkebedrift som Tbbl kan 

få tilgang til disse midlene, og bistå kommunen 
med å takle boligutfordringen, sier adm. dir. svein 
dalsbø i Tbbl (bildet).

PREKæRT BEhOV
fremskrivinger for alderssammensetningen i 
befolkningen i Tromsø viser at andelen inn-
byggere mellom 67 og 79 år vil øke med hele 38 
prosent frem mot 2015. i boligsosial handlings-
plan for Tromsø kommune er det i samme periode 
planlagt å bygge omsorgsboliger til 29 personer. 

– Vi trenger mange 
flere plasser enn det, sier 
 prosjektleder Ulf Hansen (bildet) 
ved boligkontoret i Tromsø 
 kommune. Hansen vil nødig si 
noe om hvorvidt det er ønskelig 

at kommunen kunne gått i lag med Tbbl for å føre 
opp slike boliger, men mener likevel at behovet for 
omsorgsboliger frem mot 2025 er svært stort.

aLTERNaTIVE LøSNINGER
– det er en kjensgjerning at vi vil få mange 
flere eldre i årene fremover. eldrebølgen frem 
mot 2014-2015 er bare en forsmak på det som 
 kommer i perioden 2020 til 2025, sier Hansen.

Han peker også på at selv om man får tilskudd 
fra Husbanken, så er omsorgsboligene dyre.

– Kravet til omsorgsboliger medfører betydelig 
merkost i forhold til ordinære boliger. Med dagens 
nivå på statlige tilskudd til omsorgsboliger på kr 
431.000 er det veldig vanskelig å holde husleia 
på et nivå som er overkommelig for brukerne.

Hansen mener derfor man også må satse på 
alternative løsninger for å møte eldrebølgen.

– den beste hjelpa utbyggere raskt kan bidra 
med, er å bygge universelt utformede boliger. 
 Universell utforming innebærer tilgjengelighet for 
mennesker med redusert funksjonsevne og vil i 
praksis bety relativt små merkostnader, opplyser 
Hansen.

REVIDERT REGELVERK?
etter flere kritiske oppslag i aftenposten i  sommer, 
gikk helseminister anne-grete strøm-erichsen ut 
og sa at Husbanken burde gjennomgå regelverket 

sitt, og se om det finnes åpninger for at tilskud-
dene kan distribueres på en annen måte enn i dag. 

– Helse- og omsorgsdepartementet har nedsatt 
en arbeidsgruppe for å gjennomgå regelverket 
knyttet til investeringstilskuddet til heldøgns 
omsorgsplasser. Målsettingen for arbeidet er 
å sikre at regelverket ikke blir feiltolket eller 
er utformet unødvendig restriktivt vedrørende 
ikke-kommersielle aktørers rolle i utbyggingen 
av kommunale omsorgsplasser, opplyser helse-
ministerens politiske rådgiver Tord dale i en 
e-post til bolyst. dale forklarer videre at det ennå 
ikke er avklart når arbeidsgruppen skal legge 
fram sine anbefalinger. 

EIES aV MEDLEMMENE
om tilskuddsordningen endres eller ikke, mener 
like fullt svein dalsbø at boligbyggelag bør kunne 
innrømmes tilskudd.

– Tbbl er ingen privat aktør i den forstand at 
et eventuelt overskudd kommer enkeltpersoner 
til gode. Våre 13.000 medlemmer er våre eiere, 
og pengene vi tjener går tilbake til medlem-
mene. slik kan vi bygge enda flere boliger som vil 
komme fellesskapet til gode, skisserer dalsbø.

Hvis boligbyggelag kunne fått tilskudd fra 
 Husbanken, ville det kommet beboerne til gode.

– dersom vi skulle fått tilskudd, kunne vi ført 
opp boliger som er rimelige å bo i, med lave 
felleskostnader. Våre medlemmer blir også eldre, 
og vi er innstilt på å betjene denne gruppa i 
fremtiden. Kommunen må uansett inn for å ta 
seg av helse- og omsorgstjenestene, for det er 
det de som har kompetanse på. Vår kompetanse 
ligger i det å føre opp gode og rimelige boliger. 
Men kanskje blir vi i fremtiden nødt til å bygge 
omsorgsboliger uten tilskudd, for å gi et tilbud til 
de eldre, sier svein dalsbø.

Flere eldre 
– få boliger

FaKTa
Omsorgsboliger
n  Husbanken kan gi tilskudd på rundt 

400.000 kroner til hver omsorgsboligplass 
som blir bygd

n  Tilskuddet skal «stimulere kommunene 
til å fornye og øke tilbudet av syke-
hjemsplasser og omsorgsboliger for 
personer med behov for heldøgns helse- 
og sosialtjenester, uavhengig av alder, 
diagnose eller funksjonshemming», heter 
det på regjeringen.no.

n  Husbanken vil ikke innrømme tilskudd til 
boligbyggelag, siden de blir ansett som 
private aktører

n  fremskrivninger viser at antall eldre 
mellom 67 og 79 år i Tromsø kommune vil 
øke med hele 38 prosent frem mot 2015.

n  Per i dag har kommunen planlagt å bygge 
29 nye omsorgsboliger frem mot 2014

Eldrebølgen skyller over Tromsø om få år, og det vil bli behov for 
mange nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Et strengt regelverk 

hindrer TBBL i å hjelpe kommunen med å bygge omsorgsboliger.
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– Vi vet ikke hvordan toppene er besøkt, men 
per 7. august hadde vi solgt 250 flere pakker 
enn vi gjorde i hele fjor, melder Turid eriksen 
(bildet) i Ti på Topp-utvalget.

Pakkene inneholder 
det mest nødvendige for 
å komme seg i gang som 
toppturgåer. det være seg 
kart med inntegnede ruter, 
rutebeskrivelser og kontroll-
kort. Pakkene fås kjøpt på 

alle eurospar-butikker i byen samt på Jobb og 
fritid på langnes.

i løpet av fjoråret ble det totalt solgt 4.353 
pakker, mens det allerede i begynnelsen av 
august var solgt 4.610. salget av Ti På Topp-

pakkene fortsetter mot slutten av september. 
– og dette har vi klart på tross av det dårlige 

været, fastslår eriksen.
Ti på Topp arrangeres av Troms og finnmark 

bedriftsidrettskrets.

TURER FOR SVaKSYNTE
– det virker rett og slett som om folk har et 
sterkere ønske om å komme seg ut i naturen. 
de vil ha aktivitet. dette tilbudet er en lav 
terskel som er tilgjengelig for alle med både 
lette, moderate og harde topper. det er ingen 
konkurranse, du bestiger toppene med hvem du 
vil, når du vil og så raskt du vil, sier eriksen.

nytt av året er at Ti På Topp også er tilrette-
lagt for blinde og svaksynte.

– det hadde seg slik at vi fikk med en 
gruppe svaksynte i regi av blindeforbundet. det 
vi gjorde da var å sette kravet deres på samme 
nivå som de over 70 og barn, forteller eriksen. 

blinde og 
svaksynte må 
altså fullføre fem 
topper for å være 
med i trekning 
av premie, mens 
funksjonsfriske 
voksne må fullføre 
syv. 

Trendy  
med topptur

Toppturer er en trend som brer om seg både i 
Tromsø og norge for øvrig. Fra i fjor til i år er det 

en markant økning i antallet interesserte.

FaKTa
Økt salg av friluftsartikler
n  i perioden januar til juli 2010 har 

intersport Tromsø sett en tydelig økning 
i salget av varer relatert til toppturer. 
Prosentsatsene er sammenliknet med 
samme periode i fjor.

n  fritidsbekledning  ..............+15 prosent
n  fottøy  ..............................+16 prosent
n  friluftsutstyr ......................+10 prosent

ToppEr i 
TroMsø og 
oMEgn
dette er noen av de mest populære 
toppene i traktene rundt Tromsø. 
Vanskelighetsgradene er lett, moderat 
og krevende. estimert turlengde 
 inkluderer retur. de krevende toppene 
er for de som er vant til å gå i fjellet.

n  Nordfjellet/tomasjordfjellet (626 moh) 
Vanskelighetsgrad: Moderat  
Turlengde: 3-4 timer

n  Laukslettfjellet (547 moh) 
Vanskelighetsgrad: Moderat  
Turlengde: 2-4 timer

n  blåtinden (1180 moh) 
Vanskelighetsgrad: Krevende 
Turlengde: 6-8 timer

n  bakarovntinden (878 moh) 
Vanskelighetsgrad: Krevende 
Turlengde: 4-6 timer

n  Grønnlibruna (401 moh) 
Vanskelighetsgrad: lett 
Turlengde: 2-3 timer

n  Durmålstinden (921 moh) 
Vanskelighetsgrad: Krevende 
Turlengde: 5-7 timer

n  Ørnfløya (196 moh) 
Vanskelighetsgrad: lett 
Turlengde: 0,5-1 time

n  Nordtinden (640 moh) 
Vanskelighetsgrad: Moderat  
Turlengde: 3-5 timer

n  skulgamtinden (945 moh) 
Vanskelighetsgrad: Krevende 
Turlengde: 6-8 timer

n  Åsfjellet (336 moh) 
Vanskelighetsgrad: lett 
Turlengde: 2-3 timer

for mer informasjon, se 
http://tromso.turlogg.no

SELGER MER UTSTYR
Tallene er klare. de viser at toppturer blir mer 
og mer populært. ifølge innkjøpsansvarlig ved 
intersport Tromsø, Martin Torheim, ser de den 
nøyaktig samme tendensen i tallene sidene.

– Vi ser en markant økning i salget av 
 varegrupper knyttet til turgåing, forteller han.

Varegruppene han refererer til er fritids-
bekledning, fottøy 
og friluftsutstyr. 
(se egen fakta-
sak) nå er det 
ikke kun turgåing 
disse gruppene 
omfatter, men 
Torheim mener 

å se flere og flere turgåere som er opptatt av å 
ha godt utstyr.

– Kundene har blitt mer opptatt av at det 
de kjøper skal ha kvalitet. de ansatte blir 
ofte rådført om hva som er riktig utstyr. dette 
gjelder også til de små, ikke bare mor og far, 
forteller han.

– det virker som om terskelen for å få folk 
ut i naturen har blitt lavere. Mye av dette er 
takket være at Ti På Topp har vært så dyktige 
å skape en bevissthet rundt friluftsopplevelser, 
sier  Torheim.

– Jeg tror flere og flere har fått øynene opp 
for den fantastiske naturen vi har her oppe. 
Vi har en fauna, flora og omgivelser som alle 
andre bare kan misunne oss, slår eriksen fast.

Martin Torheim 
ved Intersport 

Tromsø kan tilby 
det meste av 

utstyr til topptur
gåere, det være 
seg jakker, sko, 
soveposer eller 
gnagsårplaster.



Kvensjø er lysplanlegger på J.M. Hansen i 
 storgata. Hun mener det er friskt om man 
velger å live opp et rom med en fargesterk og 
fin lampe, men råder kundene til å tenke seg 
om på hva de behøver.

– Jeg opplever at veldig mange tenker for 
mye på design og for lite på lys når de skal 
kjøpe lampe. da kan man fort ende opp med 
å «lampesette» et rom, fremfor å lyssette det. 
Tommelfingerregelen er at man kan bytte ut 
lamper, men grunnbelysningen bør være diskret 
og kunne vare i mange år.

GOD PLaNLEGGING
Hun oppfordrer kundene til å planlegge 
belysningen sin i god tid i forbindelse med for 
eksempel renovering.

– når man lyssetter, skiller man gjerne 
 mellom behov og estetikk. lys brukes enten til 
å fremheve en spesiell del av huset, eller som 
ren nyttebelysning på kjøkkenet. da trenger 
man godt lys mens man lager maten, men det 
kan være koselig med litt mer nedtonet lys når 

man skal spise, sier Kvensjø, og legger til at 
mange sverger til «downlights», eller spotter i 
taket til grunnbelysning.

– som grunnbelysning er downlights et 
 veldig smart valg. nå er de nye led-lysene 
virkelig kommet seg, og de bygger veldig lite 
ut. de trenger kun syv centimeter dybde i 
 himlingen, og er et av de beste alternativene 
hvis man likevel skal renovere. 

LED
de tradisjonelle lyspærene med glødetråd er 
snart historie. disse skal erstattes av enten 
led-lys eller sparepærer. 

– det er mange fordeler med led-lys. for det 
første krever de mye mindre strøm enn tradisjo-
nelle lyspærer, og har en levetid som er nesten 
ti ganger lengre - og så det er både  besparende 
og miljøvennlig. led-lysene avgir nesten ikke 
varme, og er derfor sikrere med tanke på 
brannfare også, forklarer Kvensjø. sokkelen er 
den samme både for led-lys, hallogen og de 
tradisjonelle pærene som nå fases ut.

lyse ideer
Marit Kvensjø synes ikke det skal mer til enn en fargerik lampe 
for å endre uttrykket i et rom. Men likevel er det ingenting som 
kan måle seg med stearinlys når man skal kose seg.

Høstens lampetrender er farger og tøft design, sier Kvensjø, og viser til et bredt utvalg av både tradisjonelle og mer kreative former for belysning.

Marit Kvensjø, lysplanlegger ved J.M. Hansen.

NORSK DESIGN
Pyntelampene i høst skal være fargesterke, og 
kunne fungere som et blikkfang.

– fargerike lamper og artig design er trendy 
i høst. Man får raskt et nytt uttrykk i interiøret 
ved å bytte farger på lampene. lysekroner blir 
heller aldri umoderne, men det passer ikke hvor 
som helst – selv om det kan være elegant med 
et stilbrudd i rommet, sier Kvensjø, og forteller 
at norsk lysdesign er i vinden som aldri før.

– northern lightning har virkelig fått en del 
oppmerksomhet det siste året. det er en duo 
med to innovative og kreative nordlendinger, og 
produktene deres blir eksportert til 18 land.

Hennes egen favoritt er lysekronen  «Konglen» 
av louis Poulsen. den er å finne i butikken, og 
blar du opp 50.000 kroner kan du ta den med 
hjem.

– På høstkvelder er det likevel ingenting som 
kan måle seg med kosen fra stearinlys. Men du 
kan ikke lese i det lyset, smiler Marit Kvensjø.
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sLettAeLvA bOrettsLAG, KvALØyA: Vegger 
og lister males. store pappesker bæres inn. 
en fireroms leilighet i Kantarellvegen gjøres 
i stand for Tbbl-medlemmene anders Wang, 
lisa  guttormsen og babyen som kommer. de 
får hjelp av familie og venner med oppussings-
arbeid og innflytting. for øyeblikket er det 
anders’ mor eli og lisas far Helmer som 
svinger malekostene. 

– Vi flytter fra «verdens minste leilighet» på 
stakkevollveien – denne leiligheten er i alle fall 
tre ganger større, anslår anders mens han 

 beundrer flatene i sin nye stue. samboerparet 
hadde lenge lengtet etter en større bolig, men 
det var først da lisa ble gravid at det ble gjort 
alvor av flytteplanene. da var det ingen vei 
utenom. 

– Hvor skulle stellebordet stått i den gamle 
leiligheten? i stua? På verandaen? spøker de.

KjENT I OMRÅDET
På slettaelva har paret funnet det de leter 
etter. en romslig bolig i et lite trafikkert og rolig 
 nabolag. Her er det også flere barnefamilier. 

På flyttefot
Sommer og tidlig høst er sesong for flytting og nyetablering. 
de vordende foreldrene anders Wang og lisa Guttormsen 
pakker pikkpakket og etablerer seg på Slettaelva. 

BLI KjENT-TIPS:
Inviter dine nye naboer på noe 
enkelt, som eksempelvis vafler, eller 
lag en «bli kjent-fest»: 

n Du kan med fordel innby naboene til 
å ta del i forberedelsene. slik blir festen 
et fellesprosjekt, og dere lærer hver
andre å kjenne underveis. 
n sett opp plakater med informasjon 
om dato og klokkeslett i fellesarealer.  
n Hold gjerne festen i et felleslokale. 
Det kan senke terskelen for å delta, 
kontra om den holdes i en leilighet. 
n Lag en oversikt over utstyret som 
trengs, for eksempel servise, bord og 
stoler. Tenk også på dekorasjoner og 
musikk. 
n server småmat eller be deltakerne 
bidra til en større buffé. når det gjelder 
drikke er det viktig å ha alkoholfrie 
alternativer. 
n Ha også et opplegg for barn, for 
eksempel selskapsleker, godteri og 
ballonger. 
n Vær frampå og presenter deg selv 
på festen. Beskjedne gjester vil være 
takknemmelige for det. 
n Benytt anledningen til å etablere 
en fast ordning med sosiale sammen
komster, eller start fellesprosjekter i 
naboskapet. 
Kilde: European neighbours´ Day

MYE aRBEID
både lisa og anders er forholdsvis drevne 
«flyttere». som 16-åring kom hun fra laksvatn 
til Tromsø for å gå på skole, og senere har hun 
bodd flere steder i byen. Han bodde i Hamna og 
i Tromsdalen før de ble samboere for rundt et 
års tid siden. i denne flytteprosessen har paret 
en grei arbeidsfordeling seg i mellom: 

– Hun pakker og jeg bærer! sier anders. 
ifølge dem begge har ting gått bra så langt, 

men arbeidsmengden er større enn forventet. 
– akkurat nå stresser vi med å gjøre  kjøkkenet 

ferdig, for over helgen kommer  hvitevarene, 
forteller han. 

stuen og soverommet skal óg få seg en 
overhaling før møbler og andre artikler flyttes 
inn. Mye pakking gjenstår også – en fullstappet 
bod venter på å bli tømt. anders og lisa ser for 
seg at de er godt installert i den nye boligen i 
løpet av en ukes tid. Paret setter stor pris på 
at de ikke trenger å ha hastverk med å komme 
seg ut av den gamle leiligheten. 

– siden det er mine foreldre som leier den ut 
til oss, trenger vi ikke stresse med å flytte alt 
av saker og ting ut, sier hun. 

– Hvem har sagt det? spør pappa Helmer 
spøkefullt fra kjøkkenet. 

– Jeg kan plutselig få kjøpere...

at anders også har god kjennskap til området 
og nettverk her, vil gjøre etableringen for dem 
enklere. 

– Jeg vokste opp i gata ovenfor, og bodde 
der til jeg var 21 år gammel. Moren min bor 
der fortsatt, sier anders, som nå er 29 år. Han 
forteller at også gamle skolekamerater og 
norsklæreren fra ungdomsskolen bor i nær 
omkrets. 

– du er ganske lommekjent her – du kjenner 
veiene og slikt, påpeker lisa. 

– Ja, jeg får vel vise deg rundt slik at du 
 kommer deg til jobb, sier han og smiler til henne.  

– Jeg begynte å arbeide ved Kvaløysletta 
tannklinikk i januar, forklarer hun.

– Å kunne gå til jobb når jeg er ferdig med 
fødselspermisjonen, er noe jeg gleder meg mye 
til. det var en av grunnene til at jeg var positiv 
til å flytte hit, sier lisa. 

anders jobber ved klesbutikken solid på 
 nerstranda senter og får nå lengre vei til arbeids-
plassen, men avstanden er over kommelig. 

– Vi vurderte å flytte til storelva, men la det 
bort. dette var det lengste vi kunne tenke oss å 
flytte unna byen, sier paret. 

vIsste Du At... vi flytter mest fra vi er 15 
år gamle og skal gå på videregående skole – 
til vi nærmer oss 40 år og ønsker å slå rot? i 
tjueårene er flytteaktiviteten på sitt høyeste. 
Teller man med alle små og store flyttinger, 
flytter hver og en av oss rundt ni ganger i 
løpet av livet. i norge er det 6070 prosent 
videreflytting, og Tromsø er en by med stort 
gjennomtrekk. To tredeler av de som flytter 
til byen, rører på seg senere. (Kilde: norsk 
institutt for by og regionforskning ved Kjetil 
sørlie)  

Samboerne Anders Wang og Lisa Guttormsen utenfor sitt nye hjem i Kantarellvegen på Kvaløya. Det tar tid og krefter å gjøre i stand leiligheten og 
installere seg der, men de vil ikke savne den gamle, lille leiligheten på Stakkevollveien. 

– Hun pakker og jeg bærer! forteller Anders 
Wang om arbeidsfordelingen mellom seg selv 
og samboeren Lisa Guttormsen. 

Innhold og bestemmelsessted er merket på 
flytteeskene. 

I flytteprosessen er det heldig 
å få hjelp fra familie og venner. 
Her males kjøkkenet av Lisa 
Guttormsens far Helmer. 
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– den største fellen mange går i er dette med 
modning av fugl. det har hendt at noen har 
forsøkt å levert oss ryper det har gått mark i på 
grunn av at den har modnet for lenge, forteller 
butikksjef ved Mydland Tore lorentzen.

Han er selv ivrig jeger og har mange års 
erfaring med riktig lagring av vilt, både rype, 
hare og tiur. rypene lorentzen selger via 

 butikken er som regel frosset. Mydland selger 
rundt 1000 ryper i året, hele året rundt.

– det beste man kan gjøre er å kaste fuglen 
rett i fryseren mens den ennå er fersk. da er 
man sikker på at den holder seg. det samme 
gjelder reinkjøtt. det er allerede så mørt at det 
ikke behøver å lagres, sier lorentzen.

Problemet med hagl i kjøttet er lite siden 

solberg er avdelingsdirektør i statens Vegvesen 
Troms. det daglige livet hennes handler i stor 
grad om veier; nye veier, gamle veier eller 
planlagte veier. 

når solberg skal slappe av er det i omgi-
velser det er få veier å se. Hver høst drar hun, 
sammen med fuglehunden sara, ut på fjellet. 

 
MaNGE FaLLER FRa
Kun seks prosent av norske jegere er kvinner, 
noe som gjør solberg til en minoritet på fjellet. 
Utviklingen peker likevel oppover. for to år 
siden utgjorde kvinnene 20 prosent av de som 
tok jegerprøven.

– Jeg ser at det er stadig flere kvinner og 
 jenter som tar jegerprøven, men det ser dess-
verre ut til at mange gir seg etterpå. Men det 
finnes faktisk jaktlag som kun består av  kvinner. 

Jeg er med i flere slike, påpeker solberg.
solbergs ivrigste jaktlag er en gjeng kvinner 

sørfra som hvert år kommer nordover for å felle 
ryper i nordnorske omgivelser, men i år har de 
bestemt seg for å heller prøve i sør. 

– den 15. september tar jeg bikkja med meg 
på flyet og drar sørover til imsdalsfjellene. etter 
at krakket i rypebestanden kom her oppe har 
jeg skjønt at det slett ikke er så ille jaktforhold 
der sør, sier hun.

GODE OPPLEVELSER
– spenningen og naturopplevelsene er viktigst 
med jakt. i tillegg er det en veldig klar sosial 
dimensjon i det å jakte i et lag. Matauken 
 kommer nederst. Men bevares, det er kjempe-
morsomt å få en rype eller tre, forteller 
hun.

– Det er spenningen og naturopp
levelsene som er viktigst med jakt, 
sier Ingeborg Solberg. (For ordens 
skyld: Hun har ikke for vane å sikte på 
rypene gjennom løpet.)

deTTe MÅ dU UnngÅ
Ifølge viltspesialist tore Lorentzen er det lett å gjøre feil 
når man behandler viltkjøtt som rype, tiur eller hare.

Butikksjef og viltspesialist ved Mydland 
vilt og delikatesse, Tore Lorentzen, 

mener kjøtt av vilt er enkelt å tilberede 
bare man vet hva man skal unngå. 

det nå utelukkende skytes med stålkuler. den 
nye typen hagl går enten gjennom fuglen eller 
 setter seg inntil skjelettet.

de aller fleste, påpeker butikksjefen, klarer 
å få fjøra av rypa. når det er gjort er det i 
 hovedsak to måter å tilberede fuglen på.

– Man kan ta ut filetene og lage saus på 
skroget eller man kan helsteke fuglen. den siste 
metoden gjør det imidlertid enkelt å  oversteke. 
det er faktisk bedre å få servert understekt enn 
overstekt vilt, påpeker  lorentzen.

det er tilberedningen som er det viktigste når 
det gjelder måltider av vilt. Kjøttet er spesielt 
ømfintlig å tilberede på grunn av at det er så 
lite fett. det fettet som er på for eksempel elg 
og rein er gjerne overflatefett.

– dette gjør at det lett blir tørt av å steke 
for lenge. når temperaturen overstiger 72 
grader stivner musklene i kjøttet og det blir 
hardt. da kan man, dersom man ikke ønsker 
en rosa kjerne i kjøttstykket, langsteke det i en 
time eller to for å få det mørt igjen, sier vilt-
spesialisten.

Kvinnene er den raskest voksende gruppen jegere, noe 
jaktentusiast Ingeborg solberg er stolt over. selv er 
hun med i flere jaktlag som kun består av kvinner.
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Bengts høstfristelser
reinsdyrsfilet
med rødvinssaus og stekt sopp
n bruk 180 gram kjøtt per person.
brun kjøttet i panne med sterk varme. Ha på salt og 
pepper og einebær hvis ønskelig. sett i steketermo-
meter i den tykkeste delen av kjøttet og sett det i ovnen 
på 180 grader. etter cirka fem til sju minutter er kjerne-
temperaturen 55 grader. og kjøttet er rosa i midten. la 
kjøttet hvile i fem minutter før det skjæres opp.

norske høstgrønnsaker som gulrøtter og kålrot er 
 nydelig tilbehør. Kutt grønnsakene i staver, bland i 
litt sopp og sauter det hele i panne med olivenolje. 
Midnattsolpoteter er en fin nordnorsk råvare som egner 
seg godt til denne retten.

Oppskrift rødvinsaussaus
n 2 sjalottløk
n 200 gram skogsopp
n litt olivenolje
n 4 dl rødvin
n 8 dl brun kraft (buljongterninger kan brukes)
n 60 gram smør
n Ha gjerne i litt gressløk mot slutten

Hakk opp løken og fres den i oljen med grove sopp-
stykker. Hell over rødvinen og kok den inn til en 
fjerdedel. Tilsett kraft og kok videre til halve mengden 
er igjen. Pisk inn smør og smak til med salt og pepper – 
og tilsett gressløk som en siste finish.

blåbærpai
Til 12 personer

mørdeig:
n 150 gram hvetemel
n 100 gram smør
n 50 gram sukker
n 1 egg

elt sammen mel, sukker og romtemperert smør. 
Tilsett egget og elt videre til alt er godt blandet.
Pakk deigen inn i plastfilm og la den avkjøle seg i 
kjøleskapet i cirka en time før bruk. deigen rekker til en 
terteform på 24 cm. deig du ikke bruker kan fryses ned.

Fyll:
n 200 gram blåbær
n 80 gram sukker
n 1 ss maisenna
n 1 egg
n 2 ss seterrømme
n 2 ss sukker

Hell bærene i en bolle, tilsett sukker og maisenna og 
vend blandingen forsiktig sammen slik at bærene ikke 
blir most. Hell blandingen på mørdeigen og stek paien i 
forvarmet ovn på 190 grader i cirka 25 minutter til mør-
deigen er lys gyllen. bland sammen egg, seterrømme og 
sukker, og hell blandingen over paien og stek videre til 
rømmeblandingen har stivnet (cirka 10 minutter).
avkjøl paien Paien kan serveres enten lun eller kald.

tIps: Server paien med krem eller is.
Du kan også bytte ut blåbærene med solbær.
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fra og med 1. juli 2010 må alle registrerings-
pliktige våpen og lovlig uregistrerte hagler 
 oppbevares i godkjent våpenskap. dette gjelder 
også våpendeler og ammunisjon.

Tidligere kunne man ha fire jaktvåpen uten 
våpenskap. da var det kun krav om våpenskap 
til pistol, revolver og halvautomatiske rifler. nå 
skal våpenet låses inn, uavhengig hvor mange 
du eier, hva formålet er og når de ble ervervet.

i tillegg er det kommet nye regler om hvor 
mange våpen man kan ha i sin jaktvåpengarde-
robe samt nye regler for samling av ammunisjon.

Målet med de nye reglene er å forhindre tyveri 
og misbruk av våpen. skapet de låses inn i skal 
være forhåndsgodkjent av politiet og de skal 
ikke være lette å få med seg. derfor må de enten 
være tunge eller kunne boltes fast.

Politiet vil foreta stikkprøver med 48 timers 
forvarsel før kontrollen. brudd på reglene  straffes 
med bot eller beslag.

Våpenskap fås kjøpt hos flere forhandlere, 
deriblant felleskjøpet og andresens Vaabenfor-
retning.

ifølge solberg kommer flere av de 
store og morsomme opplevelsene når 

man reiser til et annet sted for å jakte.
– Vi har flere ganger vært innlosjert i hytte 

hos en einstøing utenfor alta. der sitter han og 
dyrker gulløye inntil det perfekte. den er så 
god at vi mer enn gjerne bytter den til oss mot 
ryper, sier hun.

Turene blir grundig planlagt, med kanskje 
ekstra stort fokus på menyen. ingenting blir 
overlatt til tilfeldighetene.

– alle menyer er gjenstand for nitidige 
 forberedelser før vi drar av gårde. det stiligste 
var kanskje da vi serverte tiramisu til vår 
einstøing i finnmark. Vi har til og med hatt med 
oss ingrediensene til mohito.

DaMER PÅ jaKT
forholdet til hunden er viktig, og det er et 
 samspill solberg setter spesielt stor pris på.

– det fine med å dra på jakt med hund er at 
man da aldri er alene. det blir på en måte bare 
oss damene. når jeg og sara feller en rype blir 
det vi som har lyktes, og ikke jeg eller hun. 
Hunder kan være noe så utrolig irriterende når 
de gjør det motsatte av det du har trent de opp 
til, som for eksempel å finne på å jakte på egen 
hånd, men sara holder heldigvis på med å bli 
en voksen dame, sier hun.

Med en såpass lav rypebestand som det er 
i Troms hender det ofte at hun lar våpenet bli 
hjemme. da er det trening av bikkja som blir 
det viktige. solberg har ifølge henne selv et 
rimelig avslappet forhold til jakt, men inn-

rømmer at høsten er noe hun ser frem til.
– det blir jo noen turer utover høsten. Veldig 

ofte en lang tur hvor jeg tar meg noen dager fri, 
pluss noen slengere etterpå, forteller hun.

Ingeborg Solberg og gordonsetteren Sara. – Det fine med å dra på jakt med henne er at man da aldri er alene. Det blir på en måte bare oss damene, 
forteller Solberg.

Kjøkkensjef bengt larsen 
(bildet) på rica ishavshotel 
i Tromsø mener høsten 
er en fantastisk årstid for 
kokkene. dette gjenspeiler 
seg både i a la carte-
menyen på hotellet, og i 
retten vi har bedt han om å 

komponere. Utfordringen var å lage en smakfull 
hovedrett og dessert basert på sesongens 
råvarer.

SMaK aV NORD-NORGE
– Jeg har laget en skikkelig høsttallerken, 
hvor alle råvarene er fra nordlige bredde-
grader. rosastekt reinsdyrfilet med hurtigstekte 
Midnattsolpoteter og grønnsaker, med en 
deilig soppsaus til. denne retten kan alle lage 
hjemme, man trenger ikke å være mesterkokk 
for å få denne vel i mål, men det er en ting man 
skal passe seg for, sier kjøkkensjefen.

– ikke stek kjøttet i hjel. da blir det tørt og 
kjedelig. det tryggeste er å brune reinkjøttet i 
en varm panne, og så ettersteke det i ovnen. 
når steketermometeret viser 55 grader, har 

kjøttet en perfekt rosatone i midten, sier bengt 
og avslører at retter av reinsdyr er blant best-
selgerne på rica.

– Vi selger noen tusen retter med rein i 
året. Utover høsten går det mye av sesongens 
 råvarer, som elg, lam og rein. det fins utrolig 
mye godt man kan høste av skogen nå, sier 
bengt, og viser oss desserten.

MaSSE SMøR
– disse blåbærene var jeg og plukket i skogen 
i går kveld. nå er det faktisk en del bær å 
finne, og med slike råvarer kan man lage en 
enkel, men velsmakende blåbærpai. dette er 
en perfekt dessert, som ikke er for tung, og kan 
serveres både kald og varm.

– Har du en liten mathemmelighet som du 
kan dele med bolysts lesere?

– det enkle er ofte det beste. det er et 
ordtak som mange kokker forsøker å leve opp 
til. og det er lite som er enklere og bedre enn 
å steke kantareller i panna med salt, pepper og 
smør. Masse smør, det er ikke noe å spare på, 
sier den trivelige kjøkkensjefen.

Vilt godt
Uansett om du høster viltet selv eller kjøper det 
over disk, trenger du ikke å være mesterkokk for å 
tilberede de nydeligste retter.

nye regler for våpenskap

FaKTa
Kvinner og jakt
n  20 prosent av de som tok jegerprøven i fjor 

var kvinner. det er den laveste andelen på 
flere år.

n  i løpet av jaktåret 2008/09 var om lag 
8000 kvinner på jakt. det er en oppgang 
på fire prosent fra sesongen før. i alt seks 
prosent av jegerne var da kvinner.

n  i 1971/72 var 400 kvinner på jakt og 
utgjorde en halv prosent av jegerne. antallet 
kvinner har siden den gang 20-doblet seg.

KAN FOrby KjæLeDyr
Husdyrhold i borettslag er stadig et hett 
tema. reglene man forholder seg til er 
borettslagslovens paragraf 511: «styret 
kan fastsetje vanlege ordensreglar for 
eigedommen. sjølv om det er vedteke 
forbod mot dyrehald, kan brukaren av 
bustaden halde dyr dersom gode grunnar 
talar for det, og dyrehaldet ikkje er til 
ulempe for dei andre brukarane av eige
dommen.» ønsket i seg selv om å ha et 
dyr er ikke «gode grunner», man må kunne 
argumentere med sosiale og velferds
messige årsaker til dyreholdet. Ulempe må 
også begrunnes ut over det faktum at man 
ikke liker at naboen har dyr. 
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TBBL I BYhISTORIEN

FORBILDET
På slutten av 80-tallet fikk Håpet en sårt 
tiltrengt oppgradering. fargerike fasadeløft 
og utforming av utearealer gjorde bolig-
området til et eksempel til etterfølgelse.

ble et forbilde
«Tbbl-bydelen» Håpet vokste fram på slutten 
av 1960-tallet og begynnelsen av 70-tallet. 
samlet består de opprinnelige borettslagene 
av 40 blokker og 39 rekkehus, bygget i enkel 
stil for å imøtekomme boligbehov. Midtveis på 
80-tallet begynte Håpet å merkes av tidens 
tann. i samme periode økte kravet til bomiljø, 
og prisnivået i området stagnerte. nødvendig-
heten av en oppgradering gjorde seg gjeldende, 
og alle borettslagene opprettet byggekomitéer 
som skulle ta tak i problemstillingen.  

GjORT TIL PILOTPROSjEKT
samtidig fikk norske boligbyggelag (nbbl) 
penger fra staten til å hyre en arkitekt til å se 
på en mulig fornyelse av etterkrigsbe byggelse. 
boligbyggelag og borettslag skulle motiveres 
til å starte rehabilitering av  bygningsmasse og 
uteområder. i nord-norge ble det satset på tre 
pilotprosjekter i henholdsvis bodø, Tromsø og 
Hammerfest. Her i byen var det Håpet som skulle 
få et løft, og nbbl laget en overordnet plan 
for utearealene med vekt på klima til pasning. 
noen borettslag gikk raskt i gang med opp-
gradering de selv hadde planlagt, og  engasjerte 
et  byggefirma til å lede  byggearbeidet. da 
 prosjektene var avsluttet, kom arkitekten fra 

nbbl på befaring. Hun  syntes lite nytt var tilført 
fasadene og  ute områdene, og fant ikke arbeidet 
som var gjort tilstrekkelig.    

– da kom vi inn i bildet. 
i utgangspunktet skulle vi 
bare utarbeide et konsept 
for olsgård i, men da de 
andre borettslagene fikk 
se det ferdige resultatet, 
kom de etter tur og ville ha 
hjelp, forteller rose Marie 

 steinsvik (bildet) ved  steinsvik arkitektkontor. 
Hun og ekte mannen odd Karl steinsvik var 
sammen om dette arbeidet. 

OMFaTTENDE aRBEID
steinsvik forteller at rehabiliteringen bestod i å 
etterisolere vegger, legge ny ytterkledning og 
fargesette denne, lage nye inngangspartier, bygge 
nye, større balkonger og utforme utearealene. 

– den opprinnelige arkitekturen var ikke 
verdt å på bygge videre på. derfor valgte vi 
å satse på vertikal fargeinndeling som fikk 
 blokkene til å likne et gateløp med enkelt-
stående hus, forklarer arkitekten. 

opprinnelig var blokkene kledd i eternit og 
brennlakkert aluminium, hovedsakelig i grå-

nyanser og brunt. Under rehabiliteringen ble 
disse skiftet ut med stålplater i blått, grønt, 
turkis, rosa, gult og rødt. 

– det var en stund vi tenkte at vi var for 
 dristige i fargebruken, men i hovedsak ble 
de sterke fargene brukt på malte flater som 
balkong rekkverk. slike flater ville måtte 
vedlikeholdes etter noen år og da ville det være 
mulig å skifte farger. 

– På høyblokkas fasade forsøkte vi for 
eksempel å trylle litt med fargene. Vi ønsket 
å få bygget til å virke lavere, og brukte dype 
blåfarger nederst, lysere varianter lengre opp 
og hvitt helt øverst, sier hun. 

TILPaSSET SMaK OG BEhaG
i deler av konseptplanleggingen samarbeidet 
arkitektkontoret med beboerne. 

– byggekomitéene, som bestod av kvinner og 
menn i yngre og eldre aldersgrupper, ønsket å 
sette sine preg på borettslagene. det ble reali-
sert gjennom at de fikk være med på å utforme 
balkongrekkverk og velge farger til fasadene.  

steinsvik minnes at balkongløsningen ved 
den nevnte høyblokka i Måsevegen borettslag 
skilte seg ut. 

– beboerne i denne i blokka, som hoved-

bOrettsLAG stIFtet LeILIGheter

Håpet i borettslag 1968 104
Myrheim i borettslag 1968 72
olsgård i borettslag 1968 59
Håpet ii borettslag 1968 56
Myrheim ii borettslag 1969 73
olsgård ii borettslag 1969 61
Håpet iii borettslag 1969 60
Myrheim iii borettslag 1969 24
olsgård iii borettslag 1969 36
rypevegen borettslag 1971 40
Måsevegen borettslag 1971 70
soleng borettslag 2005 37
Vestre Mortensnes borettslag 2006 92

FaKTa
håpet
n  opprinnelig bestod boligområdet på 

Håpet av 11 borettslag bygd fra 1968 til 
cirka 1973. i løpet av 2000-tallet har det 
 kommet to nye borettslag.

n  Midtveis på 1980-tallet ble behovet for å 
gi området et «ansiktsløft» påtrengende. 
samtidig ga staten norske bolig byggelag 
midler til å få en arkitekt å se på mulig 
fornyelse av etterkrigsbebyggelse. bolig-
byggelag og borettslag skulle motiveres 
til å rehabilitere bygningsmasse og 
uteområder. 

n  Håpet ble gjort til ett av nbbls pilot-
prosjekter, og det ble laget en overordnet 
plan for utforming av uteområder. 

n  fire borettslag gikk raskt i gang og planla 
oppgraderingen selv, mens de øvrige 
fikk utarbeidet konsepter av steinsvik 
arkitektkontor. 

n  samtlige rehabiliteringsarbeid var 
 avsluttet rundt 1990, og «det nye Håpet» 
ble et forbilde for flere norske borettslag.

saklig var eldre, enslige damer, ønsket ikke å få 
større balkonger tilknyttet leilighetene. de ville 
heller ha store fellesbalkonger med strømuttak 
på sørsiden av bygget. Tanken bak dette var å 
steke vafler, og la duften lokke folk ut av boli-
gene til felles hygge, forteller hun smilende. 

– ET FORBILDE
Parallelt med fornyingen av bygningsmassen, 
laget innleide landskapsarkitekter og steinsvik 
arkitektkontor planer for uteområdene etter 
nbbls overordnede grunnriss. Med hovedfokus 
på klimatilpasning, var en oppgave å oppnå 
 frodig vegetasjon for å skjerme for vind og 
skape trivsel i utemiljøet, ifølge steinsvik. 

– Å tenke klimatilpasning var en ny trend på 
den tida. det skulle bli bedre å være utendørs, 
forteller arkitekten og fortsetter:

– Håpets uteområder var i dårlig stand – 
opparbeidelse av utearealene ble ikke prioritert 
ved byggingen av borettslagene. oppgraderin-
gen bestod i å plante et stort antall trær, forme 
 terreng, opparbeide lekeområder og ballsletter, 

samt lage felles oppholdsplasser, ramser hun opp. 
den omfattende rehabiliteringen var ved 

veis ende rundt 1990, og steinsvik forteller om 
fornøyde beboere og gode tilbakemeldinger 
fra eksternt hold. Hun ble blant annet hentet 
til bergen og Kristiansand for å fortelle om 
arbeidet med bomiljøet. 

– Håpet ble et forbilde for mange andre 
borettslag, sier arkitekten. 

Før og nå: Håpet III gjennomgikk en stor forvanding under rehabiliteringen – både fasader og utemiljø fikk et betydelig løft.    foto: steinsvik arkitektkontor
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en ny metode for å fastsette likningsverdien på 
boliger er innført fra og med inntektsåret 2010. 
de nye reglene omfatter alle boligeiendommer, 
med unntak av boliger på svalbard, fritidsboli-
ger, våningshus og boliger i utlandet. 

andelseiere i boligbyggelag vil få brev fra 
skatteetaten om å innrapportere opplysninger 
om leilighetene på lik linje med andre boligeiere. 
i brevet fra skatteetaten er det vedlagt et skjema 
som skal fylles ut og returneres til skatteetaten.

− formålet med endringene er å skape en 
bedre sammenheng mellom boligeiendommers 
likningsverdi og omsetningsverdi, forklarer 
regiondirektør rolf Kåre Jensen i skatt nord.

FREM MED MÅLEBÅNDET?
boligeierne må innrapportere opplysninger 
om boligareal, byggeår og boligtype. de fleste 
boligeiere finner disse opplysningene i salgs-
oppgaver og takstdokumenter, men noen må 
kanskje frem med målebåndet. 

skatteetaten trenger arealet av boligens 
primære rom (P-roM). Primære rom er alt som 
kan defineres som oppholdsrom i boligen din; 
kjøkken, stue, bad, vaskerom, entré, soverom 
og lignende. garasje, uinnredet loft og kjeller-
rom, boder og andre typer oppbevaringsrom 
regnes ikke som primære rom. Har du ikke 
opplysninger om primære rom, kan du i stedet 
oppgi boarealet (boa). 

FORMUESSKaTT 
endringen i boligens likningsverdi vil kun få 
betydning for formuesskatten, ikke inntekts-
skatten. selv om de nye reglene fører til at 
gjennomsnittlig likningsverdi − og det totale 
formuesskattegrunnlaget − øker, vil økningen 
av bunnfradraget føre til at de aller fleste får 
uendret eller lavere formuesskatt. 

SLIK FaSTSETTES VERDIEN
de nye reglene innebærer at likningsverdien 
fastsettes med utgangspunkt i en kvadrat-

Fra begynnelsen av september vil ca 2,4 millioner 
boligeiere få beskjed om å sende inn opplysninger om 
boligen sin til skatteetaten.

FaKTa
n  alle boligeiere må i høst sende inn opp-

lysninger om boligen sin til skatteetaten. 
n  31. august 2010 åpnet de elektroniske 

innrapporteringskanalene. boligopplys-
ningene kan leveres på skatteetaten.no, 
på altinn.no eller via sMs. skjemaet man 
mottar i posten kan også leveres på skat-
tekontoret eller sendes i posten.

n  15. oktober 2010 er siste frist for å 
sende inn opplysningene dersom den nye 
likningsverdien skal bli tatt hensyn til 
ved beregning av skattetrekket for 2011. 
dersom opplysningene ikke er levert 
innen fristen for å levere selvangivelsen, 
kan skatteetaen fastsette likningsverdien 
ved skjønn. 

n  Mer opplysninger om ny likningsverdi på 
bolig finnes på skatteetaten.no

Formålet med endringene er å skape en bedre 
sammenheng mellom boligeiendommers 
 likningsverdi og omsetningsverdi, sier region
direktør Rolf Kåre Jensen i Skatt nord.
(foto: skatt nord)

Ny likningsverdi
på boligen

meterpris. Kvadratmeterprisen bygger på 
statistiske opplysninger om omsatte boliger, og 
bestemmes ut fra boligtype, areal, geografisk 
beliggenhet og alder. i tillegg tas det hensyn til 
om boligen ligger i et område som er tett eller 
spredt bebygget.  

det er statistisk sentralbyrå som skal 
fastsette boligens kvadratmeterpris. Prisen 
skal gi uttrykk for en anslått markedsverdi per 
kvadratmeter. ssbs beregning vil oppdateres 
hvert år, slik at likningsverdien endres i takt 
med endringer i boligmarkedet. 

likningsverdien for primærboliger vil utgjøre 
25 prosent av beregnet kvadratmeterpris 
multiplisert med boligens areal, mens den 
for sekundærboliger vil utgjøre 40 prosent av 
beregnet kvadratmeterpris. 

− opplysningene kan rapporteres inn 
elektronisk på skatteetaten.no eller via sMs. 
skjemaet kan også sendes inn eller leveres på 
skattekontoret, sier regiondirektør Jensen.

som et ledd i det norsk-russiske samarbeidet om 
boligforvaltning, besøkte varaordfører aleksander 
Trofimov Tromsø i juni. 

– det ser finere ut her enn det gjør på bildene! 
erklærte Trofimov da han skuet ut over bydelen fra 
høyblokka i Måsevegen borettslag.

Varaordføreren ble sammen med representanter 
fra Husbanken og norske boligbyggelag, guidet 
av prosjektsjef i Tbbl Teknisk roy Jakobsen og 
Tbbls kommunikasjonssjef Kim nordli. odd Karl og 
rose Marie steinsvik, fra steinsvik arkitektkontor, 
var også med for å fortelle om den arkitektoniske 
utformingen av borettslagene. Varaordføreren lot 
seg imponere:

– Å se disse borettslagene er veldig flott. Jeg vet 
at de ble rehabilitert for noen år siden og at de har 
holdt seg så bra, er svært tiltrekkende. siden jeg 
er byggingeniør, ser jeg at det har blitt valgt gode 
materialer og gjort et godt arbeid – jeg liker det! 

Varaordførerens besøk i Tromsø var i regi av 
Husbanken og norske boligbyggelag (nbbl), som 
siden 2004 har samarbeidet med myndighetene i 
Murmansk fylke. Tromsø er særlig interessant for 
Murmansk by på grunn av likhetene i klimatiske 
forhold, og fordi byene er vennskapsbyer.

– russerne vil lære om norsk boligpolitikk, for 
eksempel byfornyelse, nybygg med kvalitet og 
samhandling mellom ulike aktører. Vi har kompe-
tanse på å utarbeide en helhetlig boligpolitikk – noe 
de ønsker å dra nytte av, forteller lene edvardsen, 
underdirektør i Husbanken. 

– Vår rolle er å overbringe våre erfaringer 
 knyttet til boligbyggelag og boligselskap, sier May 
 sommerfeldt, nbbls avdelingsdirektør for inter-
nasjonalt utviklingsarbeid.

myndighetene i murmansk ser 
til tromsø for å lære om norsk 
boligpolitikk og drift av bolig-
byggelag og boligselskap. 

Aleksander Trofimov, varaordfører i Murmansk, 
nyter utsikten fra høyblokka på Håpet. Roy 
Jakobsen, prosjektsjef i TBBL Teknisk, forteller 
om borettslagene i området. I bakgrunnen står 
Per Paulsen, seniorrådgiver i Husbanken. 

VIL LæRE
aV TROMSø

Fra befaring på Håpet: Kim Nordli, kommunika
sjonssjef i TBBL, Lene Edvardsen, underdirektør i 
Husbanken, May Sommerfeldt, avdelingsdirektør 
i NBBL, Per Paulsen, seniorrådgiver i  Husbanken, 
Roy Jakobsen, prosjektsjef i TBBL Teknisk, 
Kristin Høyby, tolk fra Sherpa Konsult, Aleksander 
 Trofimov, varaordfører i Murmansk og Odd og 
Rose Marie Steinsvik, Steinsvik Arkitektkontor.



Terrassen Borettslag har blitt fantastisk flott. Karl 
Steinar Jensen bor rett ved den nye grillplassen 
og har oppsyn med den. I august var beboere, 
entreprenør, arkitekt og TBBL samlet til fest for å 
markere at renoveringen snart er ferdig.

TBBLsKoLEn
bevArhms – nytt nettbasert HMsverktøy for 
borettslag. bevarHMs er utviklet i samarbeid 
mellom de tekniske avdelingene i norges fem 
største byer, og er et unikt verktøy for HMs-arbeid 
i borettslag. seminaret vil ta for seg bruk av verk-
tøyet og mulighetene som ligger i dette.
Tid: 30.september 2010
buDsjettArbeID I bOLIGseLsKAper. en av 
 styrets viktigste oppgaver er å forvalte bolig-
selskapets økonomi. Kurskvelden inneholder 
følgende: Hva er et budsjett og hvorfor der er så 
viktig, styrets oppgaver og ansvar, betydningen av 
langtidsplanlegging. Tid: 13. oktober 2010 - Pris 
kr.590,- pr. person inkl. kursmateriale
KOrrOsjON I  betONGKONstruKsjONer – en 
tikkende bombe? Korrosjon er et  alvorlig problem 
som rammer betongkonstruksjoner i bygg. dette kan 
blant annet komme av at betongen har blitt tilsatt 
sjøsand, eller elementer som ytre forurensning. På 
sikt kan betongen svekkes fundamentalt og miste sin 
bæreevne. Tbbl Teknisk setter søkelys på problemet, 
og hva som kan gjøres. som foredragsholder er en 
av norges fremste råd givende ingeniører hentet inn. 
Tid: 9. november 2010
semINAr Om INNFOrDrING. Å ha en sunn likvi-
ditet i boligselskapet fordrer at kontantstrømmen 
går som planlagt. seminaret inneholder blant annet: 
Purre og innfordringsrutiner, tvangssalg, utlegg og 
annet mislighold. Tid: 10. november 2010 - Pris kr 
450,- pr. person inkl. kursmateriale
styrepOrtAL. det arrangeres i høst løpende kurs 
i arbeid med styreportalen. for mer informasjon og 
kursdatoer kan Tbbl forvaltning kontaktes. - Pris 
kr 450,- pr. person inkl. kursmateriale.
 
Påmelding eller spørsmål til kurs i regi av Tbbl-
skolen kan rettes til kurs@tbbl.no, kurs@tbbl.no 
eller telefon 77 60 32 00
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Prosjektleder Morten 
Mo Vik og teknisk/

utbyggingssjef i TBBL 
Svein Erik Rollstad.

et banebrytende nettbasert system for syste-
matisk HMs-arbeid i boligselskaper lanseres i 
Tromsø i høst.

det finnes i norge i dag en rekke  systemer 
for systematisk HMs-arbeid, men ingen 
av disse har vært skreddersydd for bolig-
selskaper. dette har boligbyggelagene i 
landets største byer tatt konsekvensen av, 
og utviklet et helt nytt system som skal lette 
dette  arbeidet. Medio september blir bevar 
HMs lansert i Tromsø. 

forskrift om systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter, også kalt 
HMs-forskriften eller internkontrollforskriften, 
sier at den som er ansvarlig for en virksom-
het, må sørge for systematisk oppfølging av 
helse, miljø og sikkerhet.  områder 
som omfattes av forskriften er 
blant annet brann, elektrisi-
tet, lekeplasser med utstyr, 
og arbeidsgiveransvar. 

EGNE REGLER FOR 
BOLIGSELSKaP
for boligselskaper er 
det helt spesielle 
regler man må 
kjenne til � og 
følge.  alle 
boligsel-
skaper er 
pålagt å ha 
et HMs-
system. en 
slik intern-
kontroll 
innebærer 
vern om 
liv, helse 
og materielle 
 verdier, samt 
det å skape 
et godt bomiljø.  
skulle en ulykke 
skje, kan det bli 
stilt spørsmål om 
 internkontrollen. 
styret kan da bli stilt til 
ansvar dersom HMs-
systemet ikke er på 
plass og etterlevd.

− det er mange 

 misforståelser om HMs. en er at små 
boligselskaper ikke trenger å ha system for 
dette. dette er helt feil. forskriften gjelder 
alle uavhengig av størrelse. HMs-arbeid er 
styrets ansvar. faktum er at det må arbeides 
kontinuerlig med internkontrollen, og da vil en 
oppleve at det systematiske arbeidet virkelig 
fører til forbedring, sier teknisk-/utbyggings-
sjef i Tbbl svein erik rollstad.

GjøR aRBEIDET LETTERE
det nye systemet har stor fokus på bru-
kervennlighet og funksjonalitet. ideen bak 
systemet har vært å gjøre det lettere 
for styrene i boligselskapene å 
få en oversikt over hva som er 
kartlagt, og hvilke avvik som 
finnes. gjennom systemet vil du 

enkelt kunne registrere disse, 
noe som er et sentralt element 
i det daglige HMs-arbeidet. 
systemet inneholder i 
tillegg bl.a. sjekk-

lister for de to  

 obligatoriske årlige  vernerundene, og har 
 teknologisk støtte slik at du kan bruke 
eksempel vis en smarttelefon for å registrere 
data mens runden pågår.

− nettløsningen gjør det enkelt å oppdatere, 
kjøre rapporter og hente inn kommentarer 
fra beboerne. Vi vet at styrene ofte har svært 
mange saker til behandling, og at nye rutiner 
kan virke som ekstraarbeid. Med nettløsningen 
og hjelp fra våre folk, blir ikke HMs-arbeid noe 
uoverkommelig. Tvert om, intensjonen er at 
det skal være effektiviserende da systemet er 
skreddersydd for akkurat den situasjonen som 
vi vet svært mange styrer er i, uttaler prosjekt-
leder Morten Mo Vik i Tbbl Teknisk.

OPPDaTERT OG TILGjENGELIG
systemet oppdaterer til enhver tid endringer i 
lover, forskrifter, rutiner og andre dokumenter 
automatisk. På denne måten slipper brukeren 
å bruke tid på å skifte ut gamle og utdaterte 
dokumenter. det er viktig at alle historiske data 
blir samlet på et trygt sted, slik at kravet om 

arkiv oppfylles. en annen fordel for styret 
er å vite at alle dokumenter befinner 

seg på ett sted, når endringer i styret 
skjer. den viktigste fordelen med 

systemet er like fullt tilgjengelig-
heten til informasjonen. Ved få 
tastetrykk får man tilgang og 
oversikt over alle aktiviteter, 
og kan lett kjøre rapporter for 
styremøter, branntilsyn, og el-

sjekk som har skjedd i perioden.
− Vi har stor tro på at dette blir et 

sentralt verktøy for de boligselskap 
vi jobber sammen med, og at de fleste vil 

ha tatt systemet i bruk i løpet av de neste tre 
årene. i tillegg til systemet har vi dedikerte 
personer som står klar til å bistå arbeidet 
med å komme i gang. et viktig moment er 

at allerede etablerte dokumenter slik som 
bevar-vedlikeholdsplan sømløst kan integreres 
i  systemet, og at du dermed har oversikt over 
dine viktigste styringsdokumenter, uttaler 
rollstad. 

boligselskap som er interessert i mer 
 informasjon om systemet kan ta kontakt 
med prosjektleder Morten Mo Vik hos Tbbl 
Teknisk.
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Bruker du Facebook?
I dag er det over 500 millioner Facebook brukere i hele verden. Norge har 
2 302 000 av disse og antallet vokser. Som alle brukere har erfart er det et nyttig 
verktøy for å holde kontakten med gamle og nye venner. 

Men mange tar seg ikke bryet med å sikre seg mot at personlige  opplysninger 
blir tilgjengelig for en verden som ikke kun består av mennesker med gode 
 hensikter.  Når du først har opprettet en konto så ta deg tid til å gå i gjennom 
personverninnstillingene og sikre deg mot at personlige opplysninger gjøres 
tilgjengelig for uvedkommende. Dette gjør du ved å klikke på Brukerkonto og 
Personverninnstillinger. 

Har du barn og ungdom i huset gjør du lurt i å være venn med dem på Facebook. 
Da har du mulighet for å følge med og oppdage om det er noen med uærlige 
hensikter.

Det skrives utrolig mye intetsigende på «fjesboka», men folk vil ha det sånn. 
Andre igjen skriver ingenting, men er daglig inne og kikker på hva vennene holder 
på med. Ser man at noen har skrevet noe med glede, vet man jo at disse trolig har 
det bra.

Flere markerer at de liker innlegget ved å klikke på «Liker», og en tommel peker 
da oppover. Mange vil ha en tommel som peker ned for å markere innlegg de ikke 
liker. Svindlere har oppdaget dette og har laget en «dislike» som du kan klikke på. 
Svindlerne selv kaller det «nå kan jeg mislike alle dumhetene du legger ut». Går du 

i fella får du en konto som er infisert og 
programmert til å spre SPAM til vennene 
dine. Det kan hende du må pleie dem litt 
ekstra om du skulle være uheldig.

En ny tjeneste som snart kommer 
er «Steder». Tar du denne i bruk kan 
 vennene dine se hvor du er. Et program 
på mobiltelefonen sender GPS signalene 
til Facebook og gjør din posisjon til

gjengelig for vennene dine. Foreløpig er den bare tilgjengelig i USA, men lanseres 
fort løpende i en rekke land. Tar du denne i bruk så vær våken. Har du en åpen 
profil vil alle som er interessert kunne følge med på hvor du befinner deg. Det er 
ikke  sikkert du vil at sjefen eller eksen skal overvåke deg til enhver tid. For ikke å 
snakke om at du eksponerer deg for blant annet innbrudd, da tyven kan følge hvor 
du er.

Mange inkludert Tromsø Boligbyggelag AL har opprettet en gruppe for å 
spre nyttig informasjon til medlemmene samt får spørsmål og tilbakemeldin
ger.  Meld deg gjerne inn i gruppa vår http://www.facebook.com/group.
php?gid=47113570479 og ta del i det vi har å tilby. Alt fra medlemsfordeler, 
informasjon rundt leilighetsmarkedet og annen informasjon.

Flere borettslag har også opprettet egne grupper til å spre 
informasjon rundt det som skjer i laget. Her finner du gjerne 
også henvisning til egen hjemmeside.

Facebook er et nyttig verktøy for oss som er sosiale og som 
liker å holde oss oppdatert på hva venne våre gjør. MEN husk 
nettvett, vær våken, og tenk igjennom hva du egentlig vil at 
veden skal vite om deg!

sosiale medier

Har du barn og 

ungdom i huset 

gjør du lurt i å være venn 

med dem på Facebook.

Kjell Magnar Lekang, 
IT-konsulent TBBL AL



Ved å lage fellesanlegg med varmepumpene plassert på taket har Kollen borettslag i Sandefjord fått et anlegg som ikke ødelegger fasaden, men som samtidig gir  kraftige besparelser på energiforbruk for hver enkelt leilighet. I snitt 4500 per år.     Foto: LeifTore Markman
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allerede fra 2015 kan passivhusnivå i 
alle nye norske bygg være en realitet. 

rapporten fra den statlige arbeids-
gruppen for energieffektivisering av bygg 
viser at det fra 2020 er mulig at det 
kommer krav om «nesten null-energi-
bygg». dette er bygg som bruker svært 
lite, og nesten utelukkende 100 prosent 
fornybar, energi til oppvarming. arbeids-
gruppa har bestått av 15 medlemmer fra 
næringslivsorganisasjoner, byggebran-
sjen, kommuner, akademia, offentlige 
etater og naturvernorganisasjoner. de 
har sett på både eksisterende og nybygg, 
og mener det er ambisiøst − men mulig 
− å spare 10 TWh i året innen 2020. 
innen 2040 kan innsparinga bli så stor 
som 40 TWh, som er en halvering av den 
årlige energibruken i bygg i norge i dag. 
forutsetningen for å nå disse målene er 
en skjerping av dagens forskrifter, tilret-
telegging gjennom økonomiske støtte-
ordninger, økt forskning, men ikke minst 
en adferdsendring hos forbrukerne.

− arbeidsgruppa har laget en 
 omfattende rapport på bare et halvår, og 
stadfester at det er realistisk med et høyt 
ambisjonsnivå. Vi vil blant annet bruke 
rapporten som et av grunnlagene for 
stortingsmeldinga om byggepolitikken 
som vi skal legge fram høsten 2011, sier 
kommunal- og regionalminister liv signe 
navarsete.

Null- 
energibygg  
i 2020?

Arbeidsgruppeleder Eli Arnstad over
leverer rapporten til kommunal og 
regionalminister Liv Signe Navarsete. 

foto: Kommunal- og regionaldepartementet

Varmepumper til begjær 

Har spart over
1 million på ett år

For et år siden ble Nordens største 
varmepumeanlegg for boliger tatt i 
bruk i Kollen borettslag utenfor sande-
fjord. etter et års drift er besparelsene 
vesentlig større enn beregnet, og bebo-
erne svært fornøyde.

− etter et års bruk viser målinger en total reduk-

sjon på ca. 1 100 000 kWh og omtrent tilsvarende 

besparing i kroner. når vi satte prosjektet i gang var 

besparingene beregnet til 850 000 kroner, eller 4500 

kroner per leilighet i snitt i året. i tillegg betyr dette 

en stor besparing i Co2, som er godt for miljøet. de 

aller fleste, jeg vil tippe 70-80 prosent, er meget godt 

fornøyd, sier leif Tore Markman som var styreleder i 

borettslaget under prosjektering og installering.

BaKGRUNN FOR VaLGET
Kollen borettslag ble stiftet i 1976, og består av 189 

leiligheter. bakgrunn for satsningen på takmonterte 

felles varmepumper, var en henvendelse til styret 

fra en av beboerne. denne ønsket å installere en 

varmepumpe med tilknytning til egen leilighet. styret 

fryktet en forringelse estetisk sett av fasadene om en 

tillot de enkelte enhetene å montere eget utstyr, uten 

at dette var satt i system. eksempelbildene som ble 

brukt i diskusjonen var airconditionanlegg montert på 

fasader i storbyer som Hong Kong.

− et viktig poeng er at løsningen vi valgte også ble 

estetisk pen, med at alle føringer er skjult og pum-

pene står på takene. fra utsiden vises ikke utstyret, 

slår Markman fast.

PROSESSEN
Markman kontaktet i 2008 energirådgiver Harald 

gulbrandsen i arcpro. dette resulterte i et forslag om 

å benytte utendørs varmepumper montert på blok-

kenes tak. Hver av pumpene forsyner ni leiligheter, 

og er levert av Toshiba. selve installasjonen ble gjort 

av abK Klimaprodukter, og pumpene som ble valgt er 

luft-til-luft varmepumper med Vrf-teknologi. i tillegg 

er det montert måleutstyr som bidrar til nøyaktig 

registrering av forbruk i hver boenhet. installasjonen 

tok vesentlig kortere tid enn først antatt.

− Januar 2009 startet arbeidet, takene ble måket 

og ryddet, og hovedenheter montert. i august ble 

siste anlegg ferdigstilt. Totalt tok prosjektet åtte 

måneder, som var raskere enn også entreprenøren 

hadde ventet, forteller Markman.

GENERaLFORSaMLING
blant beboerne var interessen for varmepumpene 

upåklagelig, og 87 prosent av dem stilte da saken ble 

lagt frem for generalforsamlingen. for styrelederen 

og styret var dette overraskende.

− som de fleste borettslag er vi ikke akkurat 

plaget med at beboerne renner ned dørene på 

generalforsamlingen. fortsatt står dette som den best 

besøkte generalforsamlingen i borettslagets historie, 

sier Markman.

Utredningen og de økonomiske beregningene i for-

bindelse med prosjektet ble presentert  forsamlingen. 

Mottagelsen ble svært positiv, og det ble fattet 

vedtak om gjennomføring av prosjektet. daværende 

styreleder Markman trodde ikke sine egne ører, når 

forsamlingen stemte for det som i realiteten for 

mange ble en husleieøkning. Han tror deres grundige 

forarbeid, og måten de la frem saken på fikk direkte 

betydning for utfallet.

− nøkkelen for oss tror jeg var at vi startet 

generalforsamlingen med å spørre hvem som ønsket 

å spare 4500 kroner. dette ble mottatt svært positivt. 

Man kan være uenig om en rekke ting, men er det 

noe de fleste er enige om, så er det at muligheten til 

å spare penger er noe positivt og som alle ønsker.

øKONOMI
flere finansieringsmodeller ble etablert som mulige 

valg for beboerne. enten deler eller hele andelen 

for enheten kunne enten løses ut direkte, eller over 

husleien. dette har vist seg å være en fordel for 

beboerne, da den enkeltes lånebyrde og gjeld er 

vesentlig forskjellig.

− Mange av beboere i laget satt på nedbetalte 

leiligheter og har bodd her siden laget ble etablert 

i 1976. i stor grad er det disse som har betalt ut 

enhetene med en gang. blant de nyetablerte har man 

gjerne valgt en modell med økning av husleien. en 

større andel enn forventet ønsket å betale ut hele 

kostnaden fra dag en. de har fått en besparelse 

fra første dag. de som har valgt en modell med 

 finansiering over husleie får også en besparelse,  

men den merkes mer over tid, forklarer Markman.

ERFaRINGENE SÅ LaNGT
Markman forteller at de fleste av beboerne er 

svært positive, og at flere av de som opprinnelig 

var  skeptisk til prosjektet har snudd i sin mening. 

 Prosjektet har i tillegg vakt en del oppsikt andre 

steder, og borettslaget er blitt kontaktet av en rekke 

andre som ønsker å høre om erfaringene fordi de 

vurderer samme typen løsning. løsningen har i tillegg 

til oppvarming også egenskapen å kunne kjøle ned 

på varme dager, samt at den ved bruk av filter kan 

bidra til et bedre inneklima i den enkelte leiligheten.

− Vi har anbefalt beboerne å tilleggsinstallere 

finstøvfilter og filter for røyk og nikotin. blant våre 

beboere har vi folk med astma som har gitt svært 

gode tilbakemeldinger på at luften inne hos dem har 

blitt bedre.

denne vinteren var ekstra kald i sandefjord, og 

mange lurte på hvordan anlegget ville takle kulden.

− anlegget har fungert over all forventning denne 

vinteren, til tross for kulden. Vi har i tillegg anbefalt 

beboerne å benytte noe tilleggsvarme på de kaldeste 

dagene, og dette har fungert utmerket.

− Jeg har ingen problem å anbefale løsningen til 

alle, særlig borettslag som er noen år. Våre erfaringer 

er jevnt over utelukkende positive, avslutter leif Tore 

Markman, tidligere styreleder i Kollen borettslag 

utenfor sandefjord.

Kollen borettslag fikk i år sandefjord boligbygge-

lags miljøpris for 2010, en premie på 50 000 kroner, 

for sitt varmepumpeprosjekt.
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enova lanserte nylig et 
nytt støtteprogram for å 
energieffektivisere bygg, 
og åpner samtidig for at 
borettslag kan få støtte til 
å bygge eller rehabilitere til 
passivhusstandard. 

− Vi mener alvor i arbei-
det med å endre det norske 

byggmarkedet i retning passivhus, understreker 
administrerende direktør nils Kristian nakstad i 
enova i en uttalelse til aftenposten 4.juni i år.

enova mener det er et enormt potensial i 
rehabiliteringsprosjekter − særlig i borettslag 
og boligsameier.

− Vi håper at alle borettslag sjekker støt-
teprogrammet vårt før de rehabiliterer, sier 
nakstad til aftenposten.

det nye støtteprogrammet todelt. det ene 

går til rehabilitering av eksisterende bygg hvor 
eksempelvis borettslag kan søke om støtte til 
å gjennomføre energieffektiviserende tiltak. 
Typen tiltak er eksempel isolering av yttervegg, 
utskifting av vinduer og ytterdør, utvendig 
solavskjerming eller lysstyring.

det andre støtteprogrammet er rettet mot 
nybygg, hvor det kan søkes om støtte til å 
bygge lavenergihus eller passivhus.

støttesatsene for passivhus er på 450 kroner 
per kvadratmeter, mens det for rehabilitering av 
eksisterende boligmasse ligger på 700 kroner 
per kvadratmeter. i følge enova er det gode 
muligheter for å oppnå støtte til prosjekter.

for mer informasjon om rehabilitering til 
passivhusnivå og økonomisk støtte til boretts-
lag og sameier, kontakt enova på telefon 08049 
eller besøk www.enova.no

PaSSIVhUS LøNNER SEG
Norges mest kjente passiv-
husrehabilitering er i gang i 
 myhrerenga borettslag. rehabili-
teringen er berammet til å koste 
30 millioner kroner mer enn en 
minimumsløsning. Like fullt vil 
den være lønnsom fra dag en når 
den er gjennomført.

Rehabiliteringen av Myhrerenga borettslag er i dag kommet nesten halvveis og er forventet ferdig
stilt vinter/tidlig vår 2011.

FaKTa
n  estimerte totalkostnader for passivhus-

rehabilitering i Myhrerenga borettslag er 
74,5 millioner kroner. 

n  enova har gitt 6,4 mill i prosjektstøtte. 
n  fordeler med passivhusrehabilitering i 

boligbyggelag og sameier er reduserte 
felleskostnader, bedre inneklima sommer/
vinter, lavere energiforbruk, verdiøkning, 
reduksjon i Co2-utslipp, og møter fremti-
dige krav til bygningsmasse. 

n  alle passivhus får energimerke a.

vIsste Du At... passivhus har veldig lavt 
energibehov sammenlignet med vanlige hus. 
Dette oppnår man gjennom å ta i bruk mest 
mulig passive tiltak for å redusere energi
behovet. Typiske tiltak er for eksempel ekstra 
varmeisolasjon, ekstra god tetthet for elimi
nering av kuldebroer og varmegjenvinning. 

For å kunne kalles et passivhus, må 
 følgende hovedkriterier oppfylles: 
n  Årlig energibehov til romoppvarming må 

ikke overstige 15 kWh/m² pr. år. 
n  Maksimalt effektbehov til romoppvarming 

må ikke overstige 10W/M2. 

passivhus er utbredt i Tyskland, øster
rike, sveits, Belgia, nederland og sverige 
og stadig flere norske prosjekter etableres. 
Arkitektkontoret steinsvik i Tromsø har vært 
blant de første i norge til å ta konsept og 
teknologien i bruk i sine prosjekter.

Myhrerenga borettslag ligger i skedsmo 
 kommune nordøst for oslo. borettslaget består 
av sju blokker med 168 leiligheter som er 
bygget i perioden 1967-68. i hver blokk er 
det 24 leiligheter fordelt på 3-roms som er 
68 m² store og 2-roms på 54m². Passivhus-
rehabiliteringen av Myhrerenga borettslag er et 
pilotprosjekt som er blitt til gjennom et sam-
arbeid mellom sinTef byggforsk, Husbanken 
og boligbyggelaget Usbl.

FORhISTORIEN
arkitektskap as ble i utgangspunktet  engasjert 
av borettslaget til en tradisjonell fasade-
rehabi litering, og prosjekterte dette frem til 
ramme tillatelse som ble innsendt i 2007. i 
etterkant av dette kom Husbanken og sinTef 
byggforsk på banen og vurderte Myhrerenga 
som et svært aktuelt prosjekt for utredning 
med midler fra eKsbo-prosjektet. eKsbo var 
et åpent forsknings prosjekt over fire år, fra 
2006 til slutten av 2009. det overordnete målet 
med  prosjektet var å bidra til å øke energi-
effektiviteten og bruken av ny fornybar energi i 
eksisterende boligmasse. 

− Jeg kom inn i styret etter at prosjektet var 
vedtatt, men utgangspunktet var at bygnings-
massen hadde stort behov for rehabilitering. 
Vi kontaktet Usbl i den forbindelse. dette var 
samme tid som eKsbo-prosjektet til sinTef/
Husbanken pågikk. Usbl mente at vårt prosjekt 
passet til denne formen for rehabilitering, og etter 
initiativ fra dem ble sinTef/Husbanken kontaktet, 
sier nestleder i styret stein røssaak Vikan. 

når arbeidet med Myhrerenga borettslag er 
ferdig vil det være det første av sitt slag i norge 
og et forbilde på linje med de mest avanserte 
rehabiliteringsprosjekter på kontinentet.

BRUKER PaSSIVhUSKOMPONENTER
Passivhusrehabiliteringen av Myhrerenga har 
to hovedmål. det første er gjennom ekstra god 

isolering sørge for å ta vare på varmen som 
produseres i boligen. det andre er å produsere 
energi gjennom varmepumper og solfangere.

de syv blokkene tilleggsisoleres med 20 
cm isolasjon, og får nye fasader av tegl og 
Cemberit-plater. det er i tillegg et særlig fokus 
på damp og vindtetting, samt eliminering av 
kuldebroer i byggene. dette innebærer blant 
annet at balkongene får et helt nytt bære-
system på utsiden av bygningskroppen. På den 
måten unngår man at kulde går via balkongene 
og inn på leilighetsgulvene.

et helt nytt balansert ventilasjonssystem med 
varmegjenvinning vil installeres i forbindelse 
med ombygningen. dette bidrar til å forbedre 
luftkvaliteten inne i leilighetene vesentlig. 
eksisterende varme vil via en varmeveksler 
brukes til å varme opp den kalde luften som 
trekkes inn via ventilasjonsaggregatet. i fyr-
rommet vil det i tillegg bli installert varme-
pumper, og høyeffektive solfangere på taket til 
den ene blokken.

da planene om en ren fasaderehabilitering 
forelå i 2006 var det totale energiforbruket på 
275-300 kWh/m² årlig. en tradisjonell fasade-
rehabilitering ville ha redusert forbruket til 
rundt 245 kWh/m², men med passivhusrehabili-
teringen kommer man helt ned i 80 kWh/m².

PROSESSEN UNDERVEIS
På lik linje med alle større prosjekter hvor 
mange beslutningstagere er involvert, har også 

prosessen med frem til valget om å satse på 
passivhusrehabilitering tatt tid. 

− det har vært en lang og møysommelig 
prosess. Prosjektet ble første gang presentert 
i begynnelsen av 2007. Vedtaket kom i 2009. 
det gikk dermed nesten to år før man ble ferdig 
med prosessen. Underveis ble en rekke beboer-
møter avholdt, hvor informasjon ble gitt om hva 
som ville skje og hva som var fordelen ved å 
velge denne formen for rehabilitering. På flere 
av møtene var sinTef, Husbanken og Usbl 
representert og holdt presentasjoner. Usbl har 
vært til stor hjelp i denne prosessen, uttaler 
stein røssaak Vikan.

Myhrerenga borettslag sparer inn 70 prosent 
av energibruken når passivhusrehabiliteringen 
er ferdig utført. Prosjektet viser at det er et 
enormt økonomisk potensial i å rehabilitere 
gamle borettslagsbygninger til passivhusnivå. 
Utsikten til lavere månedlige kostnader har 
vært utslagsgivende for mange av beboerne i 
valget om å gå for en passivhusrehabilitering.

− for mange var det at de månedlige 
kost nadene ble lavere enn ved tradisjonell 
rehabilitering det som gjorde utslaget. Høye 
finanskostnader kompenseres av lavere energi-
kostnader slik at felleskostnadene per måned i 
sum blir lavere, sier Vikan.

i tillegg de positive økonomiske aspektene 
ved rehabiliteringen har den også en  betydelig 
effekt for inneklimaet gjennom balansert 
ventilasjon, samt at bygningsmassen allerede 

enova støtter borettslag-passivhus

i dag møter de krav som i fremtiden vil bli stilt 
for bygg i norge.

øKONOMIEN I PROSjEKTET
Totalbudsjettet er på 74,5 millioner kroner. 
enova støtter prosjektet med 6,4 millioner 
 kroner. resten er dekket av lån i  Husbanken. 
sinTef byggforsk beregnet i forkant av 
prosjektet en økt markedsverdi på leilighetene 
tilsvarende kr. 2000,- per m² etter rehabiliterin-
gen. i følge stein røssaak Vikan kan verdi-
økningen vise seg å være større.

− det ser svært lovende ut. de siste salgene 
av de største leilighetene hos oss etter prosjek-
tet startet viser en svært god økning i pris.

Arkitekttegningen viser hvordan fasaden til Myhrerenga borettslag blir når den er ferdig.
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prisutvikling, alle boliger
Månedlig gjennomsnittlig kvmpris, i 1.000 kr
 Feb mAr Apr mAI juN juL

landet 25,3 25,5 25,8 26,2 25,9 25,5
Tromsø 25,7 25,9 26,2 25,9 26,1 25,7
Siste 12 månedene har prisveksten på landsbasis vært 7%, i Tromsø 4%.

prisutvikling, leiligheter
Månedlig gjennomsnittlig kvmpris, i 1.000 kr
 Feb mAr Apr mAI juN juL

landet 29,9 30,0 30,4 30,5 30,5 30,3
Tromsø 28,5 28,3 28,6 28,5 28,2 28,0
siste 12 måneder har prisveksten på landsbasis vært 7%, i Tromsø 3%

Formidlingstid
gjennomsnittlig antall dager det tar å selge en bolig
 Feb mAr Apr mAI juN juL

Tromsø 72 46 73 62 55 60
Sammenliknet med samme tidspunkt i fjor, har
formidlingstiden sunket med 10 dager

Kilde: nEF, EFF, Finn.no, Econ pøyry

Juli ble en måned over all forventning. Mens 
det i prinsippet skal være sommerstille, solgte 
garanTi 21 boliger, hvilket tilsvarer en normalt 
god måned for en megler i Tromsø. i fjor ble 
raimond sørensen ved Tromsø-kontoret kåret 
til den landsdekkende garanTi-kjedens beste 

på topp i Tromsø
i juli var garanTi eiendomsmegling den største 
megleren i Tromsø. Året sett under ett er garanTi nå 
Tromsøs nest største meglerforetak.

GARANTI Eiendomsmegling i Tromsø 
har hatt en hektisk, men  hyggelig 
sommer. Her representert ved 
 Raimond Sørensen, Ingvild Bratterud, 
og LeifHarald Svendsen.

megler i juli. i år tok garanTi Tromsø ved Tom 
larsen andreplassen og raimond sørensen 
tredjeplassen.

− Jo da, sommerferien har gitt ganske 
 hyggelige resultater, smiler en nylig hjemkommet 
og feriebrun daglig leder leif-Harald svendsen.

− fortsetter det slik kan vi ikke planlegge 
noen ferie i juli neste år, fleiper han.

OverrAsKeLse
at garanTi eiendomsmegling i Tromsø nå er 
blant eiendomsmeglerne i byen som selger 
flest boliger, kommer kanskje overraskende 
på flere. Men som tidligere Tbbl-megler er 
garanTi suveren markedsleder når det gjelder 
borettslag. nå har også eneboligmarkedet tatt 
seg opp for de erfarne meglerne. ofte velger 

kjøpere som er på jakt etter en mindre og mer 
lettstelt leilighet i borettslag å selge eneboligen 
sin gjennom garanTi. Kontoret kan se tilbake 
på mange gode salgsopplevelser i sommer, 
både når det gjelder omsetningshastighet og 
pris. 

− en av eneboligene vi solgte i sommer gikk 
til 600.000 over takst, og flere boliger har vi 
solgt på første visning, forteller megler ingvild 
bratterud. 

skulle det imidlertid ta sin tid før det blir 
salg, får ikke selger regninger fra megleren 
undervegs, noe som er blitt vanlig hos andre 
meglerforetak. garanTi forskutterer alle 
 utgifter slik at selger slipper å betale noe som 
helst før boligen er solgt og oppgjøret foretas.

FOrutsIGbArt uFOrutsIGbArt
omsetningstiden på solgte enheter har variert 
fra 150 dager og helt ned til en dag. i juli var 
gjennomsnittlig omsetningstid 39 dager hos 
garanTi i Tromsø, men gjennomsnittet varierer 
fra måned til måned.

− når det gjelder pris så selges enkelte 
boliger under prisantydning, noen selges til 
 prisantydning og noen går til over prisan-
tydning. i motsetning til tidligere år er det nå 
vanskelig å i særlig grad forutse hvordan den 
enkelte boligen vil gjøre det i markedet. det 
eneste som er forutsigbart i Tromsø-markedet 
for tiden, er at det er uforutsigbart, smiler 
bratterud.

siste uka i august lå over 540 boliger i 
Tromsø ute for salg på finn.no. over 400 av 
dem er leiligheter.

trAveLt
garanTi har så langt i år registrert 35 prosent 
flere salgsoppdrag enn innenfor samme periode 
i 2009, så dagene er jevnt travle for de fem 
ansatte ved kontoret. 

− det kan se ut som om kundene setter pris 
på vår lange erfaring og kunnskap. Trygghet 
lønner seg i det lange løp, sier daglig leder i 
garanTi eiendomsmegling i Tromsø, leif-
Harald svendsen. 
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− Jeg har nok tjent inn medlemskapet for 
lengst ja, gliste Håkon iversen fornøyd da han 
kunne forlate Tbbl-resepsjonen i grønne gata 
med ei svær marsipankake i den ene hånda, en 
blomsterbukett i den andre og en gourmetmid-
dag for to på innerlomma.

for Tbbl er det en hyggelig bragd å runde 
13.000 medlemmer i sitt register.

− 4000 er obligatoriske medlemmer, siden 
det er en forutsetning for å kunne eie  leilighet i 
våre egne lag. Men nå er det altså 9000 øvrige 
personer i Tromsø by som selv velger å være 
medlem hos oss, og det er selvsagt veldig 
 gledelig, meddelte administrerende direktør 
svein dalsbø foran det oppmøtte presse-
korpset.

netto nyinnmeldinger i løpet av et år ligger 
på cirka 400.

ANsIeNNItet
− Jeg meldte meg inn for å sikre meg ansien-
nitet for eventuelle boligkjøp senere, forteller 
Håkon. Han hadde gått og tenkt på det en 
stund, og tilfeldighetene ville det altså slik at 
hans innmelding via nettsidene til Tbbl fikk 
han til å bli Tbbl-medlem nummer 13.000.

− bra å være medlem i Tbbl, dessuten er 
det jo så billig, supplerer han.

Med medlemsskapet i Tbbl får han også 
ansiennitet i de øvrige universitetsbyene i norge, 
noe som kan være kjekt å ha selv om den unge 
tromsøværingen ikke går med flytteplaner. Han 
kjøpte sin første leilighet i sommer, men at han 
meldte seg inn noenlunde samtidig med at han 
ble boligeier var mer eller mindre tilfeldig.

− Vårt borettslag er frittstående, men for-
valtes av Tbbl. det var en ren tilfeldighet at jeg 
meldte meg inn nå. 

Medlemsfordelene har han ikke tenkt så mye 

FEirET 
nUMMEr 
13.000
om 13 kanskje er et ulykkestall, 
er 13.000 definitivt et lykketall for 
Håkon iversen (28). Han ble gjort 
skikkelig stas på av Tbbl da han 
meldte seg inn i boligbyggelaget.

Medlemmer i Tbbl kan sikre seg sterkt 
rabatterte billetter på Hålogaland Teaters 
stjernespekkete svenske klassiker «et 
drømspill» denne høsten. 

august strindberg (1849-1912) regnes 
som sveriges mest betydningsfulle for-
fatter. «et drømspill» er hans mest spilte 
skuespill, og han var dypt forelsket og for-
tvilet da han skrev dramaet, som prøver å 
si noe om hvordan det er å være menneske. 

Hålogaland Teater har fått den svenske 
stjerneregissøren Hilda Hellwig til Tromsø 
for å sette opp skuespillet. i Tromsø jobber 
hun med et ensemble bestående  av  ti 
veletablerte skuespillere, kjent både fra 
teater, film og tv. 

forestillingen spilles på scene Vest fra 
16. september-16. oktober.

Skuespillerne Gørild Mauseth og Ketil 
Høegh har sentrale roller HTs oppsetning 
av «Et drømspill».

FaKTa
n  Medlemmer av Tbbl får rabatt 

på kjøp av billetter til forestil-
ling på Hålogaland Teater (HT) ved 
fremvisning av medlemskortet i 
HTs billettluke eller på kinoen. Med 
Tbbl-rabatt koster forestillingen 
kr.160,- mot ordinær pris kr.260,- 
rabatten gjelder for inntil to personer 
per medlemskap.

KLAssiKEr
soM MEDLEMs
ForDEL
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BOMILJØPRISEN 2010  
– KANDIDATER SØKES!
TBBLs Bomiljøpris er en konkurranse åpen for alle bolig
selskaper forvaltet av TBBL AL. For å delta må søknad 
sendes av styret i boligselskapet. Konkurransen gjelder 
tiltak som er gjennomført i inneværende år. planlagte 
eller ikke gjennomførte tiltak blir ikke vurdert. 

samlede premier er på kr. 30 000,. Tiltak som kan 
nomineres kan være av både fysisk og av sosial art, 
eksempelvis dugnad, sammenkomster, opparbeiding 
av uteområder, arrangementer mv. Felles for tiltakene 
som nomineres er at de må ha hatt en betydning for 
det lokale miljøet i boligselskapet. send søknad med 
kort beskrivelse av tiltaket og bilder/illustrasjoner, 
enten per post eller på epost: post@tbbl.no   

søknadsfrist er 15.oktober 2010. prisen deles ut 
under styre konferansen 2010.

Vi gjentar fjorårets suksess og 
har gleden av å invitere styremed

lemmer i forvaltede boligselskaper til 
ny styrekonferanse 30. oktober 2010.

Konferansen gjennomføres som en 
dagskonferanse på rica ishavshotell. 
Kvelden avsluttes med et sosialt 
arrangement for deltagerne og våre 
samarbeidspartnere. i løpet av dagen 
vil aktuell og nyttig informasjon for 
alle som sitter i styret i et bolig
selskap bli gitt. Det blir forelesninger 
innen jus, teknisk og økonomisk 
forvaltning, miljø, nye tjenester og 
mye mer. Vi gjentar også suksessen 
med juridisk spørretime. i tillegg til 

kompetansepåfyll innen disse feltene 
er konferansen tenkt som en møte
arena med andre i som sitter i et 
styre, hvor man kan dele  utfordringer 
og erfaringer, samt knytte nye 
relasjoner.

i tilknytning til konferansen arran
gerer vi også en minimesse hvor 
flere av TBBLs samarbeidspartnere 
og våre fagavdelinger vil ha stand. 

styrekonferansen er myntet på alle 
som er valgt inn i et styre, vaktmester 
og andre ansatte. styret kan melde 
på så mange de ønsker.  Fullstendig 
program for konferansen ligger under 
styrenytt på våre nettsider.

påmelding gjøres elektronisk 
 gjennom å sende en epost til  
post@tbbl.no, levere påmeldings
skjemaet per fax eller i vårt kunde
mottak. påmeldings skjemaet ligger 
på våre nettsider under styrenytt. 
prisen per deltaker er kr 800, som 
inkluderer konferansen og bespis
ning (bindende påmelding). Tema for 
sosialt program er i år oktoberfest. 
Deltakeravgift faktureres boligselska
pet i etterkant.

Dersom det er spørsmål i denne 
forbindelse, kontakt oss gjerne på 
telefon 77 60 32 00 eller  
post@tbbl.no

VANT IPOD 
NANO
i mai kunne du kjøpe 
gavemedlemskap i 
TBBL til konfirman
ten, og blant de nye 
konfirmantmedlem
mene trakk vi ut en for 
å gi en ekstra presang. 
Årets vinner ble petter 
Andreas 
gabrielsen 
nyborg 
som får en 
ipod nano.

LØNNSOM  AKTIVERING

For å få ekstra rabatter eller bonuser 
for avtalene som er framforhandlet av 
 norske Boligbyggelag og  storbybolig 
As bør du aktivere medlemskortet 
ditt. Det gjør du enkelt ved å gå inn på 
hjemmesiden til TBBL, tbbl.no under 
MEDLEM og følge anvisningene derfra.

De lokale fordelene virker uan
sett, men for å benytte deg av de 
nasjonale må altså kortet aktiveres. 

ingrid Higrav har begynt å samle seg 
bonuspoeng ved å aktivere medlem
skortet. Hun er trukket ut som vinner 
blant de 1500 første aktiverte medlem
mene, og får et sentrumsgavekort til en 
verdi av 1000 kroner, og en pCsekk. 

MELD DEG PÅ STYREKONFERANSEN 2010

på, så leder av medlemsservice i Tbbl, Hege- 
elisabeth bosch, benytter kjapt sjansen til å 
oppdatere han litt på de 32 partnerbedriftene 
til Tbbl som alle gir gode rabatter til Tbbl-
medlemmene.

− de 300 kronene i årsavgift er fort tjent inn 
om du er litt bevisst på å trekke medlemskortet 
når du er ute og handler, reklamerer hun.

DrØmmemIDDAG
Men allerede er både engangsinnbetalingen 
for andelen i Tbbl (300 kr) og årskontingenten 
(300 kr) for lengst tjent inn for den unge nrK-
medarbeideren.

− nå gjenstår det bare å finne noen som vil 
være med å spise middag på emmas drømme-
kjøkken, smiler iversen.

− både mat og vin er for øvrig inkludert, 

presiserer kommunikasjonssjef i Tbbl Kim Kr. 
nordli. 

− Kos deg!

Det vanket flere presanger på TBBLmedlem 
nummer 13.000, Håkon Iversen (t.h.). Her 
sammen med HegeElisabeth Bosch og Svein 
Dalsbø i TBBL.



Uglen Ulf har svaret
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Arne gikk hen 
og ble så forelsket i Kari at det gikk 

nesten ikke an. Han satt bare og tenkte på 
henne, klarte ikke samle tankene, og klarte ikke spise  satt bare og pirket 

i maten. Faren til Arne sa til ham:  Nå må du ta mot til deg, gå til Kari og si 
hvordan det er fatt, du sitter bare og pirker i maten fordi du tenker på henne. 

Da strammer Arne seg opp, går hjem til Kari, ringer på døren, og når Kari kom
mer sier han blygt:  Du Kari, når jeg tenker på deg, mister jeg matlysten...

Fornavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnummer- Sted:

Fødselsdato:

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 2010, og du betaler kun kr. 300 for 
andelen! Bruk dette skjemaet 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 2010.

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

• Send innmeldingsskjema til:
 TBBl Al
 Postboks 6156
 9291 TROMSØ

MERK

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

NYHET Juniormedlemskap
- under 18 år. 
Årskontingenten kr. 100,- pr. år.

Fordelskortet!
Som medlem har man også gleden av 
mange medlemstilbud og
rabattordninger både lokalt og
nasjonalt. Benytter du fordelene som 
ligger i fordelskortet tjener du raskt inn  
medlemskontingenten.
 
Storbyansiennitet!
Du kan nå bruke medlemskapet
til å skaffe deg bolig i Tromsø, 
Bergen, Stavanger, Oslo og
Trondheim.
 

og vær med i trekningen av flotte premier!
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Verv et 

nytt medlem innen

1. november 2010

og det nye 

medlemmet sparer 

inntil kr. 300,- i 

årskontingent!

PREMIE: 2 stk
Ipod Nano 16 GB

 1 stk til en som verver
1 stk til en som blir vervet

For mer informasjon: www.tbbl.no
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isbjørnen er verdens største rovdyr på land. 
dette flotte hvite dyret har blitt et symbol 
på is og snø i verdens nordområder, der den 
først og fremst er å finne i arktis. Verdens 
isbjørnbestand teller omkring 23.000 dyr, 
men  tallet er usikkert. etter andre verdens-
krig var  isbjørnen i fare for å bli utryddet, men 
bestanden tok seg opp igjen kort etter. Voksne 
hanndyr veier normalt 300-800 kg, men kan 
i noen tilfeller veie opp mot 1000 kg. Kropps-
lengden blir omkring 250 cm i lengde, målt 
fra snutespissen til haleroten.

svar riktig på disse spørsmålene og fyll inn i rutene.
løsningsordet som kommer fram i det skraverte feltet sender du til 

tbbL, Grønnegata 58/60, 9291 tromsø
Husk å skrive ditt navn og adresse, så er du med i trekningen 
om en premie fra Tbbl. Julie listad vant sudoku-konkurransen i     
forrige nummer.

1.  hva kalles den yngste broren i de norske folkeeventyrene 
om Per, Pål og espen?

2.  I hvilken filmserie finner du darth Vader?
3.  hva heter det store varehuset på Solstrand i Tromsdalen?
4.  hva heter gruppa fra Finnmark som har vunnet MGPjr?
5.  hva heter lammet fra Sauen Shaun  

som har fått seg sin egen TVserie?
6.  hva heter sjefen i olsenbanden til fornavn?

vet du svaret?

Her er Fløyas G963, småguttelag i nye 
overtrekksdrakter fra TBBL. Foran fra 
venstre: Ole RyeHolmboe, Benjamin
Singarajah, Sander Fladseth, Marius 
Larsen, Sigve Andreassen, Simen Grønli, 
LarsErik Eriksen. Bak fra venstre: Fredrik 
 Michalsen, Oscar Pettersen, Elias Heimland, 
Torje Gabrielsen, Fredrik Bakkelund, Jørgen 
Pettersen, Osvald Gundersen.

TBBL
sponsEr
FLøyAs
sMÅgUTTELAg
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Norske Boligbyggelagwww.nbbl.no/fordel

Visste du at du kan bruke medlemskortet ditt til å få en rekke 
produkter og tjenester til lavere pris? Derfor kaller vi det Fordelskortet! 
Boligbyggelaget har lenge hatt fl ere samarbeidspartnere som har gitt rabatter. Nytt av året er at fl ere nye og spennende 
leverandører vil komme inn i fordelsprogrammet – med enda bedre tilbud slik at du som medlem kan spare mer. 
Noen eksempler er:

Mange av tilbudene forutsetter at du har registrert dine interesser og opprettet egen bonuskonto. 
Logg inn på www.nbbl.no/fordel eller boligbyggelagets hjemmeside og aktiver kortet ditt i dag! 

Aktiver kortet ditt 
og få fl ere fordeler!

Kunst fra Galleri Impasto     
10 % rabatt og 5 % bonus

Flügger farve     
20 % rabatt og 5 % bonus 

Glassmestertjenester 
fra Glassfagkjeden     
5 – 35 % rabatt

Boligalarm fra G4S     
10 % bonus på månedspris

Abonnement på Bonytt     
7 nummer kun kr 200

Veihjelp fra Falck      
6 mnd prøveabonnement til kr 199
 

VINN 
REISE VERDI 5000

AKTIVER KORTET 
NBBL.NO/FORDEL
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Våre medlemstilbud på strøm 
til TBBL – medlemmer
Vi utvider vårt tilbud til alle TBBL-medlemmer og tilbyr nå rabatt på avtalene
Fastkraft og 50/50, i tillegg til den eksisterende TBBL spotavtalen.
 
Har du allerede strømavtale hos Ishavskraft og er fornøyd med den, trenger 
du ikke å gjøre noe for å beholde den videre.
 
Vi hjelper deg å velge strømavtale?
Ønsker du forutsigbarhet eller vil du følge markedet? Ring oss og vi hjelper deg å 
finne riktig strømavtale!

Med strømavtale hos Ishavskraft får du bedre 
kontroll med strømregningen:

• Strøm og nettleie på samme faktura.
• Månedlig avregning og faktura etter faktisk forbruk
• Ingen forskuddsbetaling eller skjulte avgifter
• Tilgjengelig kundeservice

Tlf 04925 | kundeservice@ishavskraft.no | ishavskraft.no

TBBL pris: Rabatt 0,5 øre/
kWh på veil. pris fastdel. 
Månedsbeløp kr 22,-*

50/50 
– strømpris med 
trygghet

Med 50/50 sikrer du halve 
forbruket til fast pris, det 
resterende forbruket følger 
spotprisen.

Går prisen i markedet ned 
– sparer du på andelen som 
følger spotpris.

Går prisen i markedet 
opp – sparer du på at halve 
forbruket er sikret til fastpris.

TBBL pris: Månedsbeløp 
kr 22,-*

TBBL Spot 
– svinger med 
markedet

Spotprisen er vår innkjøpspris. 
Prisen følger kursen på den 
nordiske kraftbørsen Nord 
Pool. 

De siste årene har spotavtaler 
gitt de laveste prisene sett 
over tid, men er også det 
produktet hvor prisene 
svinger mest.

TBBL pris: Rabatt – 0,5 øre/
kWh på veil. pris

FastKraft 
– total kontroll

Med FastKraft har du full 
kontroll på strømprisen. 
Denne avtalen passer for deg 
som ønsker forutsigbarhet. 

Du slipper overraskelser når 
det gjelder prishopp, men 
kan i perioder risikere at 
markedsprisen er lavere enn 
din strømpris.

*Gjelder elektronisk faktura. Kr 32,- ved valg av papirfaktura pr post

Håndverkersentralen	  AS	  

Trenger	  du	  en	  Snekker,	  
Maler,	  Flislegger,	  	  
Rørlegger,	  Elektriker?	  Vi	  
pusser	  bla	  	  opp	  bad,	  bygger	  på,	  
renoverer	  hus.	  

Vårt	  team	  har	  bredt	  
erfaringsgrunnlag	  og	  omfaBende	  
kompetanse.	  Hos	  oss	  møter	  du	  
fagutdannet	  personell	  som	  gir	  råd	  
og	  veiledning.	  	  

tel.	  47	  90	  60	  20	  
www.handverker.as	  
mail@handverker.as	  	  	  

vi	  kommer	  gjerne	  på	  en	  uforpliktene	  befaring	  
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Bruk medlemsfordelene dine 
Tryg og Tromsø Boligbyggelag samarbeider om forsikringer. 
Gjennom medlemskapet ditt får du inntil 22 % rabatt på private 
skadeforsikringer, samt andre gode fordeler.

Ring oss på grønt nummer 800 33 669, så hjelper vi deg med å 
velge forsikringer som passer til dine behov. 

Nå heter vi Tryg
Vi har skapt trygge rammer for kundene våre i mer enn 130 år. 
Navneskiftet fra TrygVesta til Tryg gir ingen praktiske endringer 
for deg. Ambisjonen vår er fortsatt å være Nordens ledende 
trygghetsleverandør. 

Du kan lese mer på www.tryg.no

Samarbeid gir fordeler

Anerkjente merker

Gardiner

Systue
Solid håndverk

Nøyaktig tilpassing

Tapeter

Stoffer
Gardinoppheng

Solskjerming

NOVA-bygget, Solstrandvn. 25-27
9020 Tromsdalen

Tlf.: 77 63 98 30 Fax: 77 63 98 31
www.visko.no

Mandag-onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 19.00
Fredag 08.00 - 16.00
Lørdag 10.30 - 14.30

Åpningstider

Du finner oss i Tromsdalen
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- Med hjertet i sentrum !

SportShuSet A/S

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

 

 

Glass & Fasade as

Dine medlemsfordeler 2010
Advokatbistand − rekve pleym og co 
TBBL-medlemmer får 25% rabatt 
på de til enhver tid gjeldende ordinære honorarsatser.  

eiendomsfinans:
Hjelper deg å finne beste bank tilpasset deg og dine behov.

Ønsker du en gjennomgang av din lånesituasjon, 
send navn og telefonnummer til tbbl@eiendomsfinans.no eller ring 92 22 51 48.

Alarm og vakthold − trygg Vakt
Medlemmer får TBBL-pris på sikringsprodukter, vakthold og tjenester.

Kultur − Kulturhuset
Opp til 30 % rabatt på kjøp av billetter til arrangementer i regi av KulturHuset.

Avis og annonsering − Bladet tromsø
7,5 % rabatt for eksisterende abonnenter som er medlemmer 

Kultur − hålogaland teater
Opp til 40 % rabatt på kjøp av billetter til arrangementer i regi av Hålogaland Teater.

Bad − tromsø baderom AS (Langnes rør)
25 % rabatt på rørdeler 
10 % rabatt på alt av baderomsutstyr og -møbler. 
50 kr i rabatt på gjeldende timepris for rørlegger.

Låsesmed og låseprodukter − Låsgruppen AS
20 % rabatt på ordinære priser.

Bildekk og felger − Vianor
Dekk: 12 % rabatt på ordinære priser. Olje:30% rabatt. 
Batteri, AC /AC-service og dekkhotell 12%  rabatt på ordinære priser. Felger til nettopris - Trend 
 Silver-Trend Cap-Dezen F- Dezent RB. 8 % rabatt ekstra på andre felger.

Møterom og overnatting − Grand Nordic hotel tromsø og Grand Nordic hotel harstad
TBBL-pris på leie av møterom og overnatting.

Bistand ved dødsfall − IMI Begravelsesbyrå
Full assistanse under gravferdsseremonien uten kostnad (normalpris kr 1.500,-), 
Søknad, merking og oppsetting av gravminne uten kostnad (normalpris kr 1.000,-)

overnatting og konferanse − rica
TBBL-pris (cirka 30 % rabatt på normalpris) på overnatting på Rica-hoteller i Norge,  

Danmark, Finland og Skottland. 

Blikkenslager- og verkstedprodukter −tom Dreyer AS
10 % rabatt på produksjon og montering av pipebeslag, luftehatter etc. 
5-10 % rabatt og fri frakt på utvalgte merker av boligventilasjon, sentralstøvsuger, kjøkkenhetter og 
 ventilatorer.

renovasjon − reMIKS
TBBL-medlemmer har følgende rabatterte priser hos Remiks: Inn- og utkjøring av container

kr. 1450,- (veil. 1600,-). Leie av container 1-3 dager -  GRATIS! Levering av restavfall kr 22,60 pr kg/
kr 2263,- pr tonn (veil.pris kr. 24,40 pr kg/kr.2438,- pr.tonn) 10% rabatt på andre tjenester.

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

Skadedyrkontroll − Aktiv Nord
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.

Brannvern og utstyrsservice − Brannmateriell AS 
15% rabatt på alle produkter: 
Pulverapparater, brannslanger, røykvarslere, internkontroll/ dokumentasjon. 
Kontroll, service og ettersyn av brannslokningsapparater, øvrig utstyr og anlegg.

Solavskjerming og gardinutstyr − Visko
20 % rabatt på motorisering/ automatikk til utvendig solskjerming, 15 % på all solskjerming fra Warema, 

10 % på: alle slags tekstiler, Silent Gliss og Faber gardinoppheng, vindusfolie og interiørprodukter fra 
Designers Guild.

Byggevarer − Neumann Bygg
10-40% medlemsrabatt på byggevarer. Egne medlemskvelder med gode tilbud.

Ishavskraft -tilbyr tBBL-medlemmer rabatt på følgende avtaler
Fastkraft – rabatt -0,5 øre/kWh på veil.pris

50/50 – rabatt-0,5 øre/kWh på veil.pris/fastdel+ kr. 22,- pr.mnd ved avtalegiro/efaktura
TBBL Spot – innkjøpspris basert på Nordpools områdepris + kr.22,- pr. mnd. ved avtalegiro/efaktura

eiendomsmegling – GArANtI eiendomsmegling tromsø 
TBBLs egen eiendomsmegler 40 års erfaring, innsikt og kjennskap til markedet og nærmiljøet. 
Formidler både salg og utleie av boliger.

tur- og sportsutstyr − Sportshuset AS
10 % medlemsrabatt på alle varer, utenom spesielle kampanjepriser. Gratis hjemkjøring av tyngre varer 

(treningsapparater o.l.) Medlemsrabatt kan oppnås på alle våre tre butikker.

elektriker/elektriske produkter og belysning – J.M hansen Belysningsbutikk & expert Sentrum, expert Langnes 
Installasjon og elektrikertjenester: elektromontør 5%, installasjonsmateriell 15%, utstyr til lys og varme 10%
Elektriske produkter: små-elektrisk 5%. Hjemkjøring og retur av varer 50%
Belysningsbutikken: all belysning 10%

telefoni- og It-løsninger - officer tromsø AS
TBBL-pris på to mobilabonnement: Et uten månedsavgift, og 39 øre for ringetid per minutt og per SMS. 

Et med 625 kroner i månedspris, hvor 3000 gratis SMS, 3000 gratis MMS og 
3000 minutters gratis ringetid er inkludert.  Ta kontakt på telefon 400 10 006.

Garn, gardiner og sytilbehør − Fingerbølla
15 % på alle varer ved kjøp over kr. 100,-
Vi tilbyr garn, gardiner, stoff i metervare og sytilbehør. 
Syr gardiner etter kundens ønsker.

ur og optikk − Jacob Friis ur og optikk
25 % rabatt på første gangs tilpasning av kontaktlinser, 10 % på kjøp av komplett brille, solbriller og 

kikkert. 10 % rabatt ved kjøp av ur og klokker med verdi over kr 500,- 

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.

utleie av verktøy og anleggsmaskiner − Cramo AS
30 % rabatt på leie av bygg- og anleggsmaskiner, lifter, verktøytrucker, brakker, containere med mer. 

Kjøkken − hth Kjøkkenforum tromsø
10% rabatt på alle HTH produkter -innredning til kjøkken, garderobe og bad.
Gjelder ikke flatpakkede varer. 
Tilbyr også spesialpris på hvitevarer som komfyr og oppvaskmaskin!

Varmepumpe − troms Kraft energiservice AS
5 % rabatt ved kjøp av luft-til-luft varmepumpe.

renhold og vaktmestertjenester – All-tjeneste
10 % rabatt på gjeldende timepris for renhold og vaktmestertjenester. www.all-tjeneste.no

Verktøy og gass − Gasteck
15 % rabatt på propangass til hjem og hytte. 30 % rabatt på propan-gass som kunde hos Yara Praxair. 
25 % rabatt på yrkes-/fritidstøy, verktøy og verneutstyr. 10 % på gass-utstyr, 30 % rabatt på kulelagre. 

håndverkersentralen:
Totalleverandør av håndverkertjenester
Snekker, maler, flislegger, rørlegger eller elektriker
Gir TBBL-medlemmer 10  %  avslag på timepris.

private omsorgstjenester – omsorg i praksis
Første time gratis veiledning, vurderingsbesøk eller praktisk bistand. 15 % rabatt på alle tjenester. 

 Spesialtilpassede tjenester/botilbud. Fast TBBL-sykepleier.

Forsikringer –trygVesta:
Partnerrabatt på 5 % og gunstig innboforsikring. 
Samler du dine forsikringer hos TrygVesta får du inntil 22 % rabatt.
For mer informasjon ring gratisgrønt nummer 800 33 669 eller e-post tbbl@trygvesta.no

Bil, båt og leiebil – Biltrend tromsø AS
4 % rabatt på bilprisen på merkene  Mazda, Hyundai, Ford og Think (ikke inkl. engangsavgift)• 4 % rabatt
 på Yamaha produkter og båter (ikke inkl. engangsavgift) • 10 % rabatt på ordinære priser på verksted
 og delelager • 15 % på ordinære priser på utleie (Sixt Car Rentals - personbiler, varebiler, minibusser)
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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

GARANTI Eiendomsmegling Tromsø – en del av TBBL  •  Grønnegata 58 – 60  •  Tlf. 77 60 32 25  •  www.tbbl.no / www.garanti.no

GODE RÅD
som gir deg bedre pris for boligen din

RETURADRESSE:

Tromsø Boligbyggelag
Postboks 6156
9291 TROMSØ

B
Blad


