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debatten har gått i avisene om borettslag som 
omdannes til sameier for å redde lagene fra 
konkurs. bakgrunnen er at leiligheter spesielt 
i lavinnskuddsborettslag, har vært vanskelig 
å omsette etter at finans krisen inntraff rundt 
2008. sannheten er at det i dagens pressede 
boligmarked i tromsø er for få salgsobjekter 
tilgjengelig, og at det finnes svært få ledige 
leiligheter i utleiemarkedet. dette har ført til at 
de fleste boliger i dag er lett omsettelige. det 
er så langt relativt få borettslag som faktisk er 
konvertert til sameier, og de fleste salg i denne 
kategorien er derfor gjort som borettslags-
leiligheter.

det kan være nyttig å se på hvilke utgangs-
punkt som ligger til grunn for de to eier-
formene:

sameier oppfatter vi som en noe mer løs 
organisering av bofelleskapet, hvor den enkelte 
eier en tenkt del av en større enhet og har 
bruksrett til denne. organisering i sameier gir 
den enkelte seksjonseier større frihet til utleie 
og til å kjøpe flere boligseksjoner. 

borettslagsmodellen er primært innrettet for å 
skape gode bomiljøer for de som anskaffer seg 
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en boenhet de har tenkt å benytte selv. derfor 
innholder borettslagsloven begrensninger i 
adgangen til utleie og til å eie flere leiligheter i 
samme tilsluttede borettslag.  

i utgangspunktet er mye likt mellom sameier 
og borettslag. hovedsaklig benyttes organisa-
sjonsformene når bygningsmassen består av 
blokkbebyggelse, hvor man bor tett på hver-
andre, og har fellesarealer og uteområder som 
må ivaretas. i tillegg har men gjerne felles-
løsninger som økonomiforvaltning, kabelanlegg, 
og vaktmestertjenester for å ivareta bygnings-
massen og beboere.

selv om mye er likt – er det også  forskjeller 
mellom organisasjonsformene. det mest 
 framtredende er borettslagets adgang til å ta 
opp felleslån. noen vil hevde at dette kanskje er 
den største svakheten med borettslags modellen. 
da er det sentralt å påpeke at ny lovgivning 
stiller krav til hvilket minimum innskudds-
nivået skal være på for den enkelte bo enhet. 
boligbygge laget vil i løpet av 2013 tilby 
ordningen  «garanterte felleskostnader», som 
sikrer borettslagene betaling av felles kostnader 
på en bestemt dato i måneden. På denne måten 
unngås risiko for tap for borettslagene, og 

andelshaverne vil derav være sikret mot å måtte 
betale for naboer som ikke gjør opp for seg. det 
vil bli nærmere orientert om ordningen på vår 
styrekonferanse 27. oktober i år.

tiltakene ovenfor vil i stor grad løse de negative 
forhold rundt felleslånet for godt. da står 
man igjen med de betydelige fordeler som 
 finansieringsmodellen knyttet til borettslag 
skaper for den enkelte andelshaver. Kjøper du 
borettslagsleilighet finansierer borettslaget 
selv betydelige deler av kjøpesummen. dette 
innebærer at du får en enklere jobb dersom du 
må få finansiere kjøpesummen ved lån. har du 
bygd opp egenkapital til å kjøpe bolig eksempel-
vis gjennom å ha solgt en annen bolig, slipper du 
å benytte alle midlene til kjøp av ny bolig. det er 
alltids godt å ha penger på bok! 

Våre erfaringer tilsier at mange boligselskaper i 
stor nok grad ikke setter av nok til jevnlig ved-
likehold over de månedlige felleskostnadene. 

dette får som konsekvens at mange 
rehabiliterings prosjekter får betydelig omfang 
når boligselskapene velger å iverksette ved-
likeholds-/ oppgraderingsprosjekter. selv om 
det hører med til sjeldenheten, så har enkelte 

rehabiliteringsprosjekter kommet opp i rundt 
en million kroner pr boenhet. i sameier kan 
 finansieringen av denne type rehabilitering 
være svært  krevende, all den stund den enkelte 
leilighetseier selv må betale og sikre  finansiering 
til sin andel når slike investeringer gjøres. 

Vi tror at dette forholdet blir tatt alt for lett på, 
når organisasjonsformen eierseksjonssameier 
velges, eller når man vurderer å omdanne 
borettslag til selveierleiligheter.

Vi vet alle at rehabiliterings-
behovet kommer noen år 
etter at nye boliger er 
innflyttet. det er derfor 
viktig at det også tas 
høyde for at bolig-
selskapet i fremtiden 
skal kunne gjennom-
føre  nød vendige opp-
graderinger når bolig-
prosjektene  organiseres.

Mange fordeler med borettslag

8-15 høsten er tid for matauk. 
her får du gode oppskrifter og gode 
lagringstips.

16-17 Mona nikolaisen ser stadig 
noe spennende nytt i noe godt og 
gammelt.

22-23 nå kan du få medlemskap 
for halv pris og vinne penger i tillegg.

4-7  I Tromsø og harstad er 
det snart 92 nye borettslags
boliger ute i markedet.

24-25 Anne norrie har 
gitt alle sine flotte barnebarn 
et fortinn i boligmarkedet med 
medlemskap i TBBl.

på covereT

svein Dalsbø
Administrerende 
direktør
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garanti legger ut 57 nye leiligheter i tromsø...
GArANtI legger i løpet av de  nærmeste 
månedene ut 57 nye tbbL-leiligheter 
for salg, og håper med det å bremse 
noe på pris presset i byen. Daglig leder 
Leif-Harald svendsen ved GArANtI i 
tromsø er bekymret for at det bygges 
for lite.

− behovet for nybygg er stort hvis det skal 
være håp om å bremse noe på prisveksten, 
mener leif-harald svendsen (bildet). han er en av 
 tromsøs aller mest erfarne aktører i eiendoms-
meglerbransjen, og har lenge adressert problemet 
med at det er få objekter til salgs i tromsø.

Kun rundt 240 objekter lå ute til salgs ved inn-
gangen av september. det er 200 færre enn for 
et drøyt år siden, og det gir seg tydelige utslag i 
prisveksten. 

− 240 objekter i et marked som tromsø er 
særdeles lite, mener svendsen, som hadde 
ønsket seg rundt 150 boliger til for å skape et 
sunnere forhold mellom tilbud og etterspørsel. i 
de 240 som er til salg nå inngår også leiligheter i 
boligselskaper som tidligere har slitt økonomisk, 
men også disse objektene omsettes nå enklere 
i og med at etterspørselen er langt større enn 
tilbudet.

24 nye borettslagsleiligheter for førstegangsetablerere legges nå ut for salg i 
evjenveien på tomasjord. tom eirik Larsen hos GArANtI eiendomsmegling tror at 
de blir lett å selge.

− de første 12 leilighetene i samme borettslag 
gikk unna veldig fort. Vi hadde en som ble kjøpt 
usett, forteller larsen. 

det sier litt om desperasjonen i eiendoms-
markedet i tromsø akkurat nå. 

den autoriserte megleren fra garanti 
forteller at de 24 leilighetene i borettslaget er 
tilrettelagt for individuell nedbetalingstid av 
fellesgjeld, og sikret gjennom borettslagenes 
sikringsfond. 

utLeieboLiger
boligene har tidligere vært brukt som utleielei-
ligheter til unge i etableringsfasen, og har vært 

leiligheter for 
 førstegangs etablerere

meld uforpliktende din interesse til 
garanti i dag for å motta informasjon om 
de ulike prosjektene. telefon: 77 60 32 00 
e-post: tromso@garanti.no

solvendt 
nyhet

en del av i alt 93 leiligheter som tbbl har leid 
ut i området de siste 10 årene.

− området hvor leilighetene ligger på 
tomasjord er solrikt og attraktivt med 
gode bussforbindelser og kort vei gjennom 
 tromsøysundtunnelen til breivika på motsatt 
side, forklarer larsen. 

forKjøpsrett
leilighetene blir lagt ut med ordinær forkjøps-
rett, og forholdet mellom innskudd og felles-
gjeld vil ligge på normale 40/60-fordeling.

− Vi antyder totalprisen på disse leilighetene 
til mellom 1.450.000 og 1.800.000 kroner. det 
betyr innskudd/kjøpesummer på cirka kroner 
600 00 til 740 000, og månedlige felleskostna-
der på rundt 5000 til 6500 kroner, sier larsen, 
og opplyser at salgsstart nærmer seg og at det 
er bare å melde sin interesse. han har med 
seg kollegaene raimond sørensen og ragnhild 
Walthinsen til å forestå salget i evjenvegen.



Slik skal de nye 
boligene på 
Kaldslett se ut.
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garanti legger ut 57 nye leiligheter i tromsø...
15,3 prosent øKning
siden juli i fjor har prisene på boliger i til-
sluttede borettslag i tromsø steget med 15,3 
prosent. bare nå i august har prisen steget med 
4,2 prosent! generell prisstigning i tromsøs 
boligmarked var i august på 3,4 prosent. så 
langt i 2012 har prisene på tilsluttede boretts-
lag steget med hele 12,8 prosent.

− til dels vanvittig, mener svendsen. han er 
blant de som ser på at regnestykket mellom 

lønnsvekst i samfunnet generelt og prisveksten 
på boliger overhodet ikke går opp. det er over 
10 prosent forskjell på de to faktorene.  

heldigvis er mye på gang i markedet. tbbl 
planlegger nå byggestart nå både i sundet og 
på Kaldslett, med henholdsvis 17 og 16 nye 
leiligheter. samtidig legges 24 nye leiligheter i 
evjenveien borettslag ut for salg.  

dermed kommer det samlet 57 nye tbbl-
leiligheter ut i markedet i nærmeste fremtid.

svendsen har tidligere omtalt her i «bolyst» 
at tørken i markedet har en selvforsterkende 
effekt. folk som ser seg om etter ny bolig 
 venter med å legge ut sin gamle til de har 
funnet det de leter etter. dermed er tilbudet 
begrenset og omløpshastigheten svært høy.

de nærmeste årene har tbbl konkrete  planer 
om å bygge godt over 300 nye leiligheter.

sundet borettslag som «bolyst» omtalte i 
juniutgaven er først ut.

solvendt 
nyhet

med beliggenhet på Kaldslett, med en 
formidabel utsikt over tromsøysundet 
vil de i alt 40 nye leilighetene som 
skal bygges på fastlandet trolig lokke 
til seg alle aldersgrupper.

− Vi tror vi favner bredt med dette prosjektet. Vi 
planlegger i første omgang den sørligste blokka 
med 16 enheter over fire etasjer. samtlige får 
utsikt mot sundet, og det vil være heis i bygget, 
opplyser administrerende direktør svein dalsbø 
i tromsø boligbyggelag. 

etterLengtet
han er klar over at behovet for nye boliger 
er stort, og er glad for at tbbl med dette 
 prosjektet i tillegg til byggingen av ny blokk i 
sundet borettslag, tilfører tromsø sårt tiltrengte 
nye boenheter.

− Vi er et boligbyggelag og vi skal 
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fortsette å bygge boliger. nylig har vi 
igangsatt prosessen med å starte opp 

i øvre Kroken som når det er ferdig vil ha 
250 nye boliger. dette prosjektet håper vi å 
ha klart til å legge ut om cirka ett år fra nå, 
opplyser dalsbø.

einar sørensen
tbbl eier 50 prosent av Kaldslett-prosjektet, 
utbygger einar sørensen as eier resten. det 
nye borettslaget vil bli et tilsluttet tbbl-
borettslag. 

− finansieringen vil trolig bli på 50/50 
fordeling mellom innskudd og fellesgjeld. 
Kvadrat meterprisen ligger an til å bli i 
gjennom snitt 42.000 kroner per kvadrat, sier 
tbbl- direktøren.

størrelsen på leilighetene varierer fra 57 til 
94 kvadratmeter, og fra 2-roms til 4-roms. 

− de aller fleste boenhetene blir like-
vel 3-roms leiligheter på mellom 75 og 80 
 kvadrat. samtlige leiligheter vil få gode 
balkonger, forklarer dalsbø.

tre bLoKKer
i alt skal det bygges tre blokker med til 
sammen cirka 40 leiligheter i dette boretts-
laget.

− erfaringer fra denne første blokka tilsier 
hvilke størrelser på leilighetene som blir mest 
etterspurt, og vil også avgjøre det endelige 
antallet enheter, forklarer tbbl-direktøren.  

han skryter av området som ligger 6-7 
 minutters kjøretur fra tromsøbrua, som har 
utsikt over sundet og rya. boligene vil i tillegg 
plasseres øverst og helt inntil skogkanten, 
slik at det blir kort vei til naturopplevelser i 
skog og fjell.

− borettslaget blir liggende relativt høyt, 
på høyde med den øverste delen av den 
 nåværende bebyggelsen på gammelgård, 
opplyser han. 

februar
salgsstart på boligene blir i februar måned, 
med ordinær forkjøpsrett for medlemmer i 
boligbyggelagene i tromsø og harstad. også 
de med storbymedlemskap kan benytte seg 
av forkjøpsretten for disse boligene.

− boligene blir bygget etter den siste teK 
10-standarden. det inkluderer universell 
ut forming og dette blir lavenergiboliger. 

tbbl er stadig på utkikk etter tomte-
områder som egner seg for nye borettslag. 

− det har ikke vært spesielt enkelt å få 
ut prosjekter i det siste, men vi har klare 
 ambisjoner om fortsatt å være en viktig og 
solid aktør i boligmarkedet, sier svein dalsbø.

...og 35 nye boliger i harstad›

Habo er på hugget i Harstad og ønsker å tilby nye prosjekter 
til sine medlemmer. Først ut er prosjektet på Hamneset, hvor 
det nå skal bygges 35 nye boliger.

− det blir ei blokk på totalt seks etasjer helt på 
kaikanten, forklarer daglig leder bjørn mathisen 
i harstad boligbyggelag (habo).

første etasje blir parkeringshus, deretter 
kommer det boliger over 5 plan som fordeler 
seg på leiligheter fra 50 til 120 kvadratmeter. 
Prosjektet består av 5 leiligheter av typen 
2-roms, 20 leiligheter er 3-roms og 10 er 
4-roms leiligheter.

hav og himmeL
havets mange uttrykk kommer nært på disse 
 leilighetene som er planlagt med Vågsfjorden 
som nærmeste nabo. samtlige leiligheter er 
planlagt med romslige balkonger slik at det 
skal være mulig å nyte sola når den er på 
plass,  hvilket ligger an til å være ofte. området 
er kjent for å være solrikt. den spektakulære 
 plasseringen med havet tett på, kombineres med 
at området samtidig er nesten midt i  sentrum. 
det er 200 meter til harstad kulturhus, og går du 
et par minutter til er du på torget.

− Jeg vil tro vi appellerer til alle alders-
grupper med dette prosjektet. de som vil bo 
sentrumsnært, men samtidig skjermet for støy 
og trafikk, får det fantastisk på hamneset, 
mener mathisen.

forKjøpsrett
de nye boligene legges ut for salg med for-
kjøpsrett for medlemmer i boligbyggelagene 
i harstad og tromsø, og også for de som er 
medlem i storbybolig, det vil si medlemmer i 
oslo, bergen, stavanger og bodø.

− salgsstart er nå i september/oktober, 
men det er bare å melde sin interesse til oss 
umiddel bart så vil vi etter hvert arrangere 
tildelingsmøte, forklarer mathisen.

ny Kai
Kaia som er på hamneset nå er i dårlig 
 for fatning, og det vil bli bygget en helt ny kai i 
 forbindelse med boligbyggingen. området eies 
av barlindhaug eiendom as og inge falck-
olsen, og utførende entreprenør er Consto as.

− Vi er svært fornøyd med  samarbeidet 
så langt. Vi skal tildele, stifte og drifte 
boretts laget. det er viktig å få fram at med 
 assistansen som nå tilbys fra oss i bolig-
byggelaget tromsø/ harstad så er det å sitte i 
styret for et borettslag blitt adskillig enklere. 
alt ligger til rette for en god bohverdag for alle 
i det nye bolig selskapet, mener han.

Den gamle kaia skal rives og bygges opp på ny.
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...og 35 nye boliger i harstad meld din interesse for harstad hamn til habo
tlf 77 01 84 60 eller epost: habo@ha-bo.no

Vil du bo midt i byen uten å føle det sånn er Hamneset et utmerket område, mener daglig leder 
Bjørn Mathisen i Habo. 

Slik skal det nye borettslaget på Hamneset se ut.  Illustrasjonen: Sivilingeniør Vang.

individueLL nedbetaLing 
Prisene varierer med størrelse og beliggenhet 
og starter fra kr. 1 835 000,- for en leiligeht på 
50 m2. leilighetene legges ut med en 40/60 
 fordeling hva angår innskudd og fellesgjeld.

− Vi legger også opp til en individuell ned-
betaling av fellesgjelda. samtidig er laget sikret i 
boligrettslagenes sikringsfond. dette er et  veldig 
trygt prosjekt å gå inn i, forsikrer mathisen.

det er fem år siden sist habo deltok i noe 
bygge prosjekt i harstad. nå ønsker bolig-
byggelaget å bygge mer.

− Vi ønsker å være en slagkraftig aktør i 
harstad, og med fusjonen med boligbyggelaget i 
tromsø har vi økt kapasitet og kompetanse til å 
kunne iverksette flere større prosjekt. alle-
rede har vi noen områder i kikkerten, og vi er 
stadig på jakt etter spennende tomter, forsikrer 
 mathisen.
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Alle årstider har sine spesialiteter, men ingen er så rik på gode råvarer som høsten. 
høsten er et overflødighetshorn, og matglade nordlendinger vet å gjøre nytte av dette. 
Sopp, saftige bær i alle farger, og herlige rotgrønnsaker bidrar til beskrivelsen. I tillegg 
er høsten tiden for saftig lam, fugl og storvilt. Fantastiske råvarer fra en ren og vill nord
norsk fauna. Mange gamle mattradisjoner er dessverre i ferd med å forsvinne. på den 
ene siden kan dette skyldes vår lette tilgang på gode produkter, men også som følge av 
at mange tror det er vanskelig og tidkrevende å lage disse rettene selv. vi gir deg her 
enkle tips som garantert vil gi mye matglede og samtidig mulig heten til å sette ditt eget 
preg og smak på det som lages. Server det til familie og venner, eller gi det du har laget 
som gave. Mat laget med kjærlighet smaker alltid best!
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 pinne-
kjøtt
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lag ditt eget 

Foto: Astrid Hals, Matprat

få minutters arbeid kan gi stor matglede og 
gjøre julematen til noe helt spesielt.

Pinnekjøtt er en rett som har lange 
 tradisjoner spesielt i vår landsdel og på 
vestlandet. retten forbindes gjerne med det 
gamle bondesamfunnet hvor bruk av sauekjøtt 
var en sentral del av kostholdet. salting og 
tørking, og i enkelte områder med fuktig klima, 
røyking, var naturlige måter å preservere maten 
på. navnet sies å komme av bjørkepinnene 
man tradisjonelt har lagt i bunnen når man 
til bereder retten med dampkoking. fortsatt 
i dag er pinnekjøttet en av de mest brukte 
jule middagene i norge, og man regner med 
at rundt 31 prosent av landets befolkning har 
retten på bordet i julen. 

tørKing
tradisjonelt ble kjøttet hengt opp for å tørke 
på et tørt, luftig og kjølig sted i 6-8 uker, og 
gjerne også lenger. historisk var det gjerne 
stabbur som ble benyttet til dette. i dag kan 
tørke kasser hengende under tak på verandaen 
eller tørking på kaldloftet i huset være enkle 
og greie løsninger. en slik tørkekasse er lett å 
lage og vil kunne gi mye glede. denne lages 
i form av skjelett som kles med eksempelvis 
mygg netting i plast, slik at luft kommer godt 
til, og på samme tid holder insekter og annet 
unna det som tørkes. en slik kasse kan også 
 benyttes på kaldloftet, men en lettere løsning 
kan være å lage en pose av gamle blonde-
gardiner som kan snøres sammen i toppen 
og henges opp. det viktigste er at plassen det 

henges er kjølig og at det er god lufting. har 
man først laget en slik tørkekasse kan denne 
brukes til mange andre spennende prosjekter. 
du vil både kunne imponere venner og familie, 
samt få noen utrolig hyggelige matopplevelser 
som følge av dette. ingen ting smaker like godt 
som det man har laget selv med kjærlighet. det 
er også verdt å prøve seg på både tørking av 
fisk til tørrfisk eller boknafisk, eller annet kjøtt.  

fremgangsmåte
lammesiden skal først saltes. dette gjøres 
gjennom å gni inn ribben med godt med salt. 

Det vanskeligste ved å lage pinnekjøtt er å finne et egnet sted å tørke det.  Foto: Mari Svenningsen, Matprat
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man bruker rundt 1,5 kg salt på en normal 
ribbe side. denne legges deretter kjølig i 
en bakke eller balje i tre dager, og snues 
 daglig. du vil etter hvert se at det dannes noe 
blodvann nederst i oppbevaringskaret. dette 
er helt  vanlig som følge av at saltet trenger 
inn i kjøttet. etter tre dager tas kjøttet opp og 
saltet skylles av med kaldt vann. for å lette 
 opphengingen lages det hull i siden under 
andre ribbein. Kjøttet henges så enten i tørke-
kassen eller tørkeposen.

de neste dagene er det viktig å huske på 
å inspisere kjøttet. dette gjøres hver dag de 

første 7-10 dagene for å se etter overflate-
mugg. dette er helt vanlig og er ikke farlig når 
man oppdager den før muggen får trengt inn i 
kjøttet. muggen fjernes enkelt med å lage en 
saltlake som man pensler eller skrubber kjøttet 
med. laken lager du med å løse opp rundt 200 
gram salt pr liter vann. etter dette er det bare 
å vente på at godsakene skal bli ferdig og klar 
til jul.

pinneKjøtt av Kje
mange steder har man tradisjoner for bruk 
av kje, og dette kan være et spennende og 

smakfullt alternativ til tradisjonelt pinnekjøtt 
av sau. Kjekjøttet har mange likhetstrekk med 
lammekjøttet, og kan ofte brukes på samme 
måte. dette gjelder også i form av pinnekjøtt. 
eneste forskjell når man lager dette er at man 
må huske at dette kjøttet kan være magrere, og 
derfor trenge litt mindre salt til spekingen.

Oppskrift
1 ribbeside av lam med kam

1,5-2kg salt
Kjølig tørkested (8-10C)

Saltlake (200gr salt/1lvann)

Foto: Astrid Hals, MatpratDet vanskeligste ved å lage pinnekjøtt er å finne et egnet sted å tørke det.  Foto: Mari Svenningsen, Matprat



Lute-
fisk
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blant de mest tradisjonelle og spesielle mat-
tradisjoner vi har i norge finner vi lutefisken. 
nordmenn elsker lutefisk og spiser mer enn 
3000 tonn av delikatessen i året. mengden 
er faktisk større enn hva vi setter til livs av 
fersk torsk i samme tidsrom. Våre nordiske 
naboer, med unntak av danskene, nyter denne 
tradisjonsmaten, og blant de norskættede i Usa 
er dette høytidsmat. hvordan man «fant opp» 
retten er fylt med mange historier, og ingen 
sannere enn andre. retten har lange tradisjoner 
og i litteraturen finner man den nevnt allerede i 
1555 i verkene til den geistlige olaus magnus. 
felles er at bruk av lut ikke er en naturlig 
måte å behandle eller konservere mat på, så 
opp rinnelsen har skapt grobunn for mange 
historier. lutefisk lages gjerne av rundfisk eller 
råskjær av tørrfisk.

hjemmeLaget LutefisK
Å lage lutefisk selv er ikke vanskelig, men 
krever litt tid og tålmodighet.  det er viktig at 
fisken må stå kaldt under hele prosessen. is 
i vannet kan gjerne brukes, slik at tempera-
turen holder seg lav. enten du tørker fisken selv 
eller kjøper denne, så er det lurt å tenke på at 
kvaliteten på grunnlaget vil spille inn på det 
endelige resultatet. er du usikker på din egen 
tørkafisk, kan det være en ide å kjøpe fisk til 
lutingen. Uansett grunnlag så er hjemmelaget 
lutefisk gjerne både mer smakfull, fastere og 
ikke minst langt mer spesiell å kunne dele 
med familie og gode matvenner enn den som 
 kommer fra butikken. 

fremgangsmåte LutefisK
1 Utvanning
tørrfisken legges i kaldt vann som bør skiftes 
daglig. den må ligge 5-6 døgn, svært tørr fisk 
kan trenge lengre tid, opp til 14 dager. husk 

at vannet skal være kaldt. bruk gjerne is i 
vannet.

2 Luting
etter utvanning skal fisken lutes. Vi kan bruke 

lut av aske eller kaustisk soda. lut av aske 
gir den beste lutefisken, men bruk av  kaustisk 
soda er langt enklere. bruk ikke kar av 
 aluminium eller sink til lutingen. lutvannet må 
stå godt over fisken, for den sveller mye under 



stek dem og kok dem og spis gjerne skallet, 
het det i den gamle sangen. men hvordan bør 
potetene oppbevares for å sikre dem lengst 
mulig holdbarhet? det er ikke bare enkelt, i 
hvert fall ikke dersom man ikke har en jord-
kjeller, skal man tro halgeir Jakobsen som er 
daglig leder i tromspotet på silsand.

trenger fuKtighet
– Utfordringen med å oppbevare potet og 
andre grønnsaker, er at de har lett for å tørke 
ut. Poteten består av 80 prosent vann, og 
 skrumper derfor inn over tid, sier Jakobsen. 
i vanlige kjøleskap er det rett og slett for lite 
fuktighet til å kunne oppbevare potet på en god 
måte over tid. men har man ikke andre mulig-
heter, har Jakobsen tips for dette også.

– skal man oppbevare potet i kjøleskap, 
bør man ha dem i poser med små hull i. i et 
kjølehjørne kan det være lurt å sette inn ei skål 
med vann for å øke fuktigheten, opplyser han, 
før han forteller hvordan man ideelt sett bør 
oppbevare poteten.

– dersom man kjøper inn store kvanta, bør 

man ha tilgang til en bod. her kan du opp-
bevare potetene dekket av mose, med en 
temperatur på mellom tre og fem grader. blir 
det varmere enn det, starter poteten å gro. i 
tillegg er det viktig at den ligger i mørke.

ønsKer meLne poteter
tromspotet ble etablert i 1994, med det formål 
å utvikle, markedsføre og selge nord norske 
poteter. gjennom årene har de bygd opp 
merkenavnet midnattsolpotet, med sorter som 
mandel og gulløye. for gulløye vant de i fjor 
prisen for beste grønnsak i kåringen «smak av 
norge».

– Vi får inn poteter fra 15 produsenter i 
midt-troms, og distribuerer hvert år 3.000 tonn 
potet. bortsett fra gulløye blir all poteten vi 
distribuerer kun solgt i nord-norge, sier han.

mange års erfaring gjør at de vet hvordan 
nordnorske kunder liker poteten sin.

– her nord liker vi ikke bløte poteter. Vi vil ha 
melne poteter med smak, og det får kundene 
når de kjøper potet fra oss, forsikrer 
 halgeir Jakobsen.

Smaken av 
nordnorge
nypotetene har allerede vært på markedet noen uker, og mange ønsker å handle 
inn for å ha potet utover høsten. her får du tips om oppbevaring av knollene.

Foto: Aina C. Hole, Matprat

Lute-
fisk
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faKta
Den typiske storspiser av 
lutefisk er:
•	over 45 år
•	bosatt i trøndelag og nord-norge
•	har middels inntekt
•	har høyere utdannelse
•	menn er ikke lenger overrepresentert
•	mer enn 3000 tonn spises årlig. i 

perioden okt-nov konsumeres halv-
parten av dette.

Kilde: Wikipedia

lutingen. Velg en av de to luttypene under. 
legg fisken i luten og la den ligge i 2 døgn. 
husk å holde vannet kaldt.

Lut av aske
4 l aske, bruk ren aske av løvved, helst 
bjørk. 10 l kokende vann bruk et høyt kar 
og hell det kokende vannet over asken. 
rør godt rundt og skum av kullbiter eller 
lignende. la luten stå i ro til den er kald. øs 
av den klare luten. bland med vann til den 
er passe sterk. lutblandingen skal være så 
sterk at den kjennes skikkelig glatt og sleip 
mellom fingrene.

Lut av kaustisk soda
Kaustisk soda er sterkt etsende så vær 
 forsiktig. mål opp 10 liter kaldt vann i det 
karet fisken skal lutes i. mål opp 40 - 50 
g (3 - 4 ss) kaustisk soda og dryss den 
i  vannet. rør rundt til sodaen er oppløst. 
lut får du kjøpt på butikker som f.eks. 
 felleskjøpet og Jernia.

3 Utvanning
etter lutingen må fisken vannes ut 4-6 døgn 
i kaldt vann. Vannet må holdes iskaldt og 
skiftes daglig. i rennende vann kan 3 døgn 
være tilstrekkelig.
Kilde: Norges Sjømatråd



Snaps fra skogen
For Kari Tveit er høsten ferietid. Sanking av skogens grøde er 
sosialt, adspredende – og avhengighetsskapende!

– noen sier at enkelte laksefiskere er så opptatt 
av hobbyen sin at det grenser til galskap. Jeg 
kjenner igjen det engasjementet. Jeg er også 
ekstrem, og får et «kick» når jeg kommer over 
en skogbunn dekket med gule kantareller, sier 
Kari tveit. bak henne på kjøkkenet putrer det 
i to gryter. skogsbærblandingen i den ene og 
tranebærne i den andre skal kokes inn til gele. 
resten av kjøkkenet er fylt av glass beholdere 
med tørket sopp, gårdagens kantarellfangst, et 
brett med årets blåbær av varierende størrelse 
og flasker med Karis ferdigproduserte tytte-
bærsnaps fra fjorårssesongen.

ferie i sKogen
tveit er journalist, sunnfjording – og ivrig 
sanker. hun har bodd i tromsø siden midten av 
90-tallet, men det er først de siste årene at hun 
har funnet gleden i å jakte på sopp og bær.

– dette er ikke noe jeg har drevet med hele 
livet. Jeg hadde aldri vært på sopptur før jeg 
ble med noen venner for en seks-syv år siden. 
etter det ble jeg helfrelst, og prøver hvert år å 
legge to uker av ferien til høsten, for å bruke 
mest mulig tid i skogen. mange drar til syden, 
men for meg er soppsanking en like fin ferie-
form som noe annet. enten går jeg alene eller 
har det sosialt på tur i lag med gode venner, 
forteller hun.

hun konsentrerer seg om kantarell, steinsopp 
og tyttebær, men tar også med seg andre sopper 
og bær dersom hun først kommer over dem.

– Jeg har fryseren full! men det er like artig 
hver gang man kommer over en skikkelig 
heksering med sopp. så synes jeg det er artig å 
prøve ut nye oppskrifter når jeg kommer hjem 
med fangsten!

smaK av råvarene
mange ivrige soppsankere hegner om sine 
favorittplasser, og Kari tveit intet unntak. noen 
generelle tips, derimot, deler hun gjerne.
– egentlig vet jeg bedre hvor jeg absolutt 

ikke finner sopp, enn hvor man kan finne den. 
 Kantareller kan man jo finne stort sett over 
alt. mye handler om å ha blikket med seg. 
Kantarellen trives i solsidehellinger i gammel 
bjørkeskog, mellom gress og lyng, mens stein-
soppen  vokser i granskog.

– Hvor plukker du selv?
– både på fastlandet og på Kvaløya. mange 

går i finnvika, og det er nok ikke den verste 
plassen å starte, sier hun.

stekeovnsdøren bak henne står på gløtt. På 
risten inni ligger oppkuttet steinsopp og tørker.

– min erfaring er at kantarellene er best å 
forvelle, mens steinsoppen er best å tørke. en 
sopp som rødskrubb er det mye av i nord-
norge. den pleier jeg å koke kraft på ved å 
forvelle den. Krafta gjør seg veldig bra som 
til setning i sauser, men selve  rødskrubben 
 kasserer jeg, siden den har litt merkelig 
 konsistens. bærene jeg finner lager jeg stort 
sett gele eller sirup på, og her foretrekker jeg 
tyttebæra fordi den ikke krever så mye sukker. 
filosofien min er at det skal smake mest mulig 
råvare, enten det er av bær eller annen mat.

unngå nybegynnerfeiL
Årets soppsesong har i begynnelsen av 
september så vidt kommet i gang. en fuktig 
sommer har det vært, ja vel, men det har også 
vært en kjølig sommer, så bær og sopp har ikke 
hatt optimale forhold.

– det er en sen sesong i år, i motsetning til 
i fjor. den startet tidlig, og varte lenge. Jeg var 
på min siste sopptur første helga i november. 
øvrige år pleier jeg å gå fra midten av august til 
midten av oktober, sier Kari, som har et godt og 
viktig råd til alle som ønsker å plukke sopp for 
første gang.

– man skal være forsiktig med hvilke sopper 
man tar med seg. mange har tatt feil. noen 
søndager om høsten har tromsø museum et 
tilbud hvor de sjekker det du har med deg fra 
skogen, og det er et must for nybegynnere!

Kari Tveit er en ivrig sanker. I løpet 
av høsten bruker hun  gjerne et par 

ferieuker på å gå i skogen. Favorittene 
er kantarell, steinsopp og tyttebær, 

men også annen sopp og bær finner 
veien hjem til kjøkkenet til Kari.
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Snaps fra skogen
Filosofien min er 

at det skal smake mest 

mulig råvare, enten det 

er av bær eller annen 

mat

Karis tyttebærsnaps:
•	 Fyll et literglass helt fullt med tyttebær
•	 Tilsett 1 dl sukker
•	 Dekk blandingen med 60 % sprit. Jo 

høyere volumprosent, jo bedre trekker 
spriten ut smaken fra bærene

•	 Blandingen skal stå tre måneder på 
 glasset. Snu glasset med jevne mellom
rom

•	 Hell væska over på flasker. Snapsen bør 
stå i ytterligere tre måneder på flaske 
før den nytes. Jo lengre den så lagres, jo 
bedre blir den

tiPs: En slik flaske med hjemmelaget 
snaps er en fin gave å gi til en spesiell 
anledning!

Tyttebærgele:
•	 Ha frosne eller ferske tyttebær i kasse

rollen, uten vann. La koke i 15 minutter
•	 Sil væska gjennom et klede, for å fjerne 

bær og rusk
•	 Kok væska på nytt, og tilsett sukker som 

utgjør 70 prosent av mengden bær du 
startet med. For å få gele, må man bruke 
en del sukker

•	 Etter 15 minutter kan du ha litt av geleen 
på et fat, og del den i to med en skje. 
Når væsken er så stiv at den ikke flyter 
tilbake i en del, kan geleen tas av plata 
og kjøles ned.

tiPs: Tyttebær som plukkes tidlig på 
sesongen inneholder mer pektiner, som gjør 
at geleen vil stivne raskere. Du får også 
kjøpt sukker med pektiner som er nyttig til 
dette formålet.

Tørket steinsopp:
•	 Kutt soppen i biter
•	 Tørkes i ovnen ved 45 grader natten over 
•	 Legg den tørkete soppen i en tørr og tett 

beholder
•	 Tørket sopp er perfekt i sauser, og holder 

seg gjerne helt til neste sesong

tiPs: Tørket sopp får en mer intens smak 
enn sopp som er forvellet. Tørket sopp er 
derfor utmerket å bruke som «krydder» 
i sauser. Skal du forvelle soppen, er det 
også lurt å ta vare på krafta, og ikke bare 
selve soppen. Krafta er god å bruke som 
 tilsetning i sauser.

idé & inspirasjon - bolyst 15
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Mikser fraM 
ny Magi

Mona nikolaisen har utviklet et helt spesielt blikk. 
der andre ser søppel og skrot, ser hun nye skatter.

for eksempel lå det tre paller i hagen 
til naboen. de hadde utført sin tjeneste 
og lå nå egentlig bare og ventet på ett 
eller annet. mest sannsynlig resirkulering 
som trevirke på remiks sin returstasjon i 
tromsdalen.

men her kommer mona inn. Pallenes 
videre liv skal ikke bare bli forlenget, men 
også prisbelønt. Vi kommer tilbake til det.

aLLtid en interesse
− i bunn og grunn har jeg vel alltid holdt 
på med dette, men jeg startet for alvor 
med redesign etter et år på folkehøgskole 
hvor jeg hadde en flott lærer som ga 
oss masse tips og triks for å forvandle 
 gammelt til nytt.

det går i møbel- og  interiørdesign. 
en periode i oslo ga næring til  hobbyen 
i form av god tilgang på til dels 
 spektakulære loppemarked.

− Jeg savner de loppemarkedene, sier 
hun drømmende. det er lite gamle møbler 
å finne på loppemarked her i byen. mona 
medgir at hun vel egentlig alltid er på leit 
etter noe som kan bli til noe. en gammel 
låve eller et naust er noe av det beste du 
kan slippe henne løs i.

− Jeg har funnet flere klenodier i 
 mammas bardomshjem på gamnes. noe 
av det har for mye sjel til at der er mulig å 
gjøre noe annet enn å vaske det og stille 
det ut. slik som denne gamle verktøy-
kassen etter bestefar. lokket var rustet 
fast i åpen stilling. nå er den cd-holder.

berget fra båLet
det artigste med denne hobbyen er utvil-

somt at mona nikolaisen stadig overrasker 
seg selv både når det  gjelder det hun 
finner og det hun lager.

som da hun tok seg i å stadig legge 
trimturen forbi et gammelt bål. i det 
bålet lå det en stokk som fanget hennes 
interesse. stokken hadde ligget der i flere 
år, så mona «stjal» til slutt den halvbrente 
stokken med god samvittighet.

− Jeg tror det har vært en pidestall, 
den har nydelig form. det eneste jeg har 
gjort med den er å vaske den og dele den 
i to, så ble den til to flotte lysestaker.  

foto før og etter
blant tipsene hun fikk på folkehøg skolen 
var å fotografere objektet før og etter 
forvandlingen.

− det er veldig nyttig. både for å kunne 
inspirere andre, og for å kunne se egen 
utvikling. 

et annet tips heter tålmodighet.
− tidvis er det veldig mye arbeid, og 

det  viktigste av alt er grunnarbeidet. det 
er  fryktelig kjedelig og tar veldig lang tid. 
men om du ikke gjør grunnarbeidet bra, 
så blir ikke sluttresultatet noe særlig, 
forsikrer mona.

dette gjelder spesielt de nevnte pallene 
til naboen.

− oi, det var mye arbeid, men jeg ble 
veldig fornøyd med resultatet. 

det skulle bare mangle. Ved første 
øyekast er det ingenting som røper 
opprinnelsen til det flotte, hvite grill bordet 
på hjul. 

− Jeg deltok i en konkurranse i «tid for 
hjem» på tV2 og ble nummer 3, det er jeg 

veldig godt fornøyd med, smiler hun. 
Pallene er saget og pusset og tilpasset, 

og med en hobbyplate med en dekorativ 
voksduk på toppen er det rett og slett tid 
for grillkos.

nå deltar hun også med flere  objekter i 
konkurransen «miks og triks» som arran-
geres av remiks i tromsø.

− Konkurransen er veldig inspirerende. 
det er artig å se hva andre her i nærheten 
jobber med og får til, mange spennende 
prosjekter, forsikrer hun.

visste  du at:
…monas beste råd for 
 nybegynnere er: ikke start med 
arve møblene som første prosjekt, 
begynn heller med noe lite og 
enkelt.
…ting tar tid. slurver du med 
grunn arbeidet får du et mindre bra 
resultat.
…mona skriver egen interiør blogg.  
sjekk ut loppecasa.blogspot.no
…noe av monas produksjon 
selger hun på julemesse, men det 
meste beholder hun selv. 
…at remiks i år arrangerer 
konkurransen miks&triks som har 
egen side på facebook.



før - etter

før - etter
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faKta
bevar-hms er utviklet i regi av storbybo-
lig as og ble lansert i 2010. bevar-hms gir 
bolig selskap styring og oversikt i arbeidet 
med å tilfredsstille myndighetenes krav 
innen helse, miljø og sikkerhet.

løsningen bidrar til at styrets  medlemmer 
i et boligselskap blir kjent med og på 
en  effektiv måte kan etterleve de plikter 
og ansvar de har i henhold til lover og 
 forskrifter.

beroliget med 
bevar-hms
− Utrolig godt å få litt mer kunnskap om Hms-ansvaret vi sitter med, smiler 
Hans van bergen, styremedlem i samasjøen borettslag. slik faglig assistanse 
håper styremedlemmer fra Harstads boligselskap det blir mer av etter fusjonen 
med tbbL.

− du klør deg nå alltid litt i hodet på de her 
tingene, derfor er det bra å kunne komme 
sammen slik et par timer å få bedre oversikt, 
sier van bergen. han og sekretær olav hatling 
fra samasjøens styre liker det de har hørt om 
bevar-hms, og venter spent på tilbudet fra 
habo på tjenesten.

i drøye to timer denne augustkvelden har 
Per ole mathisen fra hms1 as foretatt en liten 
omvisning i det nettbaserte hms-verktøyet 
bevar-hms. godt støttet av teknisk sjef roy 
Jakobsen i tbbl og ikke minst fra teknisk 
konsulent råger mathisen og daglig leder bjørn 
mathisen i habo.

50 påmeLdte
rundt 50 personer fra harstads i alt 80 til-
sluttede lag deltar på møtet som både gir 
nyttige påminnelser om hvilket ansvar styret i 
et boligselskap har for hms. for eksempel det 
å gjøre en risikovurdering av eget borettslag, 
foreta kontroll av elektriske anlegg, lekeplasser 
og lignende. Per ole mathisen demonstrerer 
hvordan den spesialutviklede web-portalen 
både hjelper og forenkler styrets arbeid, og ikke 

minst gir en enkelt tilgang til å lage internett og 
intranettside for selskapet.

det er første gang det holdes et slikt 
kveldsmøte i regi av boligbyggelaget, og både 
oppmøtet og deltagernes tilbakemeldinger viser 
hvor kjærkomment tiltaket er.  

positive
− det er godt å få inn flere fagområder og ikke 
minst fagfolk som kan være til støtte for oss 
med styreansvar. mer kompetanse er alltid 
positivt, smiler solveig tømmerås, styreleder i 
as asbjørn selsbanesgate 15. nye tilbud som 
følge av fusjonen med tbbl er noe alle gleder 
seg til.

torgrim Karlsen, nestleder fra bothnerheimen 
borettslag og styremedlem heidi Jakobsen 
fra Kanebogen borettslag er enig. de har alle 
en spent forventing til hva samarbeidet med 
tromsø kan medføre. tidligere har mye av den 
faglig oppdateringen vært en del av en helge-
samling en gang i året.

− ikke alle har anledning til å være borte en 
hel helg. flere slike kveldsmøter med tiltak og 
kurs som kan lette hverdagen vår, hadde vært 
et flott tilbud, mener styrerepresentantene. 

nyttig KveLd
inne i møtesalen krydrer Per ole mathisen sine 
nyttige råd med morsomme klipp fra youtube 
som viser mennesker som ikke har tatt dette 
med hms så nøye. i løpet av to kveldstimene 
er det rom både for å utveksle erfaringer og 
ideer selskapene imellom, og ikke minst gjøre 
seg viktige notater for hva som må på plass 
hjemme. 

også for boligbyggelagets ansatte er det 
en nyttig kveld. nå er de i full gang med å 
utarbeide tilbud på nye tjenester til boligsel-
skapene, som kan gi løft til det enkelte selskap 
og ikke minst styrene.

Drøyt 50 styre
medlemmer 

fra ulike 
boligselskap i 

Harstad deltok 
på møtet om 
systematisk 
arbeid med 

Helse, miljø og 
sikkerhet.

Per Ole Mathisen fra HMS1 (ytterst til venstre) 
og TBBLs tekniske sjef Roy Jakobsen (ytterst til 
høyre) i samtale med Hans van Bergen og Olav 
Hatling fra Samasjøen Borettslag. 
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visste du at:
... bevar-hms skreddersys det 
enkelte boligselskap
...bevar-hms inneholder 
 informasjon om aktuelle risi-
koområder og aktuelle lover og 
forskrifter
...bevar-hms inneholder  rutiner, 
sjekklister og skjemaer som 
beskriver hvordan en følger opp 
og dokumenterer hms-arbeidet 
og hvem som har ansvar for hva.
...du kan lese mer på bevarhms.no

Daglig leder i Habo, Bjørn Mathisen, orienterer om 
møteplaner og mulige tilbud videre ut over høsten.

Denne gjengen er glad for å kunne støtte seg 
på enda flere fagfolk og enda mer kompetanse. 
Fra venstre: Heidi Jakobsen, Torgrim Karlsen og 
Solveig Tømmerås.
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Portalkurs
innføringskurs for nye brukere, og oppfriskning for 
 etablerte. Kursdeltagere tar med egen maskin. Ved behov 
for utstyr registreres dette ved påmelding.

tid: mandag 17. og 18. september 18:00 - 21:00  
sted: møterom HAbO, HArstAD

tid: mandag 24. og 25. september 18:00 - 21:00  
sted: møterom tbbL, trOmsø

tid: mandag 26. og 27. november 18:00 - 21:00  
sted: møterom HAbO, HArstAD
(6 separate kurs)

Budsjettkurs for styremedlemmer
Kurset gir en innføring i budsjettering i boligselskaper. 
sentrale tema er budsjettprosessens forutsetninger, 
 rammeverk og gjennomføring. Under disse temaene vil man 
se på forskjellige aktuelle typer budsjett, regulerende lov-
verk, stegene og forutsetningene i en budsjettprosess, samt 
hvilken rolle styret spiller i fastsetting av felleskostnader.

tid: onsdag 3. oktober 18:00 - 21:00
sted: rica Grand Hotell, trOmsø

Styrekonferansen 2012
den årlige konferansen for tillitsvalgte i våre forvalta bolig-
selskaper fra harstad til tromsø. temaer innen teknisk og 
økonomisk forvaltning, juridisk, og spennende minimesse 
med våre samarbeidspartnere. Påfyll til styremedlemmer og 
ansatte i boligselskap, samt en god sosial arena for å møte 
mennesker som arbeider med samme problemstillinger 
som dere. Konferansen avsluttes med sosialt arrangement.

Program er under utforming og vil bli sendt ut og lagt på 
styreportalen om kort tid.

tid: lørdag 27. oktober 
sted: trOmsø

Innføring i styrearbeid og boligjus  
– Kurs for styremedlemmer
Kurset er beregnet på tillitsvalgte i borettslag, og kan 
være særlig nyttig for de som er nyvalgt. det vil ta for 
seg styrets oppgaver og grunnleggende bestemmelser i 
borettslagsloven. Vi har et ønske om stor delaktighet fra 
kurs deltakerne, slik at kurset også vil ta for seg tema som 
blir reist underveis.

tid: onsdag 12. september 18:00 - 21:00 
sted: thon Hotel, HArstAD

borettslag eller selveier?
Det er for tiden mye fokus på forskjeller, fordeler og ulemper med 
borettslags- og selveierleiligheter. både borettslagsstyrer, beboere og 
potensielle kjøpere kontakter boligbyggelaget med spørsmål om temaet.  
Hva er så forskjellen på eierseksjonsleiligheter og andeler i borettslag?

− dette er et sammensatt spørsmål, 
men kort fortalt er det etter at ny lov 
om borettslag og flere revideringer av 
lov om eierseksjonssameier, ikke så 
stor forskjell på disse to eierformene. 
men der er noen praktiske forskjeller er 
verd å legge merke til knyttet til lån og 
fellesgjeld, forkjøpsrett, dokumentavgift 
og utleie av bolig, opplyser forvaltnings-
sjef Kathrine eilertsen i tbbl. 

feLLesgjeLd
borettslag har en varierende prosentvis 
andel av totalprisen til en bolig som 
felles gjeld. man har altså et innskudd 
(ved videresalg en salgspris), og en andel 
av fellesgjelden. dette til sammen utgjør 
dette totalprisen på boligen. i enkelte 
borettslag er fellesgjelden nedbetalt, i 
andre borettslag har man inngått ordning 
med individuell nedbetaling (in-ordning), 
som lar andelseiere betale ned hele eller 
deler av fellesgjelden. selveiere har med 
få unntak, ingen fellesgjeld. 

ansvaret for vedlikehold og renovering 
er lik i begge eierformene. boligselskapet 
har ansvar for ytre vedlikehold, mens 
beboer selv har ansvaret det innvendige 
i boenheten. dette er hovedregelen, men 
denne avvikes det fra i enkelte tilfeller 
i begge eierformene. dette vil da være 
regulert av vedtektene eller ved en 
etablert praksis i foretaket. men det er 
en viktig forskjell mellom eierseksjons-
sameier og borettslag tilknyttet dette.

− Ved kostbar utvendig vedlikehold 

eller andre investeringer i eierseksjons-
sameier, spesielt i sameier i blokk, kan 
det oppstå et problem ved finansiering 
av dette. et eierseksjonssameie kan 
ikke i motsetning til borettslag, ta opp 
fellesgjeld med pant i eiendommen som 
betales ned over de månedlige felles-
kostnadene. den enkelte selveier må 
selv belåne sin seksjon og betjene lånet. 
dette innebærer at man er avhengig av 
at samtlige selveiere får lån i det private 
markedet. Kun i noen få tilfeller vil et 
eierseksjonssameie kunne få lån uten 
pantesikkerhet, utdyper eilertsen. 

doKumentavgift
dokumentavgiften utgjør 2,5 prosent 
av kjøpesummen. Ved kjøp av andeler i 

Kurskalender  
høsten 2012
Kurstilbud fra tbbLskolen høsten 2012. tbbLskolen 
er et  kompetansehevende tilbud for tillitsvalgte i 
våre forvalta boligselskaper i Harstad og tromsø.

Kathrine Eilertsen, forvaltningssjef 
i Tromsø Boligbyggelag, forklarer 
forskjellen på selveier og borets  lags
leiligheter.

?
Konvertering av borettslag til selveier?
Hva med borettslag som lurer på å konvertere til selveierleilig
heter? Det er noen få borettslag i Tromsø som har konvertert 
fra borettslag til eierseksjonssameier de siste årene. Hoved
regelen er at det vil ikke være noen betydelig økonomisk 
fordel for borettslaget som helhet å gjennomføre dette, men 
i noen få tilfeller kan dette være ønskelig. Ta gjerne kontakt 
med TBBL for spørsmål om dette.
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ekspertene svarer

Ronny Jørgensen,  
juridisk 
 rådgiverTBBL

En andelseier spør om det er i strid 
med husleieloven at borettslagets 
styre har vedtatt å øke felles
kostnadene med 500 kroner i 
måneden? Noe som er langt mer enn 
konsumprisindeksens økning tilsier.

Etter at den nye borettslagsloven trådte i 

kraft i 2005, gjelder ikke husleieloven lenger 

i borettslag. Begrepet husleie ble fjernet fra 

den nye loven, og nå er felleskostnader det 

korrekte begrepet, selv om de fleste fortsatt 

omtaler den som husleia.

Styrets myndighet til å fastsette hvor mye 

andelseierne skal betale hver måned til 

dekking av felleskostnadene fremkommer 

av borettslagsloven § 519 tredje ledd. Det 

er her helt utvilsomt styret som har denne 

myndigheten, men ordlyden i bestemmelsen 

gir ingen konkrete føringer i forhold til hvor 

mye felleskostnadene kan økes. Det vanlige er 

at beløpets størrelse blir fastsatt én gang i året 

ut i fra styrets budsjett. Men det er altså ikke 

noe i veien å endre denne flere ganger i løpet 

av et år.

Årsaken til at andelseiere i et borettslag har 

det vernet som følger av husleieloven er at 

andelseierne, som det navnet indikerer, er 

eiere av borettslaget, og at det ligger til eieren 

å dekke de utgifter som laget måtte ha.

Ved fastsettelse av felleskostnadenes størrelse 

må det tas hensyn til mindretallets rett til vern. 

Dersom det kommer en stor utgift som f. eks 

et større vedlikehold av tak, vil det være et 

hensiktsmessig tiltak å lånefinansiere dette 

i stedet for å øke felleskostnadene i noen 

 måneder, selv om kanskje enkelte andelseiere 

kunne klare den økte belastningen.

borettslag eller selveier?
borettslag er man fritatt for denne avgiften. 
dette gjelder ikke for eierseksjonsleiligheter 
eller andre selveierformer. 

forKjøpsrett
eierseksjonssameier og andre selveierformer 
har ikke forkjøpsrett. i de fleste borettslag 
har andelseierne forkjøpsrett på boliger som 
blir solgt i borettslaget, og da gjerne med 20 
dagers frist til å gjøre bruk av forkjøpsretten, 
og fem dagers frist til forkjøpsrettsavklaring. 
dersom du selv bor i borettslaget, får du 
derav muligheten til å kjøpe andre leiligheter 
i borettslaget uten å delta i budrunden. dette 
kan for eksempel være meget nyttig hvor du 
bor i en 2-roms, har fått et barn og ønsker 
det en større leilighet uten å måtte flytte 
fra nabolaget. i tillegg kan borettslaget ha 
forkjøpsrettsbestemmelser som innebærer 
at medlemmer av boligbyggelaget også har 
forkjøpsrett. 

utLeie
en annen viktig forskjell mellom borettslag 
og eierseksjon er muligheten til utleie. som 
andelseier i et borettslag må man søke styret 
om utleie av boligen. dersom man har selv, 
eller nær familie, har benyttet andels leiligheten 
i et av de to siste årene, har andelseier en rett 
til å leie ut sin bolig i inntil tre år. styret kan 

bare nekte utleie dersom det er noe ved den 
nye brukeren som gir  saklig grunn til avslag. 
etter dette kan styret uten grunn nekte utleie. 
som selveier i en eierseksjonsleilighet er det 
ingen begrensninger på utleie av boligen etter 
eierseksjonsloven.  gjennom vedtektsfesting 
kan utleiemulig hetene begrenses, men er ikke 
vanlig.   

forsKjeLLer i pris?
når man omtaler selveier og borettslag, 
blir ofte høyere salgspris trukket fram som 
et argument for å kjøpe selveier. garanti 
eiendomsmegling i tromsø har de siste tre 
år vært byens nest største megler i antall 
omsatte enheter, og regnes som megler-
kontoret med størst erfaring med omsetning 
av borettslagsleiligheter i byen. På spørsmål 
om erfaringen rundt dette kan leif-harald 
 svendsen, salgssjef ved garanti eiendoms-
megling i tromsø berette:

− Vi opplever ikke at det er noen forskjell 
i verdi på bakgrunn av eierform. men med 
en lavere inngangsbillett favner borettslags-
boligen et større marked, i og med at deler 
av totalprisen for boligen, dvs. fellesgjelden, 
allerede er finansiert av borettslaget.

hva er forskjellen på en andel i et boretts-
lag og selveier i en eierseksjonsleiliget?

se faktabokser…

!
selveier:
•	selveier er ikke et juridisk begrep, men begrepet benyttes både i boligannonser og på 

folkemunne. når man skal gjøre en sammenligning mellom borettslag og selveier, er 
det i nesten alle tilfeller snakk om en leilighet/rekkehus i et eierseksjonssameie. andre 
«selveier-boliger» kan være eneboliger (også horisontal- og vertikaldelte eneboliger), 
eller mindre bygg med få boliger som ikke er registrert som et foretak. men de fleste 
«selveiere» som ikke er eneboliger er organisert som et eierseksjonssameie og er 
dermed underlagt lov om eierseksjoner. 

•	i eierseksjonssameier har sameierne bruksrett til en bolig, men her eier den enkelte en 
ideell (tenkt) del av eiendommen.

•	eierseksjonssameier har felleskostnader, men hva som er tatt med i disse er det meget 
forskjellig praksis på. tradisjonelt forsikring, snøbrøyting osv.

!
Andel i borettslag:
•	i borettslag er det borettslaget og ikke andelseier som har eiendomsretten til den 

faste eiendommen. andelseierne eier indirekte sin egen bolig ved at de eier en andel 
i borettslaget. man har således en bruksrett, og en plikt til å bruke den boligen som 
andelen er knyttet til. 

•	andelseier betaler månedlige felleskostnader som dekker kostnader til kommunale 
avgifter, forsikring, drift og vedlikehold med mer, samt renter og avdrag på felles-
gjeld. felleskostnadene kalles ofte feilaktig for «husleie», da noe slikt ikke eksisterer i 
borettslag.
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Ødelagt fil?
De aller fleste av oss har sikkert kjent 
 desperasjonen og fortvilelsen du føler når du 
ufrivillig sletter et bilde eller et dokument du ikke 
mente å slette, en eller annen gang. Noen ganger 
kan systemgjennoppretting av pc være til hjelp, 
men bare for et gitt tidsrom.

Wise Data Recovery er et smart lite program som 

skanner etter filer som er slettet. Når du sletter en 

fil blir den egentlig ikke borte, bare referansen som 

gir informasjon om hvor filen skal vises. Wise Data 

Recovery skanner maskinen eller minnepennen din 

for filer som har fått fjernet denne referansen, og 

presenterer den med hvilken kvalitet den har fått. 

Selv om dette ofte kan være til hjelp, vil det om filen 

er for ødelagt ikke være sikkert at den vil kunne 

la seg gjenopprette. Programmet er gratis, og kan 

kjøres både fra minnepenn og direkte fra pc.

Undelete 360 og Photorec er to andre gratis

program som kan hjelpe ved ufrivillig sletting. Om du 

har trøbbel med oppstart av pc eller savner filer kan 

programmet TestDisk også være verdt å prøve. Det 

kan i tillegg brukes på de fleste operativsystemer.

Av kjøpeprogram du finner på nettet er Recuva og 

CardRecovery to som kan anbefales. 

Når du installerer er det viktig å sjekke på hjemme

siden til programleverandøren hvilket operativsystem 

programmet passer til. Det kan også være verdt 

å teste ut et par av gratisprogrammene før du 

handler. Vår erfaring er at de i de fleste tilfeller løser 

 problemet. Et siste råd er at det ofte kan det være 

en fordel å kjøre programmet fra en annen disk, 

eller enhet enn den som du skal lete på. Dette kan 

eksempelvis være en minnepenn. 

Det viktigste rådet for 
å unngå tap av filer er 
uansett å huske å jevnlig 
ta backup av det du har 
lagret!

it-hjørnet

Kjell Magnar 
Lekang, 

IKT-rådgiver

fram til årsskiftet er det prisgunstig å selv 
bli tbbl-medlem eller gi medlemskap i 
gave. 

medlemskontingenten er gratis, og du 
betaler bare andelsinnskuddet på 300 
 kroner. ordinær kontingent er 300 kroner 
for de over 18 år, og 100 kroner for de 
under 18 år. Ved innmelding er du også 
med i konkurransen om en flott premie. 

– alle innmeldte og innmeldere er med i 
trekningen av et gavekort på 5000 kroner. 
altså er både de som verver seg selv – og 
de som allerede er medlemmer og verver 
andre – med i konkurransen, sier hanne 
K. indal, leder for tbbls kundesenter. 
 innmeldingsskjema finner du i dette 
 magasinet. innmelding kan også gjøres på 
tbbls hjemmeside www.tbbl.no.

foran i boLigKøen
indal framhever forkjøpsretten som den 
viktigste fordelen med medlemskap i tbbl. 
forkjøpsretten gir et gunstig fortrinn ved 

kjøp av borettslagsboliger i byer over hele 
landet; bergen, oslo, stavanger, trondheim, 
bodø, harstad og tromsø. dette utgjør om 
lag 60.000 boliger – hvorav rundt 4000 
er i tromsø. som medlem kan du gå foran 
andre i konkurransen om disse. og jo 
 lengre ansiennitet, jo sterkere står du. 

– fordelskortet gir deg også gode 
medlemsfordeler i lokalt og nasjonalt 
fordelsprogram. Vi har mer enn 35 
samarbeidspartnere over hele landet som 
gir medlemmer gunstige priser på alt fra 
forsikringer og strømavtaler til telefoni. 
i  tillegg får du rabatt på ulike varer og 
 tjenester i et stort spekter av lokale 
 forretninger, forteller hun. 

føLg med i høst
indal vektlegger også betydningen av at 
medlemsrabattene er faste. 

– mange av våre lokale partnere kjører 
eksklusive tidsbestemte tilbud, samtidig 
som det er en trygghet i at rabattavtalene 

I høst er det i praksis gratis å bli tbbL-medlem – du  betaler 
kun andelskapitalen. samtidig er alle nye medlemmer og 
 ververe med i trekningen av et gavekort på 5000 kroner. 

Medlemskap 
for halv pris

Boligbyggelagene starter eget forsikringsselskap
i mange år har boligbyggelagene sam-
arbeidet med forskjellige forsikrings-
selskap for å skaffe medlemmene sine 
bedre betingelser. nå går vi i tromsø 
boligbyggelag enda lenger, og sammen 
med andre boligbyggelag i norge etablerer 
vi boligbyggelagenes forsikring for deg 
som er medlem. selskapet er en fullverdig 
forsikringsordning som vil gi medlemmene 
enda flere og bedre medlemsfordeler. 

boligbyggelagenes forsikring vil tilby 

konkurransedyktige forsikringer. dette er 
mulig fordi vi vet at medlemmer i bolig-
byggelag erfaringsmessig har færre skader 
og tar bedre vare på sine eiendeler enn 
andre forsikringskunder. det synes vi skal 
komme medlemmene til gode, og det er 
en av hovedgrunnene til at vi starter opp 
selskapet.

soLid Kompetanse
en slik satsing gjør vi selvsagt ikke alene. 
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Gavemedlemskap
– en gave med framtidspotensiale

TBBL Medlem
Grønnegata 58/ 60

post@tbbl.no
S 77 60 32 00

www.tbbl.no

fi Klipp ut skjemaet og send inn!

INNMELDINGSSKJEMA FOR GAVEMEDLEMSKAP
Fyll ut skjemaet under eller gå inn på www.tbbl.no og fyll ut på nett!

Ja, jeg vil gjerne gi en gave som varer!  
Jeg ønsker å spandere et medlemskap som både gir forkjøps-
rett til borettslags leiligheter, et spennende fordelsprogram, samt 
forsprang på leie boliger i de største byene i landet. Samtidig er vi 
med i trekningen av en iPad 2 fra Apple*.
*  BÅDE NYTT MEDLEM OG INNMELDER ER KVALIFISERT 

NÅR INNMELDING ER GJORT I PERIODEN 1. MARS – 15. JUNI 2012.

Tromsø Boligbyggelag AL ble etablert i 1966, og har siden da 
vært sentral i byggingen av � ere av Tromsøs bydeler. TBBL er i 
dag Nord-Norges største private eiendomsforvalter, og har 192 
boligselskaper og rundt 8000 enheter i porteføljen. 

Fornavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnummer/sted:

Fødselsdato:  Mann:  Kvinne: 

Telefon:  E-post:

Innmeldt av (fornavn, etternavn):

Adresse:

Telefon:  E-post:

Kryss her om innmelder ønsker å stå som alternativ betaler av årskontingenten  

TBBL AL
Svarsending 9849
9291 Tromsø

Gi noen du kjenner
et fortrinn i boligkøen w
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Vær med 
i trekningen
av en iPad 2!

Perfekt gave:

• fødsel

• dåp

• bursdag

• konfi rmasjon

• 18-årsdag

INNEN
15. JUNI 

2012

TBBL Medlem gavebrosjyre mars 2012.indd   2-3 05.03.12   10:44

TBBLmedlem
skap gir deg 
forsprang i bolig
køen – og med 
Fordelskortet 
(medlemskortet) 
får du en rekke 
gode medlems
tilbud og rabatter. 
Nå kan du melde 
deg selv eller 
andre inn for halv 
pris og vinne et 
5000kroners 
gavekort, sier 
Hanne K. Indal, 
leder for TBBLs 
kundesenter. 

Boligbyggelagene starter eget forsikringsselskap
boligbyggelagenes forsikring samarbeider med 
Unison forsikring om produkter og skade-
oppgjør. Unison forsikring har god kompetanse 
og bred erfaring med administrasjon og drift 
av forsikringsordninger for andre medlems-
organisasjoner. Vår oppgave blir å passe på at 
medlemmene får god rådgivning, konkurranse-
dyktige forsikringer og raske og rettferdige 
skadeoppgjør. 

boligbyggelagenes forsikring vil tilby de 
aller fleste typer skadeforsikringer medlem-

mene trenger, som for eksempel bil- og 
villa forsikring. tilbudene omfatter også meget 
konkurransedyktig innboforsikring og reise-
forsikring.

uforpLiKtende gjennomgang
har du tatt en gjennomgang av 
forsikringene dine i det siste? bare i 
løpet av et år kan forsikringsbehovet 
ditt endre seg. har du for eksempel 
kjøpt bunad eller nytt kamera? Vet 

du at du skal på flere ferieturer? Kjører du mer 
eller mindre bil enn før? benytt  muligheten 
til å få en uforpliktende gjennomgang av 
ditt  for sikringsbehov når boligbyggelagenes 
forsikring starter opp i oktober – det kan lønne 
seg! 

er konsekvente året rundt. info om 
medlemsdager og -kvelder i høst 
vil bli lagt ut på vår hjemmeside – 
det er bare å følge med! 

nå jobbes det med nye med-
lemspartnere i harstad. 

– flere av våre partnere er 
representert i både tromsø og 
harstad, og det er naturlig for oss 
å forsøke å samkjøre eksiste-
rende avtaler for medlemmene i 
begge byer. eksempler er Vianor, 
norengros og nordic-kjeden. i 
oktober åpner også nova interiør 
avdeling i harstad, sier lederen for 
kundesenteret. 

# Klipp ut skjemaet og send inn!
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Meldte inn 8 barnebarn 
– vant iPad til alles glede
Anne Norrie bestemte seg for å 
gi alle sine barnebarn et fortrinn 
på boligmarkedet med tbbL-
medlemskap – og stakk av med 
nettbrett-premien i tbbLs verve-
konkurranse.  

– Vi er veldig happy for å ha en iPad i hus!
den vant bestemoren i sommer etter å ha meldt 
inn de åtte barnebarna i alderen ett til 13 år.  

– Jeg ble oppmerksom på at medlems-
kontingenten kun er på 100 kroner årlig for 
de under 18 år. det er rimelig, og jeg tenkte at 
medlemskap i tbbl kan være fint for barne-
barna å ha når de blir eldre. man vet aldri hvor-
dan boligsituasjonen er når de skal etablere 
seg. som medlemmer vil de ha forkjøpsrett på 
boliger i hele seks byer. Jeg skal betale kontin-
gentene til de blir voksne, forteller norrie, som 
selv er mangeårig medlem.  

eNDeLIG vINNerLyKKe

først da hun var i gang med innmeldinga, opp-
daga hun at hun deltok i en vervekonkurranse 
og at hun kunne vinne en iPad 2. 

– da spurte mathias på 13 år og sandra på 
11 år hva i all verden jeg skulle med en iPad. 
du som er så gammel, sa de – samtidig som de 
ventet i spenning og så helt klare fordeler med 
å ha en slik hos bestemor. mathias påpekte 
også at for alle de pengene jeg vil bruke på 
medlemskap for dem, kunne jeg bare kjøpt én 
selv. da sa jeg at jeg meldte han inn for at han 
skal slippe å måtte bo sammen med mor si til 
han er 40, ler norrie.

hun bestemte seg også for å melde inn 
ytterligere en person. 

– niesen min har fått en baby, og jeg ville 
også melde inn datteren hennes som dåpsgave. 
medlemskap i tbbl er en fin ting å gi. dess-
uten tenkte jeg det ville gi meg en ny sjanse til 
å vinne iPaden. men da jeg ringte tbbl, fikk jeg 
beskjed om at jeg allerede hadde vunnet. Jeg 
pleier ikke å ha vinnerlykke, så jeg ble svært 
overraska! og lille signe får sitt medlemskap i 
dåpsgave likevel, forteller hun.

nytt og spennende
nå er nettbrettet i full bruk. de eldste barne-
barna er kløppere på elektroniske duppeditter, 
og har hjulpet bestemoren med å komme i gang. 

– iPaden er kjempespennende! Jeg ville ikke 

funnet på å kjøpe en slik selv – jeg ville ikke 
ant hva jeg skulle bruke den til. Jeg har jo til-
gang til internett på pc. men nå som jeg har fått 
en iPad, har jeg helt glemt av pc-en. alt er så 
lettvint med den – det er en flott liten sak! når 

Anne Norrie meldte inn alle sine barnebarn i TBBL – her med sju av dem – og vant vervekonkurranse. iPadpremien har falt i smak hos alle sammen. F.v: Julie (7), 
Emma (9), Madeleine (8), Mathias (13), Jonas (2), Sofie (5) og Sandra (11).
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Vervekampanjen som starta i 
vinter og pågikk til juni har gitt 
mange nye tbbl-medlemmer. 
som anne norrie, vinner av 
vervekonkurransen, har flere 
besteforeldre vært aktive 
ververe. dette har bidratt til en 
markant økning av junior-
medlemmer (barn og ungdom 
under 18 år).

– Vi ser at en god del av 
tbbls nye medlemmer er bar-
nebarn som med tida skal inn 
på boligmarkedet. Jo tidligere 
man blir medlem, jo lengre 
ansiennitet får man. det gjør 
at man står sterkere i forhold 
til å benytte forkjøpsretten 
til boliger tilknytta tbbl, for-
teller hanne K. indal, leder for 
tbbls kundesenter.

– Vi er fornøyde med god 
respons på kampanjen, 
sam tidig som vi selvfølgelig 
ønsker flere nye medlemmer, 
tilføyer indal.  

Mange  
innmeldte 
 barnebarn

barnebarna er her spiller vi i lag. ellers bruker 
jeg den til å surfe på nettet, gå på facebook 
og spille Wordfeud – et kryssordspill jeg for 
kort tid siden ikke hadde noen anelse om hva 
var, humrer den ferske iPad-brukeren.  

Anne Norrie meldte inn alle sine barnebarn i TBBL – her med sju av dem – og vant vervekonkurranse. iPadpremien har falt i smak hos alle sammen. F.v: Julie (7), 
Emma (9), Madeleine (8), Mathias (13), Jonas (2), Sofie (5) og Sandra (11).

Anne Norrie får 
overrakt verve

premien og blomster 
fra TBBLs Hanne 

K. Indal, leder 
for kunde senter, 
og Svein Dalsbø, 
 admini strerende 

direktør. 
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Alt du trenger til 
 hverdags og fest!

Med flere tusen 
varer i  butikken 
og tilgang til 
30.000 andre, har 
butikksjef Carine 
Nordeng Kræmer 
(nr 2 f.v.) og de 
andre ansatte 
alt du trenger 
til  kontoret og 
 hjemmet ditt.

– Vi i norengros markedshuset har en reklame-
kampanje hvor vi sier at vi har alt du trenger 
til kontoret, og det meste til hjemmet. det er 
veldig treffende, sier Carine nordeng Kræmer. 
hun er butikksjef ved norengros markedshuset 
i tromsø, og gjør nå en felles offensiv med 
nb engros harstad overfor medlemmene i det 
fusjonerte boligbyggelaget. med solide rabatter 
på allerede rimelig kontorrekvisita og annet 
utstyr, håper de på storinnrykk av medlemmer i 
begge byene.

størst I NOrGe
– samarbeidet med boligbyggelaget viser 
at vi ønsker å gi merverdi til laget og deres 

 medlemmer, sier hans ragnar dons-hansen, 
som er salgsansvarlig for sør-troms. 

– Våre kunder er primært bedrifter og 
offentlige virksomheter, men flere og flere 
privat kunder ser nytten av å kjøpe de samme 
produktene som proffene bruker. ofte gir det 
både bedre kvalitet og økonomi.   

norengros er norges største leverandør 
av forbruksvarer til privat og offentlig sektor. 
Kjeden er landsdekkende, og består av 13 
grossister som alle har lokalt eierskap. slik 
får hver enkelt utsalg og engroslager alle for-
delene ved å være i en kjede, samtidig som den 
enkelte butikksjef styrer sin butikk uavhengig 
fra de andre i kjeden.

– selv om vi er i en kjede, har vi lokal 
 uavhengighet, og kan styre butikken og 
vareutvalget slik vi selv ønsker det. siden vi 
ikke trenger å forholde oss til kampanjer som 
er sentralstyrt, kan vi ha egne kampanjer som 
passer for lokalmarkedet, forteller nordeng 
Kræmer, i den store butikken som ligger vegg i 
vegg med rema 1000 på bjerkaker. 

hos norengros får du alt du trenger til kontoret, og det meste du 
 trenger til hjemmet. stort utvalg og lave priser har gjort norengros 
størst i norge.

både norengros tromsø og nb engros 
harstad tilbyr medlemmer 20 prosent 
rabatt på hele sortimentet, bortsett fra 
skrivere, renholdsmaskiner og kam-
panjeprodukter. i tillegg får medlemmene 
40 prosent rabatt på blekk og toner til 
skrivere.



Butikktilbud  Alle priser inkl. mva  Varighet t.o.m 21.09.12

Tromsø: Strandveien 106, (ved Rema 1000) (08-18) / Harstad: Mercurveien 4 (08-16)

Maks 2 sekker per medlem!

99,-
Tork Premium toalettpapir. 42 ruller! 
35 meter/rll, 3-lags ekstra mykt. Vnr. 39621

69,-
SUN Alt i 1 Maxpower  maskinoppvask. 
46 tabl. Vnr. 111849

fra

49,-
Kingston USB-stick. 
8GB 49,- Vnr. 85481 16GB 89,- Vnr. 87001

MedleMs
tilbud

KUPP!

42
ruller

Butikktilbud n Alle priser inkl. mva n Varighet t.o.m 28.09.12
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NorEngros Markedshuset AS
•	ligger i strandveien 106, vegg i vegg med 

rema 1000 på bjerkaker
•	etablert 6. juni 2007
•	har fem ansatte
•	har også kontorer og lager på skattøra 

med ytterligere 25 ansatte som betjener 
bedriftskunder.

•	selger utstyr til kontor, hjemmekontor og 
husholdningen, som datautstyr, skrivere, 
blekk og toner, toalettpapir, rengjørings-
artikler og kjøkkenutstyr

•	Åpent mandag til fredag 08-18

NorEngros NB Engros Harstad
•	ligger i mercurveien 4
•	etablert i 1999
•	har butikker også i narvik, bodø og mo i 

rana 
•	Åpent mandag til fredag 08-16
•	har seks ansatte

Markedshuset AS
Håndverkerveien 8�
9276 Tromsø�

30.000 vArer
hver enkelt grossist handler inn datautstyr, 
renholdsartikler, papir og servietter i alle former 
og fasonger, emballasje, lyspærer, blekk og 
toner til skrivere og utstyr til catering gjennom 
norengroskjedens gunstige innkjøpsordninger. 
Kjedetilhørigheten gir hver enkelt grossist til-
gang til nærmere 30.000 artikler, som kundene 
kan få tilgang til i engrosbutikkene i harstad og 
tromsø.

– Vi har et enormt utvalg innen alle vare-
gruppene våre, og setter vår prestisje i å skaffe 
akkurat det som kunden trenger, understreker 
hans ragnar dons-hansen. 

og nå som høsten er over oss, kan det 
være greit å vite hvor man bør gå for å lage et 
 koselig høstbord.

– hos oss i tromsø finner du byens beste 
utvalg av servietter og lys, lover Carine 
nordeng Kræmer.

NorEngros Harstad ligger i  Mercurveien 4, og salgsleder Hans Ragnar Dons Hansen forteller at flere 
og flere privatkunder ønsker å kjøpe de samme produktene som proffene bruker.
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De yngste ventet spent på at akkurat deres navn skulle bli ropt opp. De 
ble premiert for deltakelse på aktivitetene på familiedagen. 

Astrid Johansen (t.h.) har bodd på Utsikten i 29 år. – Min leilighet ble 
ferdig året etter resten på grunn av idrettshallen. Jeg har trivdes her fra 
første dag. Her har vi alt vi trenger, og nærhet til naturen, sier Astrid. Ved 
siden av henne sitter daglig leder Henning Norbakken.

30årsfeiring for store og små
Utsikten borettslag rundet 30 år, og 
feiret seg selv gjennom ei hel helg. 
arrangementet var så vellykket at 
beboerne nå ønsker en årlig feiring 
av seg selv.

– det har vært helt utrolig, sier daglig leder i 
Utsikten borettslag, henning norbakken.

– Vi har ikke feiret andre runde dager 
 tid ligere, så vi fant ut at vi måtte ha en 
 skikkelig fest når vi nå rundet 30 år.

for ungdommene
og fest ble det, både for store og små. 
 arrangementskomiteen har jobbet med 
plan leggingen siden påske, og det solide 
 forarbeidet gjorde at arrangementet den første 
helgen i  september forløp etter planen. et stort 
område på  parkeringsplassen til borettslaget 
ble gjerdet inn og et gedigent partytelt ble 
 rigget av en entusiastisk dugnadsgjeng. 

– fredag hadde vi ungdomskveld i teltet. tre 
band fra tromsø sto for underholdningen, og 
ungdommene fikk brus og pizza før arrange-
mentet ble rundet av før midnatt. 30-40 ung-
dommer fra Utsikten møtte opp, som kanskje 
var litt færre enn vi hadde håpet. men de som 
kom koste seg, sier norbakken.

party i teLtet
På lørdag var det først familiedag, hvor det var 
satt opp ulike aktiviteter for de aller yngste. 
Velkjente slagere som sekkeløp og potetløp var 

– Vi har to barn på to og seks år, og har bodd på Utsikten siden 2006. Dette er et kjempefint 
område for oss småbarns foreldre, sier Bjørn Hugo Nilsen med lille Anna Johnsen på armen.

populære innslag, i tillegg til at det var laget en 
natursti. deltakerne ble hedret på behørig vis, 
med sjokolademedaljer. 

– Ungene syntes det var stas med konkur-
ransene, men det som ble dagens høydepunkt 
for mange var nok å kjøre lift. Vi hadde leid inn 
en lift og en liftoperatør som heiste barna og 
foreldrene 22 meter over bakken. Ungene var 
overbegeistret for dette, mens noen foreldre så 
litt mer reserverte ut, ler norbakken.

da de yngste var i seng, var det klart for den 
store festen i teltet.

– 192 beboere var samlet i teltet til grillmat 

fra cateringleverandøren Kjøkkensjefen. opp-
møtet var vi veldig fornøyd med. mange små-
barnsforeldre hadde ordnet seg barnevakt for å 
være med, og den eldste deltakeren var 92 år. 
Vi hadde med andre ord god alders spredning, 
sier norbakken. 

hele arrangementshelga var gratis for 
be boerne, og tilbakemeldingene har vært 
entydige. alle har vært kjempefornøyd. Jeg 
hører mange foreslår at vi gjør dette til en 
årlig  begivenhet. det kan fort bli en realitet, 
men kanskje i litt mindre skala enn denne 30 
 årsfesten, sier  henning norbakken.



Uglen Ulf har svaret
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Vet du sVaret?

Vitser

1. Nedbør og det å løse matematikk kalles å ..? 

2. Pålegg som kan være både brunt og gult, som man 
skjærer med en høvel

3. God og sunn drikk vi får fra kua

4. Når man har lang fri fra skolen, så kalles det?

5. Når du skal fiske, så trenger du noe for å lokke 
fisken med. Hva kalles det?

6. Røde bær som vokser på en busk i hagen, kalles? 

7. Dette ordet brukes både om brune klaser i fjæra, og 
om noe man finner i ei verktøykasse

send inn svaret og ditt navn og adresse til 
Boligbyggelaget i Tromsø, Postboks 6156, 9291 Tromsø 
Merk konvolutten med «barnesida». Du kan også sende løsningen på e-post til oss.
Adresse: bolyst@krysspress.no 

I forrige bolyst var løsningsordet: FRISBEE. blant de mange som sendte inn svaret har vi trukket ut 
 Martine Vestermo på 10 år. Hun vil få en overraskelse i posten.

læreren min lyver! I går sa hun 
at fem og syv er tolv, og i dag sa 
hun at åtte og fire er tolv! 

Per: - Jeg går ut! Moren: - Med 
de hullete  sokkene? Per: - Nei, 
med lise. 

Gammel elg 
Hvor gammel kan en elg bli?

svar: Elggammel

Slapp grønnsak 
Hvilken grønnsak er den slappeste 
av alle?

svar: salat

Klokke 
Hvor går elefanten når den vil vite 
hva klokken er?

svar: til urskogen

I august landet det amerikanske kjøretøyet «Curiosity» på planeten Mars. Målet er at den skal 
lete etter tegn til liv på planeten, som er den fjerde planeten fra solen i vårt solsystem. ti 
års hardt arbeid fra den amerikanske romfarts administrasjonen NAsA ligger bak, og kjøre-
tøyet har reist over en halv milliard kilometer for å komme frem. Kjøretøyet er like stort 
som en liten bli, men mye, mye dyrere. Utviklingen av Curiosity og selve ferden til Mars 
har kostet 15 milliarder kroner...
Curiosity skal etter planen være på Mars i to år. Forskerne vet at det for mange år siden 

var masse vann på planeten, og 
der det har vært vann er det stor sannsynlighet for 
at det har vært liv. Curiosity, som betyr nysgjerrighet 
på engelsk, skal kjøre rundt og hente inn prøver fra 
jorden på Mars, som kan analyseres for å se om det 
fins ørsmå tegn til liv i form av mikroorganismer. 

Av alle planetene i solsystemet er årstidene på 
Mars mest lik jordens, selv om det er kaldere på Mars, 
blant annet fordi den ligger lengre vekk fra solen enn 
det jorden gjør. temperaturene varierer fra ca. -87° 
C på vinteren ved polene til -5° C på det meste om 
sommeren.

Leter etter liv på Mars

Gåter

Det ordet som danner seg loddrett i første rute er løs-
ningsordet. Et hint denne gangen er at løsningsordet står 
som en del av et ord en annen plass på denne siden.

KIlDE: FoRsKNING.No bIlDE: WIKIMEDIA.

lille Mari satt og snakket med mormor i  telefonen, plutselig mistet hun 
telefonrøret i gulvet. Hun tok telefonrøret forsiktig opp og spurte: - slo du 
deg mormor?



 * kun ringeminutter

Medlemstilbud:

Som medlem i boligbyggelaget får du mange fordeler. Hvis du har Telenor Komplett mobilabonnement, 
kan du få hele 100 ringeminutter og 100 SMS ekstra. Bestillingen er enkel. Du sender en SMS til 1999.
I tabellen nedenfor finner du hvilken kode du skal sende, avhengig av hva slags Komplett abonnement 
du har. For flere gode medlemstilbud se www.fordelskortet.no

Utnytt fordelene dine!

Telenor Komplett M:       
Telenor Komplett L:        
Telenor Komplett XL: 

Bestill BBL M til 1999*
Bestill BBL L til 1999
Bestill BBL XL til 1999
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Åpningstider:
Expert Langnes: Man-fre 10-20  Lørdag: 10-17
JMH Elektrisk:  Man-fre 09-18 Lørdag:  10-17

www.jmhansen.no
Tlf: 959 39 969
Sentralbord: 77 66 55 00

-  JM Hansen Elektrisk og Expert Langnes har alle varer på lager! Du slipper å vente.
- Vi kan garantere en trygg handel, fordi vi bestitter all nødvending kompetanse lokalt. 
-  Vi er eksperter på alle typer elektrisk kjøkkenutstyr. 
- Vi har lang erfaring og høy kompetanse på alt fra kjøkkenmaskiner og blendere til micro  og oppvaskmaskiner. 
- Har du problemer med bruken eller lurer på noe? Hos oss får du hjelp fra vårt eget serviceverksted! 

Skal du kjøpe kjøkkenutstyr eller hvitevarer? 
Tips: Snakk med oss før du handler!

Dedikert.
Kompetent.

Suveren bakemaskin med alle funksjonene du 
trenger på kjøkkenet. Lett å bruke, lett og rengjøre!

Vaskemaskin med 
hele 9 kg kapasitet og 
sentrifugering 1600 
o/ min. Maskinen har 
invertermotor som 
sikrer lang levetid og 
lavt støynivå. 
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Ekstra stor skånetrommel i 
rustfritt stål. Kapasitet 7 kg.  
Energi A -40%. Display for 
resttid og utsatt starttid 
inntil 24 t. 

Mikrobølgeovn med roterende glassplate på 
25,5 cm og 800 watt gjør det enkelt å varme opp 
middagen din.

Ordinær pris: 5998,-
TBBL-tilbud:  

4999,-

Ordinær pris: 6999,-
TBBL-tilbud: 

-20%
Ordinær pris: 6499,-

TBBL-tilbud: 

-20%

Ordinær pris: 899,-
TBBL-tilbud:  

499,-

Kitchenaid kjøkkenmaskin

Hoover 
vaskemaskin Siemens  

tørketrommel

Wilfa Micro M800/stål

4,86 L miksebolle,  
eltekrok, flatvisp,  
ballongvisp.
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Håndverkersentralen AS 
 
Trenger du en Snekker, 
Maler, Flislegger,  
Rørlegger, Elektriker? Vi 
pusser  opp bad, bygger på, 
renoverer hus. Du kan trygt 
overlate koordineringen til 
oss.  
   

vi kommer gjerne på en uforpliktene befaring 

tel. 47 90 60 20 
www.handverker.as 
mail@handverker.as  
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www.neumann.no

Byens
største Elfa

utvalg!

Se og opplev
vår helt nye
Elfa avdeling

Kampanjedager 

uke 37-38-39 og 40.
Som TBBL medlem har du ekstra gode priser

på hele vårt Elfa sortiment hele året igjennom.
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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 FellesKraft, 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: Månedsbeløp kr 27,-

FellesKraft 
– strømpris med 
trygghet

Vi kjøper inn strømmen din 
når vi tror det er gunstigst – 
for slik å sikre deg best mulig 
strømpris, gjennom hele året.

Er spotprisen lav - følger vi 
markedet, er det fare for store 
prishopp - kan vi sikre deler av 
forbruket ditt, du trenger ikke 
gjøre noe.

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
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Nyhet! Alle i borettslaget kan nå sette 
sammen sin helt personlige tv-pakke.
Selv om vi nordmenn har mye til felles, fi nnes det enda mer som gjør oss unike. Vi kommer i 
alle varianter med ulike preferanser og interesser. Også når vi setter oss ned i tv-stolen. 

Derfor kan hver enkelt kunde nå sette sammen sin helt egen Grunnpakke. I tillegg til et stort 
utvalg norske og internasjonale tv-kanaler, som alle våre kunder får tilgang til, kan du velge 
hele 15 favorittkanaler fra et valgfritt univers – uten at det koster noe ekstra. 

Det kaller vi valgfrihet! 

Les mer om mulighetene på canaldigital.no
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Vi kjører 20-27 turer mellom
Nord-, Sør- og Vestlandet pr. måned

Pakking • Lagring • Assuranse
• Formidling • Kjøring inn-/utland

Salg av emballasje-, pakke- og løfteutstyr. Oppvarmet møbellager
tilknyttet alarmsentral. Lukkede spesialbiler for flyttegods, kunst og møbler.

Termobiler, møbellager, terminal for gods, truck.

Tlf. 77 63 33 33
Faks. 77 63 55 58 – Vakttlf. 911 03 333 – Ringveien 99-107– 9018 Tromsø

Etablert 1968

f i r m a p o s t @ h a s s e l b e r g . n o  w w w. h a s s e l b e r g . n o

Når service og kvalitet teller
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Forsikringssummen er på 1,5 millioner kroner og egenandelen 
ved skade er 4.000 kroner.

På øvrige forsikringer du kjøper hos Tryg gir medlemskapet ditt 
i TBBL deg inntil 22 prosent rabatt.

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

Les mer om dine forsikringsfordeler på www.tryg.no
Ditt bosted Innbo Innbo Ekstra

Tromsø kr 798* kr 1.093*

En av markedets beste 
forsikringsordninger

*)  Dersom du har kun ett produkt på forsikringsavtalen, kommer i 
tillegg grunnrisiko på kr 198,-

Tromsø Boligbyggelag (TBBL) samarbeider med Tryg. Det gir 
deg som er medlem ekstra gode fordeler og gunstige tilbud på 
forsikring.

Svært gunstig innboforsikring
I forhold til kunder som ikke er medlem i TBBL betaler du under 
halv pris på TBBL innboforsikring. 

Bruk medlemsfordelen din, og få følgende priser:

TBBL_210x137,5_ann_08-2012.indd   1 13.08.2012   14:41:44

Dine medlemsfordeler 2012

Advokatbistand − Rekve Pleym og co www.rekve-pleym.no • Tlf 77 75 12 00
TBBL-medlemmer får 25% rabatt på de til enhver tid gjeldende ordinære honorarsatser.  

Alarm og vakthold − Trygg Vakt www.tryggvakt.no • Tlf 77 61 03 00
Medlemmer får TBBL-pris på sikringsprodukter, vakthold og tjenester.

Avis og annonsering − Bladet Tromsø www.itromso.no • Tlf 77 64 06 00
20% rabatt på abonnent for medlemmer.

Flyttebyrå - Hasselberg Transport AS www.hasselberg.no • Tlf 77 63 33 33
TBBL-medlemmer har 15 % rabatt på følgende varer/tjenester:

 - Lagring av innbo på lagerhotell 
 - Pakkemateriell for flytting (esker, tape, silkepapir, bobleplast)

Bildekk og felger − Vianor www.vianor.no • tTlf 77 60 96 00
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.



Dine medlemsfordeler 2012

idé:Tromsø

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

Åpningstider: Mandag-fredag 0800-1700  Lørdag 10-14

Tlf.:  77 00 14 00
harstad@neumann.no
www.idekjeden.com

Tlf.:  77 65 97 00
tromsoe@neumann.no
www.idekjeden.com

idé:Harstad

Åpningstider:  Mandag-fredag 0800-1630   Lørdag 1000-1400

Tlf.:  77 85 10 50
finnsnes@neumann.no
www.idekjeden.com idé:Finnsnes

Tlf.: 77 65 97 00 | tromsoe@neumann.no

Bistand ved dødsfall − IMI Begravelsesbyrå www.imitromso.no • Tlf 77 66 25 00
Full assistanse under gravferdsseremonien uten kostnad (normalpris kr 1.500,-), 
Søknad, merking og oppsetting av gravminne uten kostnad (normalpris kr 1.000,-)

Blikkenslager- og verkstedprodukter Tom Dreyer AS www.blikkenslagerdreyer.no • Tlf 77 67 35 88
10% rabatt på produksjon og montering av pipebeslag, luftehatter etc. 
10% rabatt på utvalgte merker av boligventilasjon, sentralstøvsuger, kjøkkenhetter og  ventilatorer.

Blomster og planter − Sonja Johnsen Blomster www.sonja-blomster.no • Tlf 77 68 25 13
10% rabatt på alle produkter (bortsett fra brudebuketter og sorgbinderi). 
Avtalen gjelder for kjøp over disk i butikken – ikke bestilling via internett.

Møbelringen www.mobelringen.no • Tlf 77 60 03 50
30% rabatt på madrasser med tilbehør fra merkevareleverandøren Wonderland (ikke på kampanje-
pris), 20% rabatt på diverse interiør (små varer), 10% rabatt på tepper, 7,5% rabatt på stuemøbler 
(sofa, stoler, spisestue, bord, skap etc).

Byggevarer − Neumann Bygg www.neumannbygg.no • Tlf 77 65 97 00
Inntil 42% rabatt på byggevarer.

Eiendomsmegling – GARANTI Eiendomsmegling Tromsø www.garanti.no • Tlf 77 60 32 25
TBBLs egen eiendomsmegler har 40 års erfaring, innsikt og kjennskap til markedet og nærmiljøet. 
Formidler både salg og utleie av boliger.

Elektriker/elektriske produkter og belysning – JM Hansen Elektrisk og  Expert Langnes.  
www.jmhansen.no • Tlf 77 66 55 00 Installasjon og elektrikertjenester: Elektromontør 5% rabatt, 
 installasjonsmateriell 15% rabatt, utstyr til lys og varme 10% rabatt. Elektriske produkter: Småelektrisk 
5% rabatt. Belysning (JM Hansen Elektrisk) 10% rabatt. Hjemkjøring og retur av varer 50% rabatt.

NorEngros/Markedshuset www.norengros.no • Tlf 77 75 26 26
Som medlem i TBBL har du følgende rabattavtale: 
 - 20% rabatt på alle varer (utenom maskinvarer og tilbudsvarer/kampanjetilbud)
 - 40% rabatt på blekk/tonere

Glassmester Appelbom AS www.appelbom.no • Tlf 47 46 49 00 
25% rabatt på veilendende prisliste - skifting av isolerglass - tilskåret glass-speil-acryl/polycarbonat,  
10% rabatt på veiledende prisliste - balkonginnglassing, 2 timer gratis rådgivning/glassvalg/løsning 
pr. medlem/ pr. prosjekt. Sol- og innsynskjermingsprodukter: 20% rabatt på motorisering/ automatikk 
til  utvendig solskjerming. 15% rabatt på utvendige solskjermingsprodukter fra Kjells Markiser + øvrig 
sol skjerming. 10% rabatt på vindusfolie.

IshavsTakst www.ishavstakst.no • post@ishavstakst.no • Tlf 77 60 32 33/ 91 75 53 64
IshavsTakst har egne priser for medlemmer av TBBL. Se våre nettsider for priser på tjenesten.
Vi er medlem av Norges TakseringsForbund. 

Renhold og vaktmestertjenester – All-tjeneste www.all-tjeneste.no • Tlf 77 61 50 50
10% rabatt på gjeldende timepris for renhold og vaktmestertjenester. 

Håndverkersentralen www.handverker.as • Tlf 47 90 60 20
Totalleverandør av håndverkertjenester
Snekker, maler, flislegger, rørlegger eller elektriker
Gir TBBL-medlemmer 10% rabatt avslag på timepris.



Dine medlemsfordeler 2012

SPoRTSHuSET A/S

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

Kjøkken/bad/garderobe – Nova Interiør Tromsø www.nova-group.no • Tlf 77 63 90 00
-25% rabatt på kjøkken og garderobe

20% rabatt på bad

Kultur − Hålogaland Teater www.ht.tr.no • Tlf 77 60 64 00
Opp til 40% rabatt på kjøp av billetter til arrangementer i regi av Hålogaland Teater.

Låsesmed og låseprodukter − Låsgruppen AS www.lasgruppen.no • Tlf 77 60 77 20
20% rabatt på ordinære priser.

Møterom og overnatting
Rica Grand Nordic Hotel Tromsø og Grand Nordic Hotel Harstad www.nordic.no • Tlf 77 75 37 77

TBBL-pris på leie av møterom og overnatting. 
Gründer Tromsø: Det tilbys 10% rabatt på all bespisning fra Gründers meny. 

Gjelder både i restauranten eller ved catering.

Renovasjon − REMIKS www.remiks.no • Tlf 77 60 19 00  TBBL-medlemmer har følgende spesial priser hos 
Remiks: Inn- og utkjøring av container kr 1.608,- (veil. 1.747,-). Leie av container 1-3 dager -  GRATIS!  

Levering av restavfall kr 2,39 pr kg/kr 2.392,- pr tonn (veil.pris kr 2,60 pr kg/kr 2.600,- pr. tonn)  Pappavfall: Kr 426,- 
for henting av inntil 3 m3 papp. Andre tjenester -10% rabatt. Prisen gjelder inntil 15 km fra Remiks Miljøpark.

Prisene forutsetter at Remiks foretar transporten. Alle priser er inkl.mva.

Ishavskraft - tilbyr TBBL-medlemmer rabatt på følgende avtaler www.ishavskraft.no • Tlf 04925
Felleskraft – følger spotprisen, men du kan unngå store prishopp.  

Månedsbeløp kr 27,-. Fastkraft – rabatt 0,5 øre/kWh på veil.pris
TBBL-Spot – innkjøpspris basert på NordPools  områdepris + kr 22,- pr.mnd ved avtalegiro/efaktura.

Tur- og sportsutstyr − Sportshuset AS www.intersport.no • Tlf 77 66 11 00
15% rabatt på alle varer, utenom spesielle kampanjepriser. Gratis hjemkjøring av tyngre varer 

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

ur og optikk − Jacob Friis ur og optikk www.synsam.no • Tlf 77 68 31 35
25% rabatt på første gangs tilpasning av kontaktlinser, 10% rabatt på kjøp av komplett brille, 

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

utleie av verktøy og anleggsmaskiner − Cramo AS www.cramo.no • Tlf 77 60 82 50
30% rabatt på leie av bygg- og anleggsmaskiner, lifter, verktøytrucker, brakker, containere med mer. 

Vann- og avløpstjenester - VVS 24 www.vvs24.com • Tlf 77 69 02 00
TBBLmedlemmer har følgende rabatter:

20% rabatt på møbler, dusjer, badekar, boblekar, toaletter, kraner og tilbehør, 20% rabatt på rørdeler
60 kr avslag på gjeldende timepris for rørlegger

Forsikringer – Tryg Forsikring  www.tryg.no
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@tryg.no

Euroskilt AS www.euroskilt.no • Tlf 900 88870
22% rabatt i henhold til Euroskilts veiledende priser på produkter innen: - Utemiljø - Skilt - Avsper-

ring - Master, stolper, oppsetningsutstyr - Vegsikring, støtabsorberende produkter - Øvrige produk-
ter som ligger i produktsortimentet til Euroskilt.



GARANTI Tromsø  |  Grønnegata 58/60  |  Tlf 77 60 32 00  |  tromso@garanti.no

På alle salgsoppdrag som tegnes innen 31. oktober 2012

Til alle Tbbl-medlemmer:

GARANTI Tromsø selger alle typer eiendommer, og vår tilknytning til TBBL gjør oss
til spesialister på salg av alle typer leiligheter. Vi fokuserer på personlig oppfølging og 
service – slik at du får en god pris og en trygg handel. Det er vår garanti til deg!

« Eierskifteforsikring 

er, mot betaling, å 

overlate ansvaret for 

eventuelle skjulte feil på 

boligen du selger, til et 

forsikringsselskap.»

Protector forsikring
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RETURADRESSE:

Tromsø Boligbyggelag
Postboks 6156
9291 TROMSØ
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