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leder
Hvordan dekke boligbeHovet?

Svein dalsbø
Administrerende 
direktør

Husbankens 
 mandat må 
 utvides til å bli noe 
mer enn bare å 
hjelpe de svakeste 
i samfunnet.

Ifølge Statistisk sentralbyrå blir vi seks  millioner 
nordmenn i 2030. Det er en  million mer enn 
i dag. Befolkningsveksten vil i all hovedsak 
komme i og rundt de største byene. Har vi en 
bolig- og bypolitikk som er forberedt på denne 
utviklingen? Neppe. 

Husbanken som direktorat for 
 boligbygging
En aktiv bypolitikk handler om å legge til rette 
for det gode livet i byen. På samme måte 
som distriktspolitikken skal opprettholde 
 bosettingen i distriktene ved å gjøre det 
 attraktivt å bo på landet, skal bypoli tikken 
sørge for attraktive bymiljøer. 

Norsk boligpolitikk har i alt for stor grad 
 konsentrert seg om marginale gruppers 
problemer og mistet helheten av syne. 
BONORD håper nå at den nye regjeringen 
har sett behovet for en bredere bolig politikk 
for folk flest. I et slikt perspektiv mener jeg 
at Husbankens mandat må utvides til å bli 
noe mer enn bare å hjelpe de aller svakeste i 
samfunnet. Husbanken bør bli et direktorat for 
boligbygging og boligpolitikk som blant annet 
 koordinerer  forskning på nye urbane boformer 
som  ivaretar så vel klima, miljø og sosiale 
forhold.  

Men vel så viktig vil det være at Husbanken får 
et medansvar for at  kommunene planlegger 
og tilrette legger for en tilstrekkelig bolig-
bygging som kan møte framtidens behov. Slik 
kan Husbanken også spille en viktig rolle med 
å utvikle en framtidsrettet bypolitikk.

bo tettere
Sterk befolkningsvekst og klima- og miljø-
utfordringer gjør det nødvendig å bygge 
 høyere og tettere i byene. For å sikre god 
utnyttelse av kollektivnettet og redusere  bilbruk 
og køproblemer, må framtidig  utbygging skje 
konsentrert. Derfor kan en løsning for den 
påtroppende miljøvernministeren være å sette 
minimumskrav til utnyttelsen av arealene rundt 
kollektiv knutepunktene. 

gradert tilgjengeligHetskrav
Byggteknisk forskrift (TEK 10) regulerer krav 
til utforming, miljø, energi osv. til nye boliger. 
Dette regelverket har stadig blitt innskjerpet og 
det har bidratt til store prisøkninger på boliger. 
Det samme gjelder kravet om tilgjengelighet 
for rullestol brukere. BONORD mener at fokus 
på universell utforming og tilgjengelighet 
både er riktig og viktig! Like fullt ønsker vi å 
åpne for en debatt rundt muligheten for å 
gradere dette etter leilighetstype. I praksis 

ser vi at tilgjengelig hetskravet lett lar 
seg løse i de større leilighetene, men 

at det blir vanskelig å få en god og 
 funksjonell leilighet på 35-40 kvm 
tilpasset en rullestol bruker, uten 
at det gir en utvidelse med flere 
kvm. Konsekvensen av dette blir 
en  betydelig dyrere  leilighet enn 
 nødvendig. Dette er i tillegg leilig-

heter som ofte er for eneboende, 
førstegangskjøpere, unge, studenter 

og til dels utsatte  grupper. Alle grupper som 
sliter med å komme inn på eiendoms markedet 
som følge av dagens prisnivå. Myndighetene 
har sett dette når det gjelder studentboliger 
og redusert kravet til 20% av boligene. I 
andre bygg skal fortsatt alle boliger være 
 tilgjengelige for enhver. Vi mener at samme 
unntak som er gjort for studentboliger også 
må innføres for småleiligheter. 

et utvidet leiemarked 
Den norske boligmodellen, hvor ca. 80% eier 
sin egen bolig, har vært og er en suksess. Den 
har også gitt Norge den best vedlikeholdte 
boligmassen i Europa. 

Likevel bør det være rom for en større 
utleiesektor. Ikke minst gjelder det  behovet 
for et økt antall boliger for  studenter, ungdom 
og andre som i en fase har behov for en 
 midler tidig bolig. Mangel på utleieboliger fører 
til høye leie priser og press på boligprisene. 
BONORD mener  derfor at Husbankens tilskudd 
til utleieboliger må utvides og rettes mot flere 
målgrupper enn de vanskeligstilte. Det vil bidra 
til bedre bomiljøer og gi et mer profesjonelt og 
stabilt leiemarked. Dette har bolig byggelagene 
tatt opp med avtroppende regjering og 
Storting en rekke ganger. Dette også et av de 
rød-grønnes hovedpunkter i Soria Moria I fra 
2005, som ikke ble gjennomført, men som vi 
håper den nye regjeringen vil gripe fatt i!



BONORD åpner for at det går an å eie to tilsluttede borettslagsleiligheter på en andel i boligbygge
laget. Administrerende direktør Svein Dalsbø sier behovet er økende fordi foreldre på denne måten 
hjelper sine barn med å få bolig.

4 nyheter

Tillater en ekstra leilighet
Styret i BONORD har nylig vedtatt å gjøre det mulig å eie to tilsluttede borettslags
leiligheter på ett medlemskap. Administrerende direktør Svein Dalsbø begrunner det 
med utviklingen i dagens boligmarked.

I dagens boligmarked blir stadig flere unge 
avhengige av hjelp fra foreldrene for i det hele 
tatt klare å komme seg inn på  boligmarkedet. 
BONORD har gjennom å følge standard 
bestemmelser i NBBL (Norske boligbyggelag) 
hatt en begrensning på at det bare er lov å eie 
en leilighet per andel i et boligbyggelag. 

− Vi ønsker å gjøre dette enklere for 
medlemmene våre, sier Dalsbø og forklarer 
hvordan BONORD med denne vedtekts-
endringen har åpnet for at hvert medlem kan 
eie to tilsluttede boligbyggelagsleiligheter, 
med mindre leilighetene befinner seg i samme 
borettslag.

Harstad-tromsø
BONORD konstaterer at behovet for en leilighet 
nummer to har økt kraftig bare de siste årene. 

− Vi har eksempler på at medlemmer i 
BONORD fra Harstad ønsker å kjøpe leilighet 
til sine barn som skal studere i Tromsø, sier 
Dalsbø. 

Til nå har par som har hjulpet barna på 
denne måten vært nødt til å ha en andel 
hver i BONORD, slik at de på papiret eier hver 
sin leilighet selv om de egentlig eier den 
sammen.

fra 29. august
Administrasjonen i BONORD innstilte derfor til 
styremøtet i august at medlemmer heretter 
kan eie to tilsluttede borettslagsleiligheter 
på en  andel i boligbyggelaget, og fikk dette 
 gjennom med virkning fra og med vedtaks-
datoen den 29. august.

NBBL og BONORD har hatt denne 
 begrensningen i egne standardvedtekter fordi 
man har vært bekymret for mulig spekulant-
virksomhet i borettslagene. Begrensning i 
borettslagsloven er årsaken til at man fortsatt 
ikke tillater at ett medlem eier to leiligheter i 
samme borettslag. 

Det er fortsatt begrensninger i hvem som 
kan bruke den ervervede  leiligheten. 

Ifølge Borettslagslovens paragraf 5.6, kan 
andelseiere i et borettslag kun leie ut sin bolig 
til nærstående, som i hovedsak defineres som 
slekt i direkte opp- eller nedstigende linje.



Regiondirektør Bjørn Mathisen hos BONORD opplyser at de nå tar stilling til plantegninger for å sikre 
best mulig kvalitet og areal utnyttelse i rekke husene som skal bygges her.

Her i Ruggevika gjenstår en god del tomte arbeid før byggingen kan starte. 

nyheter 5

BONORD har for tiden to prosjekt i planleggingsfasen i Harstad. 
Arkitekter er nå i sving både med Ruggevika og Kanebogen.

− Vi har nå flere planskisser til vurdering 
 ved rørende Ruggevika. Her er mye vi vil ta 
hensyn til, og derfor er vi nødt å bruke litt 
tid i denne prosessen. Vi vil både utnytte 
sol forholdene optimalt og ikke minst gjøre 
 leilighetene gode og funksjonelle for de som 
skal bo der,  forklarer Bjørn Mathisen ved 
BONORD i Harstad.

I Ruggevika blir det rekkehus med 4-roms 
leiligheter i all hovedsak. I Kanebogen er det 
et mindre område som skal bebygges, og her 
antar Mathisen at de blir å lande på 3-roms 
leiligheter gjennomgående i dette prosjektet.

arkitekt i gang
− Vi har ansatt arkitekt som mer eller mindre 
nettopp er gått i gang med Kanebogen. Her 
venter vi ennå på de første skissene. Tomta 
i Kanebogen er imidlertid klar slik at vi kan 
starte bygging veldig raskt hvis interessen er 
stor nok, sier Mathisen.

I Ruggevika tar det noe lengre tid 
før  tomtene er byggeklare, men han 
tror  prosjektet vil slå godt an både hos 
 eksisterende og  tilflyttende befolkning, med 
gode utsikts forhold og marka rett bak.

− Du kan bare kle på deg og gå direkte ut i 
marka, og da kan du gå i dagevis hvis du går 
rett fram, smiler BONORD-lederen.

våren 2014
De mest optimistiske anslagene tilsier at første 
spadestikk både for Ruggevika og Kanebogen 
kan tas allerede til våren. 

− Jeg håper at vi kan være i gang allerede 
da. Vi jobber i alle fall så godt vi kan med 
å holde god framdrift i disse prosjektene. 
Harstad er en by med befolkningsvekst, og jeg 
tror at begge de prosjektene vi nå plan legger 
vil kunne slå godt an hos de som nå skal 
ansettes og slå seg ned i Harstad, sier Bjørn 
Mathisen.

I Harstadhamn er første byggetrinn særdeles 
godt i gang, borettslag er etablert og dette er 
et tilsluttet BONORD-lag.

Spadestikk neste år



6 nyheter

En fersk befolkningsundersøkelse fra GARANTI 
Eiendomsmegling viser at mer enn 73 prosent 
av tromsøværingene tror at boligprisene vil 
fortsette å øke de neste tolv månedene. 

Daglig leder ved GARANTI i Tromsø, Leif 
Harald Svendsen, deler den oppfatningen.

− Presset i markedet er fortsatt høyt. 
Det er flere som ønsker å kjøpe enn det er 
 tilgjengelige boliger, og det vil nok fortsette å 
drive prisene videre oppover, mener han.

I løpet av de siste 12 månedene har 
prisene i Tromsø steget med over ni prosent 
for til sluttede borettslagsleiligheter. I Harstad 
er veksten noe svakere, men både Tromsø 
og Harstad er på grunn av petroleums
virksomheten utpekt som områder med sterk 
vekst i årene framover. 

28.000 nye boliger
Ifølge Sparebanken NordNorge er det behov 
for 28.000 nye boliger i NordNorge de neste 
17 årene. Det tilsvarer en byggetakt på fire 
nye boliger i døgnet. Over halvparten av disse 
boligene må bygges i Tromsø og Bodø. Ifølge 
bankens eget Konjunkturbarometer vil Tromsø 

Tror på fortsatt økte boligpriser
Boligprisene i Tromsø er de som har vokst mest her til lands 
det siste året. Og veksten fortsetter. Tromsø har behov for at 
det bygges minst en ny bolig hver eneste dag fram mot 2030.

markedet, slik det jo var mulig å få et 
 forvarsel om i 2007?

− Nei. Den store forskjellen i dagens 
marked er at spekulantene er borte. De som 
i dag kjøper bolig gjør det for å bo der selv. 
Det betyr at det ikke bygges boliger som det 
blir vanskelig å omsette, slik vi så eksempler 
på tidligere på 2000tallet. Da ble det bygd 
for mye for fort − og feil. Vi fikk for eksempel 
en  overetablering  av knøttsmå 2roms
leiligheter. Sunnhetsgraden i markedet er 
mye bedre nå, sier Svendsen.

Konjunkturbarometeret til Sparebanken 
NordNorge peker på at behovet for leilig
heter av mindre størrelse vil øke i nord. Det 
er Svendsen enig i, da det blir stadig færre 
 personer i hver husholdning, men han viser til 
at BONORD nå bygger 60 kvadratmeter store 
2roms. Leiligheter på 3040 kvadrat er fore
løpig ikke særlig etterspurt i Tromsø.

ha 60 prosent av boligbehovet i Troms, Bodø 
vil ha 51 prosent av bolig behovet i Nordland 
og Alta forventes å stå for 47  prosent av 
økningen i Finnmarks boligbehov.

Øvrige pressområder i nord  utpeker 
Sparebanken NordNorge til å være 
by kommuner som Harstad, Narvik, Rana og 
Hammerfest. Sammen med Bodø, Tromsø og 
Alta vil de ha 70 prosent av det økte bolig
behovet i landsdelen. I tillegg er Kirkenes 
en by med særdeles sterkt boligpress og 
prisøkning.

Paradoksalt nok er det stikk motsatt i de 
øvrige kommunene i nord. Ifølge banken er 
markedsverdien på eneboliger lavere enn 
byggekostnaden for nye boliger i 82 av 88 
kommuner i NordNorge.

spekulantene ute
Media har i det siste fokusert på høye bolig
priser og mulige boligbobler, men det ser 
ikke ut til å dempe forventningene. Bare 10 
prosent av de spurte i GARANTIs undersøkelse 
tror prisene vil falle.

− Ser du noen tegn til usunnhet i Tromsø



Sårbare for 
 renteøkning
Norske boligeiere er svært sårbare 
for rente økninger. De svakeste har en gjeldsgrad på opptil fem-seks ganger sin egen årsinntekt. Mange lar renta flyte, med det resultat at små endringer i rentemarkedet kan får store og plutse-lige konsekvenser.

Omtrent hvert sjette lån har avdrags-frihet, en gunstig løsning for unge 
 etablerere i starten av en karriere og som derfor har utsikter til en sterk lønns-vekst. Ulempen er at ordningen totalt sett gir økte kostnader på lånet.

(Kilde: KonjunKturbarometeret)

Boligbygging  
i 2012
Totalt ble det bygd 1718 nye boliger i Nord-Norge. 740 ble bygget i Nordland, 702 i Troms og 276 i Finnmark. Av disse ble 381 boliger bygget i Tromsø, 160 i Bodø og 101 i Alta.

38 prosent av disse boligene var 
 leiligheter, og over 1/3 av disse ble 
 bygget i Tromsø.

nyheter 7

Tror på fortsatt økte boligpriser
krevende å få lån
Svendsen er bekymret 
fordi det blir stadig 
vanskeligere for unge 
etablerere å komme 
inn i boligmarkedet, 
med mindre de har 
foreldre eller øvrig 
familie som kan hjelpe 
til.

Finanstilsynets 
innstramminger 
har gjort det  stadig 
 vanskeligere for 
unge å få lån. 
Egenkapitalkravet på 15 prosent rammer i stor 
grad de unge førstegangsetablererne. I fjor 
fikk 21 prosent av boligkjøperne i NordNorge 
hjelp fra sin familie for å kjøpe bolig. I tillegg 
er Husbanken startlånsordning utbredt i nord, 
uten at Svendsen ser at dette er til så veldig 
stor hjelp i pressområder.

− Svært mange av de som ar av hengige av 
startlån kommer likevel ingen vei. Kommunen 
legger en klausul på startlånsmottakeren 
om at det ikke er mulig å by over takst eller 
pris antydning, og da skal det svært mye til før 
du får tilslag på noe som helst her i Tromsø. 
Nå har de erkjent dette problemet og tatt 
noen grep, men er samtidig forsiktig. De er 
for ståelig nok redd for at økt bruk av startlån 
virker pris drivende i markedet, sier Svendsen.

Leif Harald 
 Svendsen, salgs-
sjef ved GARANTI i 
Tromsø,

Alternativet for de unge blir leie markedet, 
som også er presset i flere av bykommunene 
i nord. Her må skole elever og  studenter 
 konkurrere med store, kapitalsterke  firma 
som jakter bolig til sine ansatte.

− Unge sliter mer enn noen gang. Det må 
gjøres mer politisk for å endre dette, trolig 
må Husbanken enda sterkere inn, mener 
eiendomsmegleren.

varierende tempo
I fjor ble det bygget 381 boliger i Tromsø, 
men utbyggingstempoet går litt i rykk og 
napp, avhengig av hvor godt de enkelte 
prosjektene treffer markedet.

− BONORD har lykkes godt på 
Gammelgård, men her er prosjekt i byen 
som ikke har slått så godt an, og som det tar 
lengre tid  før  utbyggeren kan iverksette. Det 
er veldig mye som avgjør utbyggingstakten 
fremover, men i snitt vil jeg tro at Tromsø skal 
klare mål settingen om å ferdigstille en ny 
bolig hver dag. 

I GARANTIs befolkningsundersøkelse, 
som ble gjennomført av Opinion Perduco 
i mai/juni i år, mener 63 prosent av alle 
nordmenn at bolig er den beste langsiktige 
 investeringen man kan gjøre her til lands.

Svendsen ser ingen grunn til å være uenig 
i den oppfatningen, i alle fall ikke i press
områdene.



8 idé og inspirasjon

Populær panoramautsikt

− Jeg tror vi må tilbake til Stakkevollan-feltet 
på 80-tallet for å finne like store 2-roms leilig-
heter bygget i Tromsø. Våre 2-roms leiligheter 
på Gammelgård er på rundt 60 kvadratmeter, 
forteller Bratterud.

Samtlige leiligheter er vestvendte, solrike og 
med en nydelig utsikt. De har fellesgarasje og 
heis, og nettopp det at leilighetene gjør livet 
enklere for sine eiere er et poeng mange 
har fått med seg.

selger eneboligen
− Mange av våre kjøpere har enebolig 
fra før, men ønsker seg over i noe mer 
lettstelt. De vil slippe alt vedlikehold som 
følger med en enebolig, og nyte det å 
være to uker på hytta uten at boligen 
er innesnødd når de kommer hjem, sier 
Bratterud.

At BONORD er eier og PEAB entre prenør 
i prosjektet vet hun også oppleves positivt 
ute i markedet. Dette er et trygt prosjekt å 
være med i.

− Vi blir å avklare forkjøpsretten på 
trinn 2 innen midten av oktober, så 
det er bare å melde sin interesse. På 
tildelings møtet blir det så mulighet å velge 
seg  leilighet etter ansiennitet. Det som 
 eventuelt blir igjen etter det legges ut på 
det åpne markedet, forklarer hun.

Sjansen for å kunne kjøpe leilighet til 
fastpris er absolutt størst med et BONORD-
medlemsskap i lomma.

etter at det bare er tre 
ledige leiligheter igjen i 
Trinn 1, legges nå Trinn 2 i 
Gammelgård-prosjektet til 
Bonord ut for salg. Megler 
Ingvild Bratterud i GArAnTI 
har fire 4-roms og fire meget 
romslige 2-roms leiligheter 
til salgs.

− Det vil være nyttig å melde 
seg inn om så i dag. For da kan 
du melde forkjøpsrett og delta 
på tildelings møtet. På tildelings-
møtet må du møte opp  personlig, 
og det er ikke sikkert at din 
sjanse er dårlig om du er et 

stykke bak i køen. Kanskje er ikke de andre 
ute etter akkurat den leiligheten du har sett 
deg ut, forklarer hun.    

inne til jul 2014
Trinn 1 skal være innflyttingsklare allerede 
i fjerde kvartal neste år. Om alt går etter 



Slik blir interiøret i de nye leilighetene i byggetrinn 2.

9

Populær panoramautsikt

Megler Ingvild Bratterud fra GARANTI i tomta 
hvor det nå bygges 16 leiligheter og snart 
 legges ut åtte til.

planen, tror Bratterud Trinn 2 kan være ferdig 
allerede i første eller andre kvartal 2015.

− Det avhenger av når tillatelsen til igang-
setting er klar. Først må leiligheter tilsvarende 
minst 60 prosent av prosjektverdien være 
solgt.

I Trinn 1 er det nå to 3-roms og en 2-roms 
leilighet som ikke er solgt. De to 4-roms-
leilighetene i prosjektet gikk aller først, hvilket 
har gjort at BONORD legger ut trinn 2 med litt 
flere slike. 4-romsleilighetene er på drøye 100 
kvadrat.

− Dette er et ærlig og rederlig bygge-
prosjekt, som prismessig er svært gunstig 
i Tromsø-markedet i dag. Leilighetene er 
romslige og blir gode å bo og leve i, mener 
Bratterud.



Datteren Victoria (3) og sønnen Fredrik (1) er begeistret over igjen å ha både mammas og pappas fulle oppmerksomhet. Ekteparet Riise er svært bevisste på at og så parforholdet trenger omsorg og næring. 

10 idé og inspirasjon

Kurset seg selv i å leve sammen



Datteren Victoria (3) og sønnen Fredrik (1) er begeistret over igjen å ha både mammas og pappas fulle oppmerksomhet. Ekteparet Riise er svært bevisste på at og så parforholdet trenger omsorg og næring. 

idé og inspirasjon 11

Å investere i 
 forholdet er 
 kanskje det 
 viktigste du 
gjør

De hadde vært sammen i litt over to år da de 
bestemte seg for å vie en hel helg til hverandre 
og parforholdet sitt. Randi Elisabeth var da 
gravid med deres første barn.

− En tilfeldighet egentlig, at jeg kom over 
tilbudet på jobb, forteller Tore Riise. Han har 
tjenestegjort i utlandet og Forsvaret 
har en heftig skilsmisse statistikk 
blant sine ansatte, som 
de  jobber målrettet for å 
reparere. Et av tiltakene 
er å tilby alle ansatte 
samlivskurs.

− Ofte blir det veldig 
mye ansvar på den ene, 
fordi den andre er mye 
på farten. Enten i form av 
utenlandstjeneste, pendling 
eller stadige øvelser, forklarer 
Tore. Akkurat nå har han en jobb som 
ikke krever at han er så mye borte fra familien. 
Men uansett forhistorie tror de at de fleste par 
ville ha godt av å unne seg et slikt kurs.

− Vi hadde aldri hørt om slike kurs, og 
hadde vel neppe tatt det om ikke Tore fikk 
tilbudet fra jobben sin, supplerer Randi 
Elisabeth. I dag er de veldig glade for at de tok 
valget om samlivskurs.

− Vi tok kurset for å forebygge eventuelle 
problemer. Poenget er vel å ta det før noe 
begynner å gå galt, mener Randi Elisabeth.

ekstra ballast
Dette er nå fire år siden. I dag har de blitt 
foreldre til to søte små, og som kjenner godt 
på hverdagslivets tidsklemme. Det er lett å 
være takknemlig for den ekstra ballasten som 
kurset ga. 

− Nå har vi faktisk hele tiden vært  veldig 
gode til å kommunisere og snakke med hver-
andre, men kurset ga oss noen aha- opplevelser 
og en del verktøy innen kommunikasjons teknikk 
som har vært veldig nyttige, smiler Tore. Randi 
Elisabeth nevner «mikrofonen».

− Vi fikk beskjed om at vi skulle snakke i 
en tenkt mikrofon, og kun den som hadde 
mikrofonen fikk lov å snakke. Utrolig vanskelig i 
begynnelsen! Og når du så selv fikk  mikrofonen 
måtte du begynne med å gjengi det den andre 
nettopp hadde sagt, oppsummerer hun. Slik 

ble de veldig bevisst på at det som 
sies av den ene ikke nødvendig vis 

er det samme som det som 
oppfattes av den andre. 

Denne teknikken for å 
snakke sammen har de 
også brukt i ettertid hvis 
adrenalinet har nådd et 
visst nivå.

Det å kommunisere 
godt er det viktigste de sitter 

igjen med, pluss påminnelsen 
om å være flinke til å ta ting opp 

mens det er ferskt. Unngå å vente for 
lenge med å ta opp ulike irritasjonsmoment slik 
at de får vokse seg store og vanskelige.

viktig prioritering
− Å investere i forholdet er kanskje det 
viktigste du gjør, både for barna og deg selv. 
Beklageligvis blir forholdet ofte taperen i en 
hektisk hverdag. Vi fikk veldig klare råd om å 
sette av tid til bare oss. Tid til å prate sammen, 
forklarer Tore.

Ekteparet Riise har det til felles at de er 
veldig glad i å reise, derfor prøver de å være 
flinke til å dra på små og store turer sammen. 

− Heldigvis er vi så privilegerte at vi har 
besteforeldre i nærheten som kan være 
barnevakt!

Nylig kom paret hjem fra New York etter en 
romantisk langweekend sammen.

− Men man trenger ikke reise så langt. En 
natt på hotell i Tromsø går fint det også!

De anbefaler gjerne andre å ta kurs, uansett 
hvor lenge de har vært sammen.  
Selv  plan legger de å dra på et 
 oppfølgingskurs, fordi tilbudet er der. 

Kurset seg selv i å leve sammen
ekteparet Tore riise og randi elisabeth holm riise var 
fortsatt relativt nyforelsket da de bestemte seg for å gå 
på samlivskurs. 
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− God kommunikasjon er nøkkelen for et 
godt samliv, vet administrerende direktør Jon 
Henrik Wien ved Viken Senter for psykiatri 
og sjelesorg. Han er en av kurslederne ved 
samlivs kursene som senteret har tilbudt i snart 
ti år nå.

− Er det par som selv har opplevd skilsmis
ser i barndommen som nå ønsker kurs for å 
forsøke å forhindre at egne barn skal oppleve 
det de selv har gått gjennom?

− Vi vet ikke hva som er den enkeltes 
begrunnelse for å melde seg på kurs, men 
generelt synes jeg det virker som om vi i dag 
tar ting mer på alvor og jobber hardt for å 
få et samliv til å fungere. Jeg tør ikke si det 
for  sikkert, men jeg tror dette er en trend i 
 samfunnet vårt nå, mener Wien. Han forteller 
at par i alle aldre melder seg på kurs.

− Noen har fått det i bryllupsgave, andre 

har vært gift i 30 år. Noen har kanskje flere 
 ødelagte forhold bak seg og vil investere i sitt 
nye gjennom et slikt kurs, forklarer 
kurs lederen.

Alt dette, pluss at menn 
generelt er blitt flinkere 
til å snakke om følelser 
og ser at slike kurs 
kan være en nyttig 
investering i par for-
holdet, mener Wien 
er den direkte årsaken 
til at det blir mer vanlig 
for par å unne seg et slikt 
kurs. Og Wien er god til å 
 kommunisere direkte til mannen:

− Du leverer jevnlig bilen til service. 
Et samlivskurs er i bunn og grunn en service 
på parforholdet, smiler han. 

spesialister
Viken senter for psykiatri og sjelesorg ligger i 
rolige og vakre omgivelser i Bardu kommune, 
noen få kilometer fra Setermoen. Senteret 
har en todelt virksomhet. På den ene siden 
er Viken et privat psykiatrisk sykehus med 
37 sengeplasser i drift på oppdrag fra Helse 
Nord RHF. Klinikken har spesialisert seg på 
behandling av angst, depresjoner, traumer og 
komplisert sorg.  

Den andre delen av virksom-
heten er lavterskeltilbud innen 

forebyggende helsearbeid. 
For eksempel holder 

Viken senter kurs og 
konferanser for hjelpe-
personell i  kommunene, 
for pårørende eller for 
«hvermannsen» for den 
saks skyld. Senteret 

er spesielt gode på 
relasjons kompetanse og har 

gjerne hele familier til kurs- 
eller behandlingsopphold.

− Samlivskursene var blant de første 
tilbudene vi satte opp som en del av markeds-
føringen av senteret i 2004. I fjor fikk vi 

Får samliv på service
Stadig flere velger å investere i forholdet sitt, gjennom å 
rett og slett ta kurs i det å leve sammen. Ved Viken senter 
har de par som jevnlig kommer tilbake for å lære seg å 
kommunisere bedre.

Et samlivs-
kurs er i bunn 
og grunn en 
 service på 
 parforholdet
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fakta

SAmlivSKurS
•	Viken senter har kjørt PReP samlivskurs i 

cirka 10 år nå. De og modum Bad er alene 
om akkurat denne typen kurs i Norge.

•	PReP er et samlivskurs som retter seg inn 
mot kommunikasjon i parforholdet med 
fokus på nærhet og samhold.  Kurset gir 
rom for både humor og alvor. Det handler 
om kjærlighet, forventninger, konflikter, 
glede og vennskap, men aller mest om 
god kommunikasjon. gjennom kurset lærer 
paret seg triks for å forebygge og håndtere 
konflikter, og for å bedre kommunikasjonen.

•	PReP passer for par i alle aldre – fra 
de nyetablerte til de med lang fartstid 
sammen. Det undervises i plenum og i par-
vise samtaler. Parenes privatliv blir ivaretatt.

sammen med Modum Bad en stor kontrakt 
med Forsvaret på samlivskurs. Det betyr at vi 
får par fra hele landet på kurs til oss. Ved siden 
av kjører senteret to-tre åpne samlivskurs hvert 
år som hvem som helst kan melde seg på, og 
etterspørselen etter disse er økende.

− En annen tydelig trend vi ser er at stadig 
flere bedrifter kjøper slike kurs til sine ansatte.

Mange bedriftsledere har skjønt at de 
ansetter hele mennesker som ikke fungerer 
optimalt på jobb om de ikke har det bra på 
hjemmebane. I Forsvaret er de spesielt fokus 
på å  ivareta sine ansatte gjennom samlivskurs, 
siden de har mange par med ekstra utfor-
dringer som for eksempel utenlandstjeneste, 
pendling innad i Norge eller hyppige flyttinger.

velger rolig sted
Wien forteller at de arrangerer sine kurs både 
på senteret og på mange ulike steder i Nord-
Norge, som for eksempel Hamn i Senja. Det å 
komme bort fra vante omgivelser, bo godt og 
spise og drikke godt er vesentlig for et vellykket 
samlivskurs. Viken jakter rolige og litt roman-
tiske omgivelser. Wien ville ikke arrangert et 
slikt kurs i en spennende storby.

− Fokuset hele helgen er paret og deres 
tid med hverandre. Bare det å gi hverandre 
og forholdet sitt en hel helg er en romantisk 
handling i seg selv, mener Wien. 

Kurset består av foredrag i plenum og indivi-
duelle oppgaver basert på 14 tema som fors-
kning viser er vesentlige i ethvert  parforhold. 

− Parene skal ikke utlevere seg i plenum. I 
foredragene beskriver vi for eksempel enkle 
samtaleteknikker som kan gjøre kommunika-
sjonen enklere. Hvert par går så hver til sitt for 

å øve på disse, og for å snakke seg gjennom 
de andre temaene som de veiledes på under-
vegs, forklarer Wien.

Wien har par som jevnlig kommer tilbake 
på kurs. 

− De er kanskje i ulike livsfaser og kan ha 
fokus på ulike hovedområder hver gang. 
Men først og fremst har jeg 
inntrykk av at de ser på dette 
som nyttig vedlikehold, og 
en gave til hverandre.

Det berømmer han 
dem for.

− Litt for mange har 
en tanke om at hvis 
man først er gift eller 
samboer så kan man 
liksom hake det temaet 
ut. Da er den delen av 
livet ivaretatt.

De kunne ikke tatt mer feil, 
ifølge kommunikasjonsveilederen.

viktig vedlikeHold
− Det er jo når du går inn i et forhold at   
jobben virkelig starter. Begge parter kan ha 
mye med seg i bagasjen fra før av opplevelser 
som bevisst eller ubevisst påvirker forholdet i 
 negativ retning. Parforholdet er som oftest det 
som får minst tid i løpet av en travel hverdag. 
Men det trenger virkelig tid til vedlikehold det 
også. 

− Hva er det vanligste kommunikasjons
problemet?

− Det å være flink til å lytte til hverandre. 
Ofte går den ene inn i en løsning lenge før den 
andre har forstått problemet.

Noen av parene som møter på kurs kommer 
kanskje litt for sent. De har kjørt seg fast i store 
kommunikasjonsgrøfter. 

− Hvis paret har veldig mange problemer 
med seg i sekken, kan det rett og slett bli for 
tungt til at et samlivskurs alene kan rette det 

opp. Et samlivskurs er ikke stedet om du 
har store problemer i forholdet. Da 

bør du kanskje heller prøve 
familierådgivning eller 

samlivs terapi, mener han. 
Sistnevnte byr 

senteret på, og det 
har hendt at par som 
har gått samlivskurs 
har kommet tilbake på 
individuelle samtaler. 

Senteret har ansatte med 
bred  kompetanse innen 

 psykologi, psykiatri, familie-
terapi, pedagogikk, teologi og 

øvrig relasjonskompetanse.
− Vi har et stort korps å spille på, med 

bred erfaring. Slik kan vi hjelpe par med å 
stoppe en negativ spiral med uhensiktsmessig 
 kommunikasjon. 

Men som oftest sitter kurslederen igjen 
etter en slik kurshelg med mange positive 
 opplevelser og ny inspirasjon.

− Kurset er intensivt for oss foredrags-
holdere, og man blir selvsagt sliten, men først 
og fremst blir jeg imponert over alle de parene 
som setter ting på dagsorden sammen, som 
gir dette til partneren sin. Det er inspirerende 
å se hvor mye mennesker er villig til å jobbe til 
beste for hverandre, sier Jon Henrik Wien.

Fem gode råd  
for et bedre samliv
1. Ha respekt for hverandre
2. Sjekk ut om det du har oppfattet er det 

samme som avsenderen faktisk sa.
3. Kommuniser med jeg-budskap: Dette er 

hva JEG tenker og føler. Hvis du bruker du-
formen og i tillegg tar med ord som «alltid» 
og «aldri», skaper du grobunn for konflikt. 
Bruker du jeg-formen kan den andre for 
eksempel svare med at: Jeg tenker anner-
ledes. Slik kan dere begge tilstrebe en åpen 
og  lyttende kommunikasjon.

4. Inngå kompromisser.
5. Skriv ned avtaler. Avtaler duger ikke om de 

ikke kan ettergås og revurderes.
(Kilde: jon HenriK Wien, ViKen senter)

Ofte går den 
ene inn i en 
løsning lenge 
før den andre 
har forstått 
 problemet
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Kvæfjord er kjent for sine 
gode smaker. Timm Vis har 
en  ambisjon om å øke 
 tilbudet fra den kulinariske 
kystkommunen.

− Vi leste på nett at dette var et godt land-
bruksområde. Det var det som tiltrakk oss, 
forteller nederlandske Timm Vis. I desember 
i fjor flyttet hun til kommunen sammen med 
mannen sin, og har i år etablert et lite hage-
bruk på Kveøya.

− Årets produksjon er en prøveproduksjon. 
Jeg må finne ut av hva som er mulig å dyrke 
her, smiler hun. 

I årets vidunderlige sommer har svaret blitt 
«alt».

− Den store forskjellen kontra lenger sør i 
Europa, er at alt vokser sakte. Her kan du bare 
høste en gang, og det gjør at omsetningen 
fra et så lite hagebruk som mitt blir svært 
begrenset. Men jeg er svært godt fornøyd med 
kvaliteten, både farge og smak.

Hun har en plan om å nå det lokale 
 markedet og etter hvert prøve å få avtale med 
restauranter for leveranse av grønnsaker og 
urter.

− Vi har blitt fantastisk mottatt i lokal-
samfunnet her. Så vi kommer til å bli værende!
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Skryter 
hemningsløst
Kvæfjord har en spesiell plass i kokkehjertet 
til eier og driver av gourmet-restauranten 
Umami i Harstad, Kim-Håvard Larsen. Han 
gikk på  kokkeskole i kommunen og skryter 
 hemningsløst av landbruksproduktene derfra.

− Potetene og jordbæra fra Kvæfjord er 
selvsagt det som er mest kjent. Men det er 
utrolig bra at flere satser mer på urter og 
andre grønnsaker. Behovet er økende for gode 
grønnsaker. Stadig flere restauranter, inkludert 
Umami, har stadig oftere vegetar baserte retter 
på menyen. 

Larsen forteller at kundene blir mer og mer 
opptatt av kortreist og lokal mat. 

− Og det er alltid godt å kunne fortelle 
dens historie når noen av gjestene spør hvor 
 gulroten kommer fra. 



Martin Schøyen 
Welle bakerst er elev 
og  utsettes for stadige 
stress tester når han er ute 
og flyt med  instruktør Kristian 
 Bergesen.  Sikkerhet  kommer alltid 
først for Tromsø  Flyklubb som høster 
mye ros for  pilotopplæringen sin. 

16 idé og inspirasjon

fakta

FlyKluBBENE 
•	De fleste flyplasser av en viss 

størrelse har også en entusiastisk 
flyklubb. Dette gjelder både tromsø, 
Harstad og ikke minst Bardufoss 
som faktisk har landsdelens eldste 
flyklubb, stiftet i 1945.

•	flyklubbene drifter egne fly som de 
leier ut til sine medlemmer, og alle 
klubbene har egne hjemmesider.  

•	flyklubbene har ikke lov å drive 
 kommersiell virksomhet, men kan 
få drive pilotopplæring og har også 
en viktig rolle innen søk og redning 
hvor de jevnlig trener sammen med 
politiet og andre involverte instanser.

Jeg begynner 
 alltid å glede 
meg  kvelden før 
jeg skal ut å fly.
Morten Bjørkmann, leder i 
Tromsø flyklubb



idé og inspirasjon 17

luftig lykke
ekte hverdagslykke handler om vafler, venner, pizzaturer til 
hammerfest og − i beste mening − kutte all motorkraft fra et 
fly i 3000 fots høyde.

− Eh… Skal vi se…. Martin Schøyen Welle (24) 
har ikke flysertifikat ennå, men er elev. Nå raser 
alt av nødprosedyrer rundt i hodet hans mens 
han speider ned mot bakken for å se om det 
kan finnes et egnet sted for en nødlanding.

Ved siden av sitter instruktør Kristian 
 Bergesen (26) og humrer fornøyd. Han har 
nettopp kuttet motoren på småflyet som bare 
noen sekunder tidligere klatret stødig inn i 
 himmelen. Bare for å stresse piloten daler vi 
nå mot  bakken. Vi hadde 103 knops fart, altså 
rundt 190 kilometer i timen. Nå snurrer høyde-
meter nedover mens den vesle  Piperen prøver 
seg som seilfly i 73 knops fart. 

− Eh…, fortsetter piloten mens han på 
liksom kaller opp tårnet på Langnes. 

− Mayday, mayday, mayday… Har mistet all 
motorkraft over Tussøya, prøver å nødlande, 
rapporterer han inn i mikrofonen.

− ABC, minner instruktøren om.
− Jah, a, b, c… gjentar piloten og saumfarer 

bakken. Bokstavfokuset  er en nødlandings-
prosedyre og handler blant annet om at 

piloten ut fra en innøvd prioritert liste skal se 
etter mulige landingsplasser.

− Hva med å bare finne en vei? Journalisten 
i baksetet begynner å ane fargen på stue-
gardinene nede i bebyggelsen på  Sommarøy 
og begynner å få et behov for å være hjelp-
som.

Instruktøren klarer nesten å holde tilbake 
latteren.

− Absolutt ikke. Av alle de mulighetene 
vi har for å kunne nødlande er vei omtrent 
nederst på lista. Du har som oftest kraft-
ledninger, skilt eller annet du ikke ser fra lufta 
langs en vei. For ikke å snakke om møtende 
trafikk…

Bakken vi nærmer oss i dette tilfellet er for 
det meste hav. Mørkeblått blikkstille hav som 
en døsig og svakt rød kveldssol speiler seg 
entusiastisk i.

pur glede
Entusiasme er et velkjent ord i Tromsø flyklubb. 
Også på bakken. Leder Morten Bjørkmann har 

en lett hoppende gange, der han begeistret 
viser vei bort til flyhangaren. 

− Jeg begynner alltid å glede meg kvelden 
før jeg skal ut å fly. Jeg tar frem kartet og 
beregner ruta, tenker meg inn dit jeg skal. 
Allerede da begynner det å krible i kroppen, 
forklarer han.

Godfølelsen har han med seg opp i lufta der 
den forsterkes ti ganger – minst. 

− Og så varer den gode følelsen lenge etter 
at jeg er kommet ned på bakken igjen.

Morten setter hvert år av bortimot en uke til 
ferie i fly. Da drar han gjerne på festival med et 
par-tre venner.

Tromsø flyklubb eier to fly som de leier ut til 
1320-1380 kroner timen. Hvis piloten kan ta med 
seg noen venner og bekjente på turen som kan 
dele på kostnadene, blir det ikke så ille pris på 
friheten. 

Og det er nettopp friheten som lokker. Det 
å ta av fra Tromsø lufthavn og stille seg spørs-
målet: Hvor har jeg lyst til å dra?

− De fleste har sammenfallende historier på 



 

18 idé og inspirasjon

når de virkelig ble bitt av basillen. De fleste falt 
fullstendig på den aller første introduksjons-
turen, samstemmes det. 

Som om ikke det er nok, beskriver de et 
kameratmiljø som går utenpå det meste. 
Hver eneste lørdag og søndag er klubbhuset 
«Brakka» åpent for medlemmene. Her har de 
«vaffelvakt» etter egen liste, og så kommer og 
går det folk hele dagen, enten de skal ut å fly 
eller ikke.

− Her er det mye lyging og skryt, men 
 poenget er at vi i slike sammenhenger snakker 
fly og diskuterer erfaringer med hverandre − 
både gode og dårlige. Slik blir det et godt miljø 
for læring også, mener Kristian.

Morten har hatt flysertifikat siden 2002, 
Kristian siden 2007. Da var han 19 år  gammel. 
Du kan faktisk ta flysertifikat allerede som 
17-åring.

− For meg har det hele livet handlet om 

å ville fly. Jeg vet jeg allerede som treåring 
 tegnet fly. Introduksjonsturen hadde jeg da 
jeg var 16, og fikk for første gang holde i stikka 
selv. Siden har det aldri handlet om noe annet.

Kristian er nå utdannet trafikkflyger, og er for 
tiden på jobbjakt.

− Markedet som trafikkflyger er knalltøft, så 
mens jeg venter på å få napp et eller annet 
sted har jeg utdannet meg til instruktør slik 
at jeg kan fortsette å fly og tjene litt på det 
 samtidig. Jeg løfter også opp fallskjerm-
hoppere, forteller han.

sikkerHet først  
Under stolsetet om bord på den vesle Piper’en 
er det ingen fallskjerm. De foreskrevne flyte-
vestene som man skal vente med å blåse opp 
til man er utenfor flyet er standard passasjer-
antrekk i småfly, men Martin Schøyen Welle 
har ennå ikke gitt opp planen om å finne seg 

et jorde. Nest etter flyplasser er et jorde alltid 
førstevalg for småflypiloter.

− Jeg tror jeg går for et av de jordene der 
nede. Det er et på hver sin side av veien, 
konkluderer piloten og lar småflyet bevege seg 
i sirkel nedover mot den potensielle landings-
plassen. Vi nærmer oss 1000 fot: Snart bare 

eget tilbud til 
funksjons hemmede
Med støtte fra Barne- Ungdoms- og 
Familie direktoratet kan Tromsø flyklubb 
tilby aktiviteter for funksjonshemmede. 
De som ønsker en liten flytur for å få se 
Tromsø fra lufta kan få dette mot en liten 
egenandel. Kontakt ledelsen i Tromsø 
flyklubb. 

Det hender 
ofte at vi kan 
vinke til de som 
er på fjelltur.
Kristian Bergesen, 
 flyinstruktør

Utsikt som dette gjør det lett å forstå hvorfor man blir småflyentusiast i Tromsø.
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300 meter igjen.
 − Vanligvis går vi helt ned 

til 500 fot før vi begynner å 
klatre igjen, men av hensyn 
til dere starter vi opp igjen nå, 
 konkluderer i nstruktøren barmhjertig 
og den vesle fly kroppen svarer med et lite 
rykk i det motoren igjen sparker  betryggende i 
gang. Øvelsen er over.

− Sikkerhet er i fokus hele tiden. Når du 
lærer deg å fly er det viktig å trene på alt 
mulig slik at du har god føling med flyet og vet 
hvordan det opp fører seg.

− Ja, det inngår i utdanningen å øve på å 
miste kontrollen, bekrefter Martin og ser på 
instruktøren. Kristian er flink til å sørge for det. 

− Jeg tar over, sier instruktøren plutselig. Vi 
er på vei inn gjennom Ersfjorden i 4000 fot og 
Store Hollender nærmer seg forut. 

Kristian vrenger flyet inn mot den spekta-

kulære fjelltoppen, og 
flyr rundt fjellmassivet 
så det kiler  himmelsk i 

magen.
− Ingen folk her i dag. 

Men det hender ofte at vi kan 
vinke til de som er på fjelltur, sier 

Kristian. De spektaku lære fjellene rundt 
Tromsø gjør det ekstra vakkert å være 
småflyentusiast i Tromsø. Men det er ikke 
bare de små som trives. I det vi nærmer oss 
landing er et Widerøefly under innflyging 
til Tromsø. Plutselig kaller de opp tårnet på 
Langnes lufthavn, og ber høflig om å få 
legge turen om Tromsdalstinden.

− Åff kårs ju kæn! kommer det over-
strømmende fra tårnet på den spesielle 
fly-engelsken.

Kristian og Martin humrer.
− Også de store gutta elsker å fly!

fakta

NOEN FlyFAKTA 
•	fly har generelt lang levetid fordi de vedlike-

holdes så nøye. en flymotor skiftes som regel ut 
når den  passerer ca. 2000 flytimer. Ofte er flyene 
som  opereres i flyskole sammenheng både fra 
70-, 80- og 90-tallet. tromsøs nyeste fly er en 
2005-modell. 

•	Klubben i tromsø har en egen fly simulator hvor 
 medlemmene kan øve på sine ferdigheter i lufta 
mens de ennå er på bakken.

•	PPl er forkortelsen for selve privat flysertifikatet  
(Privat pilot licence)

•	Norges eneste statlige trafikkflyger utdanning 
ligger ved Universitetet i tromsø. 

•	et privatflysertifikat koster rundt 110.000 kroner. 
De fleste tar  utdanningen over flere år. i teorien 
kan du få fly solo etter bare 10 timer i lufta, men 
de fleste har betydelig mer før de prøver seg 
alene første gang.

Mayday, 
mayday, 
mayday…
Martin Schøyen 
Welle, flyskoleelev

Utsikt som dette gjør det lett å forstå hvorfor man blir småflyentusiast i Tromsø. Inn for landing på Tromsø lufthavn med elev og instruktør.

Dette er flyklubbens nyeste fly. Leder Morten Bjørkmann trekker det ut fra hangaren med håndmakt.



Dårlig med brannøvelser 
i borettslag og sameier

Nesten ingen borettslag har brannøvelser, viser undersøkelse. 
Brannfolk fortviler over manglende  opplysninger om hvem som 
trenger hjelp til å komme seg ut ved brann.

Bare sju prosent av de som bor i borettslag 
har hatt brannøvelse og prøvd rømnings-
veiene. Det viser en undersøkelse TNS Gallup 
har gjort for Norsk brannvernforening, If 
Skadeforsikring og Direktoratet for samfunns-
sikkerhet og beredskap (DSB) i forbindelse 
med Brannvernuka 2013.

– Tallet er skremmende lavt. Brann i 
borettslag er rett og slett et skrekkscenario. 
Mange mennesker, ulik alder og førlighet 
og lite øvelse i evakuering, gjør at en brann 
i borettslag har et klart katastrofepotensial, 
sier Ottar Sefland i If Skadeforsikring. Han er 
leder for Eksterne Partnere, som blant annet 
har forsikringen på over 6 000 borettslag og 
sameier i Norge. 

– Når mange mennesker bor tett, er 
det viktig at alle vet hva som er alternativ 

 rømningsvei hvis den vanlige utgangen er 
stengt av røyk. Det er også viktig å kjenne seg 
trygg på at naboens slokkeutstyr og røyk-
varslere virker, sier han.

vET iKKE 
Styret i et borettslag er ansvarlig for at brann-
sikkerheten er ivaretatt på en forsvarlig måte, 
men er ikke formelt pålagt å avholde øvelser. 
Indirekte er det likevel det reglene sier, mener 
Norsk brannvernforening.

– Det er gjennom øvelser man finner ut om 
rømningsveiene er gode nok, at baktrappa ikke 
brukes som lager eller at vaktmesteren ikke 
har satt sylinderlås på branndøra på grunn av 
innbrudd. En branndør skal jo kunne åpnes fra 
innsiden, sier administrerende direktør Dagfinn 
Kalheim i Brannvernforeningen.

I en øvelse blir det også tydeliggjort 
hvem som trenger hjelp til å komme seg ut. 
Kalheim forteller at Brannvernforeningen får 
 henvendelser fra brannvesen som fortviler over 
at de i store bofellesskap ikke har oversikt over 
hvilke beboere som trenger assistanse ved en 
brann.

– Slik informasjon er livsviktig når det 
brenner og mannskapene må prioritere. 
Helsevesenet har taushetsplikt, så der kommer 
brannvesenet ingen vei. Derfor er borett-
slagene selv de beste til å føre en slik oversikt, 
sier Kalheim.

OvErmODigE i røyK  
Alle boliger skal ha en alternativ rømningsvei. 
Avhengig av hvordan du bor, kan det være å ta 
seg ut gjennom vinduer, gå ut baktrappen eller 
ut i korridoren hvis den har rømningsvei videre.

– I en øvelse får beboerne et aktivt forhold 
til hva som er den alternative veien i stedet 
for å begynne å tenke på det den dagen eller 
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Vasker du klær mens du sover? I en av ti oppklarte branner nattestid er vaskemaskina brannårsak. 
Foto: colorbox

Vi vasker tøy 
mens vi sover
mange tyr til natta for å få skittentøyet rent, viser ny undersøkelse. 
Én av ti branner i vaskemaskiner skjer nattestid. 

Én av tre bruker oppvaskmaskinen om natta, 
og mer enn én av fem bruker vaskemaskinen. 
Åtte prosent setter på tørketrommelen. Det 
viser en spørreundersøkelse gjort av TNS 
Gallup. Barnefamiliene trekker snittet opp. 
28 prosent vasker klær om natta, og hele 17 
prosent setter på tørketrommelen.

– Det er heldigvis ikke mange vaskemaskin-
branner som oppstår nattestid. Likevel fraråder 
vi folk å vaske klær mens de sover. Muligheten 
for å oppdage brannutvikling tidlig er mye 
mindre enn når man er våken, sier avdelings-
direktør Anne Rygh Pedersen i DSB. 

mEr NATTEvASK
Av boligbranner der årsaken er fastlagt, står 
vaskemaskiner for 100 tilfeller i perioden 
2008-2012, viser tall fra DSB. 11 av disse 
oppsto mellom midnatt og kl 06. Antallet kan 
være høyere siden årsaken kun er registret for 
rundt 40 prosent av brannene.

I en ikke fjern fremtid vil strømmålerne 
 fortelle deg hvor mye strøm du bruker akkurat 
nå. Strøm er billigst når det er minst etter-

spørsel etter den, det vil si om natta.
– Med nye strømmålere blir det enda mer 

fristende å vaske nattestid fordi man kan følge 
med på hvor mye penger som kan spares. 
Dermed blir det bare enda viktigere for oss 
å si ifra om risikoen, sier Dagfinn Kalheim i 
Brannvernforeningen.

OPTiSK røyKvArSlEr
If anbefaler å ha optisk røykvarsler i alle rom 
hvor det brukes vaskemaskin og tørketrommel, 
varslere som er koblet sammen med de andre 
varslerne i huset.

I tillegg til å vaske mens man er våken og 
til stede, er rengjøring av tørketrommelen et 
viktig brannforebyggende tiltak.

– Lofilteret blir ofte tett etter bare én tørking 
og bør tømmes hver gang du har brukt 
 trommelen. La dette bli en del av rutinen. 
Har du tørketrommel med kondensator, må 
 kondensatoren rengjøres med jevne mellom-
rom, for eksempel hver måned, sier skadeleder 
Inge Gudmund Aas i If Skadeforsikring.

(neWsWire/bonord)

natta det brenner. I en slik situasjon teller hvert 
sekund. Hvis trappa er full av røyk, kan du ikke 
komme deg ut den veien, sier Ottar Sefland i If.

– Altfor mange har for liten respekt før 
brannrøyken, vi er mest opptatt av flammene. 
Røyken kan inneholde stoffer som blåsyre, 
klor og ammoniakk. Bare noen få innpust kan 
resultere i varige skader eller død, sier Sefland.

FOrSTår uTFOrDriNgEN
BONORD tilbyr borettslag og sameier et system 
for HMS-arbeidet, Bevar-HMS, som brannvern 
er en del av. Styrene får da vite gjeldene 
lover og regler, sjekklister for kontroll av for 
eksempel rømningsveier og slukkeutstyr, samt 
anbefalinger som at styret deler ut batteri til 
beboernes røykvarslere en gang i året, kontroll 
av slukkeutstyr hvert femte år og opplæring i 
bruk av pulverapparat.

– Det er utfordrende for styremedlemmene 
i boligselskaper å organisere brannøvelser. 
Ofte kan det omfatte svært mange mennesker, 
og ender fort med at man rett og slett ikke 
gjennom fører disse grunnet kapasitet. I en 
hektisk styrehverdag er det mange ting som 
skal prioriteres. Dette var også noe av  grunnen 
til at vi utviklet Bevar-HMS, for å forenkle styre-
arbeidet og på samme tid få et godt varslings-
system på hva styrene plikter å huske på, 
forteller teknisk sjef i BONORD Roy Jakobsen.

BONORD anbefaler styrene å be om bistand 
fra lokale brannvernmyndigheter når de plan-
legger å arrangere brannøvelser.

Norsk brannvernforening har forståelse for 
at jobben virker stor.

– Det er klart det er krevende å gjennom-
føre en brannøvelse i et stort boligkompleks. 
Men det er mye som er bedre enn ingenting. 
Å ta opp på generalforsamlinger hva som er 
gjeldende branninstruks, er også en form for 
øvelse, sier Kalheim.

– I tillegg bør styret selv tar runden og sjekke 
rømningsveiene. Et annet godt tiltak er å 
sende skriv til beboerne og be dem bekrefte at 
røykvarsleren deres virker, at de har brann-
slokker, brannteppe og så videre.

Mer om styrets ansvar for brannsikkerhet: 
www.dsb.no  

 fag og forvaltning 21



22 fag og forvaltning

SMånyTT

Styrekonferansen 2013  
– årets viktigste møteplass!

Dato for Styrekonferansen 2013 er 2-3.
november. I år har vi med bakgrunn i innspill 
fra dere om tema, lagt opp til det vi tror vil bli 
en meget spennende konferanse. I tillegg er 
sted for årets konferanse svært hyggelig, og 
noe som mange har etterspurt. Vi har gleden 
av å invitere styremedlemmer i forvaltede 
boligselskaper til ny styrekonferanse - i år på 
Hurtigruta.

På konferansen vil du få informasjon og 
kunnskap som er nyttig for alle som sitter i 
styret i et boligselskap. Det blir forelesninger 
innen jus, teknisk og økonomisk forvaltning, 
nye tjenester og mye mer. I år har vi i tillegg et 
særlig fokus på styrerollen. 

Ved siden av å øke din kompetanse innen 

disse feltene kan du dele utfordringer og 
 erfaringer, og knytte kontakt med andre som 
sitter i et styre i boligselskaper. 

Flere av våre samarbeidspartnere og våre 
fagavdelinger vil i tillegg ha stand, og du kan 
bli kjent med deres tjenester som bl.a. er rettet 
mot kollektivt innkjøp. 

Styrekonferansen passer for og er myntet 
på, alle som er valgt inn i et styre, vaktmester 
og andre ansatte. 

Invitasjon er sendt alle forvalta boligsel-
skaper, samt lagt på Styreportalen og våre 
hjemmesider. Skulle du som tillitsvalgt ikke ha 
mottatt denne eller det er noen spørsmål knyt-
tet til konferansen er det bare å ta kontakt med 
oss enten per telefon eller e-post.

i fjor var første gang vi arrangerte konferanse med deltagere både fra Harstad 
og Tromsø. For boligbyggelaget og deltagerne ble dette et spennende møte. 
ikke minst var det interessant å høre om de erfaringer man har, og de felles 
 utfordringer man møter som styremedlem i begge byer. 

gArANTi i Tromsø har fått nytt 
medlem til sitt meglerteam. monica 
Andersen (47) er ei byjente 
som etter noen år i utlendighet i 
 vesterålen, nå er kommet hjem.

De siste årene har hun jobbet som 
eiendoms megler i Vesterålen for Folk i 
husan Eiendomsmegling.

– Jeg gleder meg til nye utfordringer 
og nye kollegaer. Selv om Vesterålen er 
en perle i Nord-Norge, er det er godt å 
være tilbake i Tromsø. GARANTI er en solid 
meglerkjede med godt rykte i markedet 

Ny megler hos GARANTI Tromsø
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Fremtidens brille  
- google glass?
Klar for nye briller? Google Glass blir kanskje et godt alternativ, 
men kanskje i en annen kategori enn de du vanligvis er vant 
med. De nye brillene til Google består av en liten datamaskin 
med skjerm på høyre side. Du kontrollerer denne ved å bevege 
øynene slik at du kan aktivere, bla gjennom skjermbilder ved å 
ta små bevegelser med hodet, og snakke til dem hvis du f.eks. 
skal søke etter noe. Brillene skal i tillegg kunne fungere som 
en vanlig telefon. Google Glass er klar for apper som støtter 
nyheter, epost, YouTube og andre typiske Google programmer 
og funksjoner. Brillene vil trolig ikke være særlig egnet til å 
lese lange tekster, og informasjonen blir derfor begrenset. 
En morsom ting er at det skal også være mulig å skaffe ulike 
innfatninger til disse, samt tilpasse din synsstyrke.

Databasene til Google gjenkjenner gjenstander, bilder osv. 
og vil kunne gi deg nødvendig informasjon om disse. Data
maskinen vil i tillegg kunne søke gjennom sosiale medier, slik 
at den også vil kjenne igjen ansikter for deg. En av de virkelige 
store fordelene som fremheves er navigasjonsdelen.

Brillene er satt sammen med et batteri, en CPU inkl. GPS, 
kamera med video og foto, prosjektor, mikrofon, høyttaler og 
prisme. For at du skal kunne se et bilde ordentlig projiseres 
dette på netthinnen til øyet ditt.  

For å sende videosamtaler kreves det 4G eller en god WiFi 
forbindelse for å unngå hakking.

Elektronikken som sitter på høyre side gjør at brillene blir litt 
tyngre på ene siden. Batteritiden er rundt fem timer og krever 
opplading i løpet av døgnet. Displayet blir utydelig i skarpt 
lys. Sikkerheten er ikke den beste siden de ikke kan låses og 
informasjon blir lett tilgjengelig for andre. 

I følge Computerworld og Teknofil er brillene  fortsatt kun 
tilgjengelige for utviklere og spesielt utvalgte personer. Google 
melder at brillene trolig lanseres i 2014. Er Google Glass frem
tiden og den nye duppeditten alle skal ha? 
Svaret har ingen og det vil vise seg når 
de kommer på markedet. Det som er 
sikkert er at utviklingen går rasende 
fort, og stadig større integrering 
av personlige dataverktøy i vår 
hverdag er noe som er kommet 
for å bli.    

kjell Magnar lekang, 
ikt-rådgiver

iT-hjørnet

Budsjettet er styrets viktigste arbeids-
verktøy, både på kort og på lang sikt. 
En god budsjetteringsprosess vil kunne 
skape stabile felleskostnader. Dette 
vil også bidra til at styret får et godt 
grunnlag til å prioritere oppgaver som 
må utføres, og vedlikeholdsarbeid frem 
i tid.

På kurset vil sentrale tema knyttet til 
budsjettering bli behandlet. Dette er et 
kurs rettet mot, og åpent for tillitsvalgte 
i BONORDS forvalta boligselskaper.

Foredragsholdere er Tine 
Strømsnes og Vegard Antonsen. 
Begge er forvaltnings konsulenter, og 
 sivi løkonomer.

TrOmSø
Tid: Onsdag 2. oktober kl. 18:00
Sted: Nerstranda senter, 4.etg

HArSTAd
Tid: Torsdag 03.oktober kl. 18:00
Sted: Thon Hotel

Teknisk seminar
Sammen med en våre samarbeids-
partnere vil teknisk avdeling i BONORD 
avvikle et seminar om energi, smarte 
løsninger, nye produkter og gunstige 

finansieringsordninger for bolig-
selskaper. BONORDskolen vil avvikles i 
november og invitasjon bli sendt ut til 
boligselskaper i nær fremtid.

Budsjettarbeid i boligselskaper

BONORDskolen høsten 2013
BONORD
SKOLEN  hØSTen 2013

Ny megler hos GARANTI Tromsø
og kvalitet i alle ledd. Jeg håper og tror 
min erfaring også vil kunne bidra positivt 
inn i dagens team, sier Andersen.

– Monica er en erfaren eiendoms-
megler, og vi er glade for at hun har 
valgt å starte hos oss. Hastigheten i 
markedet for øyeblikket er relativt høy, og 
vi ser at flere meglerforetak er ute etter 
nye  med arbeidere. Det er derfor ekstra 
 hyggelig når Monica har valgt oss,  forteller 
Leif-Harald Svendsen, avdelingsleder for 
GARANTI Eiendomsmegling i Tromsø.

Monica Andersen startet i jobben16.
september.Monica Andersen
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Bursdagshell for Marita

– Det var virkelig en overraskelse og en flott 
bursdagsgave. Jeg trodde ikke helt det var 
sant. Jeg vinner jo aldri noe, forteller den 
glade vinner og jubilanten. 

På BONORDs kontor i Harstad deler man 
gleden.

– Vi synes det var ekstra moro at et av våre 
medlemmer i Harstad vant denne gangen. 
Spesielt siden hun også har fødselsdag på 
dagen kampanjen gikk ut og at dette i tillegg 
var en rund dag. Helt fortjent, uttaler region-
direktør Bjørn Mathisen, med et stort smil 
under overrekkelsen av premien!

Til tross for at hennes mor var den som 
vervet henne, og hun er takknemlig for det, 
forteller Sætermo med et smil at det nok ser 
litt mørkt ut for at hun får bli med på tur.

– Nei jeg tror ikke det. Denne tenker jeg nok 

bruke selv neste sommer. Blir sannsynligvis 
meg og en venninne som reiser sammen på tur.

Sætermo jobber til daglig som førskolelærer 
i en barnehage i Harstad. Hun er på boligjakt 
og håper medlemskapet kan bidra positivt til 
dette.

– Jeg håper BONORD skal bygge mer i 
Harstad. Helst 3-roms i moderne stil, og til 
fornuftige priser.

Årets sommerkampanje har gitt stor 
respons. I år hadde man også valgt å rette seg 
særlig mot unge i etablererfasen.

– Sommerkampanjen i år har gitt høyere 
respons enn tidligere, noe som sikkert også 
henger sammen med presset i bolig markedet 
spesielt for de unge. Det er også bak grunnen 
for at BONORD har rettet seg særlig mot 
denne gruppen. Vi ser daglig hvordan mange 

sliter for å komme seg i posisjon for å kjøpe, 
og vi mener borettslagsmodellen er en god 
vei inn i boligmarkedet spesielt for de unge 
og førstegangsetablerere, sier leder av 
 kundesenteret i BONORD Hanne K. Indal.

Den 28.august ble et flott arrangement 
med stort oppmøte avviklet i boretts
laget. Spennende aktiviteter var lagt opp 
for store og små. Leo fra Leos Lekeland 
startet markeringen med aktiviteter for de 
minste, etterfulgt av deilig mat 
og grilling for de litt større i 
oppsatte partytelt. Veronica 
Walle i fest komiteen 
melder om stor  stemning 
og fornøyde deltagere i 
alle aldre.

BONORD gratulerer Sørlia BRL med deres 25års jubileum!

På dagen årets sommerkampanje gikk ut vervet og meldte 
Marita Sætermos mor henne inn i BONORD. Samme dag fylte 
hun også 30 år, og samme dag ble hun  trukket ut som vinner 
av vervekampanjen.  Premien var et reisegavekort på kr. 5000,-

Den glade vinner og jubilant Marita Sætermos får her overrakt premien av region direktør i BONORD Bjørn Mathisen.
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Fram til årsskiftet er det svært prisgunstig selv 
å bli medlem i boligbyggelaget, eller gi med-
lemskapet i gave. I denne perioden, oktober 
t.o.m. desember, er det gratis kontingent ved 
innmelding. Eneste kostnad er andels kapitalen 
som er en engangsbetaling som alle må 
betale inn. Årlig kontingent er på kr. 300,- for 
de over 18 år og kr. 100,- for de under (junior-
medlemmer). Denne sparer du om du melder 
deg inn i kampanjeperioden. Andelskapital er 
likt for begge grupper og er på kr. 300,-

Leder av BONORDs kundesenter Hanne K. 
Indal fremhever forkjøpsretten som medlem-
skapets viktigste fordel, og mener den kan 
være en avgjørende innvestering i et stadig 
tøffere boligmarked.

– Forkjøpsretten er fortsatt vår 
 viktigste fordel. Gjennom medlem-
skapet opptjener du ansiennitet. 
Denne kan vise seg å bli helt 
 avgjørende når du skal kjøpe deg 
en bolig hvor dette er førende. I dag 
 selges eksempelvis mer enn hver fjerde 
leilighet i Tromsø med forkjøpsrett, og 
dette bare øker. Denne tendensen ser vi 
også over hele landet, forteller Indal.  

BONORD inngår i et Storbysamarbeid 
som også gir ansiennitet i byene 
Harstad, Bodø, Trondheim, Bergen, 

Gratis medlems kontingent
Fra 01.oktober og ut året betaler 
du kun andelskapitalen for å bli 
medlem.

BONORD gratulerer Sørlia BRL med deres 25års jubileum!

Stavanger og Oslo. I tillegg har BONORDs 
samarbeidspartner USBL avdelinger i en 
rekke andre byer på sentrale Østlandet. Totalt 
gir medlemskapet i BONORD deg et gunstig 
fortrinn ved kjøp til vel 65 000 boliger som 
omfattes av ordningen, samt rundt 1200 
utleieboliger.

– Gjennom medlemskapet kan du komme 
foran andre i konkurransen om disse boligene. 
Derfor sier vi ofte at dette er en av de beste 
investeringene du kan gjøre med tanke på 
fremtiden og et stadig tøffere boligmarked. 
Jo lengre ansiennitet du har, jo sterkere står 
du. Derfor ser vi ofte foreldre og besteforeldre 
som gir medlemskapet i gave til yngre familie-
medlemmer, sier Indal.

I tillegg til forkjøpsretten oppnår du også 
gode fordeler og rabatter hos BONORDs mange 
samarbeidspartnere både lokalt og nasjonalt.

– Vi har samarbeidspartnere innen alt fra 
forsikring, telefoni, møbler til liftutleie. 

Vårt fordelsprogram er omfattende, og 
vi jobber hele tiden med å utvikle dette 
ytterligere og få inn flere relevante 
 aktører, avslutter Indal.

Innmelding kan gjøres på nett på  
www.bonord.no, eller gjennom skjema 
som kan fås ved å kontakte BONORD  
på tlf. 77 60 32 00 eller e-post:  
post@bonord.no. Alternativt kan du 
stikke innom oss i fjerde etasje på 
Nerstranda senter i Tromsø eller i 
Magnus gate 1 i Harstad, for mer 
 informasjon og en hyggelig prat.
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Setter en verdig strek
Med til sammen 80 års fartstid i 
bransjen, sørger de tre gravferds-
konsulentene hos IMI Tromsø 
Begravelsesbyrå for at sørgende 
får best mulige hjelp til å ta det 
aller siste farvel.

− Hver eneste gravferd er unik, det eneste 
som er felles er at alt må være så perfekt som 
overhodet mulig. Små tabber eller problemer 
undervegs kan gi store påkjenninger for de 
etterlatte, sier gravferdskonsulent Harald 
Eines. 

Dette er et ansvar gravferdskonsulentene er 
seg svært bevisst, og er takknemlig for at de 
begynner å få litt erfaring – for å si det mildt. 
Eines har hatt dette yrket i 35 år nå. Kollegaen 
Ørjan Andreassen begynte hos IMI for snart 
30 år siden og har jobbet fulltid i byrået de 
siste 17 årene. «Nybegynneren» er daglig leder 
Håvard Larsen. Han har vært her i 15 år.

«direktesending»
− Å forberede og gjennomføre en gravferd er 
et stort ansvar å ha. Du kan sammenlikne grav-
ferden med en direktesending, hvor du bare 
har en eneste sjanse til å få alt til å fungere. 
Derfor kvalitetssikrer vi alt ned til den minste 
detalj. Alt er skrevet ned. Hvilke  blomster som 
ligger hvor, hva som finnes av innslag under-
vegs. Våre rutiner er så  nøyaktige at hvem som 
helst av oss kollegaene skal kunne overta for 
hverandre på kort varsel.

− Hva er den viktigste kompetansen hos en 
gravferdskonsulent?

− Evnen til å lytte og evnen til å vise empati, 
fastslår daglig leder Håvard Larsen.

IMI har eksistert i Tromsø i over 60 år, og holder til i kjelleretasjen under eierne sine, som er Norkirken Tromsø (tidligere Tromsø Indremisjon). Til sammen har de tre faste ansatte nesten 80 års fartstid fra bransjen.  
F,v. Håvard Larsen, Harald Eines og Ørjan Andreassen.

De fleste tingene knyttet til en begravelse følger lange tradisjoner og har ikke endret seg særlig de 
siste årene. Størst utvikling og forandring fra år til år vises gjennom musikkvalg og gravminner.

Nesten hver eneste dag møter han nye 
sørgende. Noen ganger flere familier i løpet av 
en dag.

− Da er hodet ganske tomt etterpå. For 
oss er det første møtet med familien mye 
mer  krevende enn selve gravferden. Det er 
da vi skal bli nok kjent med dem til at vi kan 
finne fram til hva som behøves av hjelp, og 
hvordan de vil ha gravferden. I den prosessen 
er nettopp det å lytte og det å ha empati viktig. 
Noen av de som kommer inn er fullstendig 
lammet av sorg. Andre er roligere. Enkelte 
familier sliter kanskje med konflikter som 
forsterkes av sorgprosessen, forklarer han. 
Gravferdskonsulentene må etter beste evne 
forsøke å nå fram og finne løsninger som alle 
blir komfortable med.

Men tro ikke at det ligger noe trist lokk over 
begravelsesbyrået.
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Humor viktig
− Humor er en utrolig viktig følgesvenn. Ofte 
hører du gapskratt fra rommet hvor vi har den 
første pårørendesamtalen. Det er godt å få 
le over gode minner eller over karaktertrekk 
ved den avdøde som er viktig å formidle. Jeg 
 forsøker i de aller fleste sammenhenger å 
bruke humoren som kanal. Den og gråten er 
de to viktigste ventilene vi har, mener Eines. 

Og det er mang en tåre disse sterke karene 
har felt i jobbsammenheng.

Harald Eines og Ørjan Andreassen legger 
ikke skjul på at noe av det tøffeste de har 
vært med på yrkesmessig, var flyulykken 
på Operafjellet på Svalbard hvor 141 men-
nesker omkom. IMI håndterte alt av logistikk. 

IMI har eksistert i Tromsø i over 60 år, og holder til i kjelleretasjen under eierne sine, som er Norkirken Tromsø (tidligere Tromsø Indremisjon). Til sammen har de tre faste ansatte nesten 80 års fartstid fra bransjen.  
F,v. Håvard Larsen, Harald Eines og Ørjan Andreassen.

De ga hver enkelt av de omkomne en kiste 
og transporterte bårene til minnestunden i 
Tromsøhallen, før de så sendte bårene til sine 
respektive hjemland. 

− Det ble viktig for oss å avslutte hver 
arbeidsdag med en felles middag sammen før 
vi gikk hjem. Slik fikk vi ventilert litt de sterke 
inntrykkene på hverandre og slapp å ta dem 
med hjem til kona eller venner. Vi fikk faktisk 
skryt av psykologene som debrifet politiet fordi 
vi hadde iverksatt dette. «Dere kommer ikke til å 
få problemer etterpå», spådde de – og fikk rett.

− Vi er generelt flinke til å bruke hverandre. 
Det er jo en del sterke inntrykk nå og da.

− Ja, du vet aldri hva arbeidsdagen bringer 
av opplevelser. Om du må rykke ut til fatale 

ulykker, eller kanskje må til UNN og møte 
foreldre paret som sitter der med sin første-
fødte død i armene sine. 

En av konsulentene er alltid på vakt, om 
det er dag eller natt, helg eller ferie. Hvis 
politiet tar kontakt har de en responstid på 30 
 minutter. Da skal bårebilen være undervegs.

kostnadene
En begravelse kan fort bli en svært kostbar 
affære, men gravferdskonsulentene avviser at 
begravelsesbyråene er årsaken til det.

− NAV gir inntil 21.336 kroner i gravferds-
stønad til de som søker økonomisk hjelp til å 
gjennomføre en begravelse. Denne summen 
har vært konstant i mange år, og dekker en 
ordinær, verdig begravelse. Årsaken til at 
det fort blir dyrere er kostnadene på alt som 
kommer i tillegg: alt fra blomster dekorasjoner 
og minnesamvær, til musikk i kirka, forklarer 
Larsen. 

ny musikk
− Har vår måte å ta farvel på endret seg mye 
de siste 30 årene?

− Nei, egentlig ikke. Det er for eksempel 
fortsatt ikke lov med avspilling av musikk på 
cd-spiller under selve seremonien. Likevel er 
oppsettet blitt litt løsere fra Kirkens side. Det 
åpnes mer opp for at pårørende og venner av 
avdøde holder taler eller synger. Noen prester 
oppfordrer faktisk de pårørende til dette. 
Samtidig endrer musikkvalgene seg mye. Både 
det som fremføres av solister og det som alle 
skal synge sammen. Sanger og sangtekster 
som trolig ville vært avvist for et par tiår siden 
slipper inn i seremonier nå. 

Utformingen på gravminner er også preget 
av trender i samfunnet.

− Nå kan du faktisk gravere inn en QR-kode 
på gravsteinen, som leder deg til en minneside 
om avdøde som pårørende har lastet opp på 
internett. Vi har ikke sett dette i Tromsø ennå, 
men kanskje det kommer hit også, mener 
Andreassen.

partner

•	IMI	er	partnerbedrift	i	BONORD.	Det	betyr	at	
byrået gir BONORDs medlemmer rabatt på 
sine tjenester.
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partner

•	Opp	til	40	prosent	rabatt	på	arrangementer	
i Hålogaland teaters regi.

•	www.ht.no,	Tlf:	77606400

Barn i hovedrollen på HT
ikke bare skal det handle om barn. Barn spiller alle hovedrollene når lille 
Hålogaland Teater byr på det tankevekkende teaterstykket «medeas barn». 
vår samvittighet og våre fordommer utfordres på HT denne høsten.

Teateret er allerede godt i gang med en 
mangfoldig høstsesong. Mens forestillingen 
«Jeppe» i Finn Arve Sørbøes skikkelse allerede 
er utsolgt, er det flere andre store teater-
opplevelser i vente i høst.

For eksempel byr teateret på noe helt nytt 
når de setter opp «Medeas barn» med barn 

i alle rollene. De voksnes konflikter tolkes fra 
barnas ståsted, hvor barn blir tatt på alvor, og 
leken blir middelet for å opprette orden i en 
verden full av kaos som følge av at foreldrene 
skal skilles. Forestillingen fra Lille Hålogaland 
Teater, HTs eget barneteater, anbefales for barn 
fra og med åtte år, og for voksne som ønsker et 
innblikk i barns perspektiv og tankemåte.

STAndup
Neste nyvinning fra teateret er å slippe en 
standupkomiker opp på scenen. HT har gitt 
Trine Lise Olsen rett til å «ta» scenen og hun 
griper anledningen til dette mellom 13. og 23. 
november med forestillingen «Æ har rætt».

Med bunnløs ærlighet formidler Trine Lise 
historien om å vokse opp som barnehjemsbarn 
i 80-tallets Finnmark. Det handler om det å 
miste en far, om å miste en mor, om å miste 
en familie. Men det handler også om å finne 
seg selv, om å finne løsninger og om å få en 
ny mor når en trenger det som aller mest. Trine 
Lise er utfordrende, overraskende, ikke så lite 
frekk og ikke minst varm. Hun blir å servere en 
rå og morsom forestilling om retten til å være 
seg selv.

FOrdOmmer
Men nå i oktober kan publikum unne seg 
forestillingen «Æ ringer mine brødre». Jonas 
Hassen Khemiris tekst tar et rasende oppgjør 
med våre fordommer mot andre og hver andre. 
Bakteppet for den prisvinnende svensk- 
tunisiske forfatteres stykke er en selvmords-
aksjon i den svenske hovedstaden i 2010. 

− Mangfoldet er ganske stort fra det dypt 
alvorlige til latterlig lekne, sier informasjons-
rådgiver Stein Fredriksen ved Hålogaland Teater 
om høstens program, og anbefaler alle å unne 
seg minst et teaterbesøk i høst. BONORDS 
medlemmer får opptil 40 prosent rabatt på 
teaterbilletter ved Hålogaland Teater. 

Komiker Trine Lise Olsen serverer i november et 
show fullt av alvor, latter og råskap.

Medeas barn 
er en forestilling 
for både barn, 
og voksne som 
ønsker et innblikk i 
barns perspektiv og 
tenkemåte.
FOTO: INGUN MÆHLUM, HT



Uglen Ulf har svaret

Vet du sVaret?

Vitser

1. Har du et annet ord for å lure noen? 
2. Hva heter hovedstaden i Norge?
3. Hva er det lurt å ha på føttene for ikke å bli kald? 
4. Kan du navnet på et lite og hardt godteri? 
5. Hva kalles hjemmearbeid for skoleelever?
6. Brødre som er blitt verdenskjente fordi de lurer på hva reven sier?
7. Nedbør som pleier å dukke opp snart? 

send inn svaret og ditt navn og adresse til  
Bonord, Postboks 6156, 9291 Tromsø 
Husk å merke konvolutten med «Barnesida». Du kan også sende 
 løsningen på e-post til oss, adresse: bolyst@krysspress.no. Husk å 
skrive hva du heter og adressen din. i forrige Bolyst var «fotball» 
riktig løsningsord. gabriel andré Nordby (6) var blant de som 
hadde riktig svar, og er trukket ut til å få en BONORD-overraskelse 
i posten. 

Vente på bussen
Det var en gang to damer som 
satt og ventet på bussen. «Huff,» 
sa den ene. «Nå har beina mine 
sovnet, og det har baken min 
også.»
«Ja,» sa den andre. «Jeg hørte at 
den snorket.»

Nå kommer vinteren og mørketiden og dermed er det igjen mulig å se nordlyset danse på himmelen. Nordlys 
heter egentlig Aurora Borealis og er kun mulig å se i Nord-Norge og andre deler av verden som ligger like langt 
nord. Hvis nordlyset er veldig sterkt kan de se det i Oslo eller lenger ned i Europa også, men dette er svært, 
svært sjelden. Derfor kommer det masse turister til Nord-Norge og Svalbard hvert år for å oppleve nordlyset.
I gammel tid trodde folk at nordlys var farlig, og barn ble fortalt at de ikke skulle vinke til nordlyset. I alle fall ikke 
med hvite lommetørkler. Dette er bare gammel overtro. Nordlys skyldes små eksplosjoner på solas overflate 
som slynger ut en strøm av elektrisk ladde partikler (elektroner, protoner og heliumkjerner). Denne strømmen 
kalles solvind. Etter noen dager passerer de ladde partiklene vår planet Jorden og påvirkes av jordas magnet-
felt. Solvindpartiklene kolliderer med luftmolekyler i den øvre atmosfæren og skaper fantastiske fargespill på 
 himmelen lengst i nord som nordlys, og lengst i sør (Antarktis) som sørlys. 

HVA Er nordLYS?

Tung litteratur 
En svenske kom inn i en 
 bokhandel og skulle ha en bok. 
Ekspeditøren: − Skal det være 
noe lett, eller leser De helst 
tyngre litteratur? 
Svensken: − Det er det samme, 
jeg har bilen med. 

Elefantsalg
Hvor får du kjøpt billige 
 elefanter?
− På mammutsalg.

Det ordet som danner seg loddrett i  første rute er løsnings ordet. Et hint 
denne gangen er at løsningsordet også står en annen plass på denne 
siden.

1
2
3
4
5
6
7

Leke butikk 
Lille Per gikk inn i en lekebutikk, der sto 
en stor blå lekebil, han tok den ned og 
gikk til kassa, da sa damen i kassen: 
«det blir 150 kroner», Per gir henne 
lekepenger. Da sa damen: «har du ikke 
ekte penger lille venn» Per: «nei men er 
ikke dette en lekebutikk da?»
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Aldri tilbake
Hva løper alltid framover, men 
tar aldri samme veien tikbake?  

Svar: Elva

Uttale 
Hvilket norsk ord blir alltid 
uttalt feil? 

Svar: Feil

Gaver 
Hva er det dine barn må gi 
deg, som du ikke kan få selv? 

Svar: Barnebarn

Umulig jobb
Hva er laget av tre, men er 
umulig å sage?

Svar: Sagflis

Gåter



På vegne av Unison Forsikring AS 

G
lød

03712

LA BOLIGBYGGELAGET 
FORSIKRE DET DU ER GLAD I

Forsikring skal gi deg trygghet for det som plutselig kan skje. Da er det viktig at du kan stole 

på de som forsikrer deg. Nå har 47 boligbyggelag fra Kristiansand i sør til Nordkapp i nord gått 

sammen for å tilby våre 530 000 medlemmer forsikring av det de er mest glad i. Vi kjenner 

medlemmene våre, og vet at skikkelige folk fortjener skikkelig forsikring. Og ønsker du å bytte 

forsikring er det enkelt – vi gjør jobben for deg. Uansett om du vil forsikre sølvtøyet, bilen eller 

skal ut å reise bør du sjekke ut hva Boligbyggelagenes Forsikring kan tilby. 

Kontakt ditt boligbyggelag eller ring oss på 03712. 

www.bblf.no
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NÅ KOMMER NESTE TRINN
Mange har ønsket at vi skal bygge, for de vet vi bygger trygge og gode boliger. Første 
byggetrinn var veldig populært. Nå kommer neste, bestående av kun 8 store 2- og 4-roms. 
Gammelgård borettslag på midtre Kaldslett, har markedets beste systemer for
trygging av hverdagen for deg som beboer. 

Prosjektet er vestvendt og ligger øverst i nytt boområde kun 3 km fra Tromsøbrua. 
Leilighetene er store og romslige, passer for mennesker i alle livsfaser, og har en vakker 
panoramautsikt mot innseilingen til Tromsø.

BONORDmedlemmer som ønsker å benytte sin forkjøpsrett må melde dette innen 
14.oktober. For mer informasjon se våre nettsider eller ta kontakt med oss per telefon 
eller e-post.

Ingvild Bratterud, Megler / T 469 60 555 / E ingvild.bratterud@garanti.no
Leif-Harald Svendsen/ T 916 09 643/ E leif.harald.svendsen@garanti.no

FOR MER INFORMASJON: 

GAM
M

EL
GARD.N

O
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Tilbudet gjelder ved bestilling av rørfornying av avløp.

• Vi legger nye rør i gamle
• Ingen riving eller graving
• Spar penger tid og miljøet

Din lokale rørfornyer tilbyr 
TV-inspeksjon for kr 1,00 
til borettslag. 

Rehabilitering av avløpsrør  
- innvendig og utvendig

LU
N

D
B

LA
D

 M
E

D
IA

 A
S

 
–

 
S

V
A

N
E

G
O

D
K

JE
N

T
 T

R
Y

K
K

E
R

I 
–

 2
4

1
 7

6
2

Benytt deg av
medlemsfordelene
dine hos Telenor!
Som medlem i BONORD får du følgende  
rabatter på bredbånd fra Telenor:

• 10% rabatt på utvalgte bredbånd 

• 10% rabatt på Mobilt Bredbånd M, L og XL

Telenor jobber kontinuerlig for å gi deg den 
beste opplevelsen!

Les mer om disse og flere fordeler på  
www.fordelskortet.no
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Butikktilbud for medlemmer i Bonord  Alle priser inkl. mva.  Varighet t.o.m 10. oktober 2013

99,-
Fruktte 8 smaker, 80 poser i pk. Vnr. 111500 1490,-

Sitland BeQuadra kontorstol.  
Kusterbar ryggmotstand. Rygg låsbar i 3 forskjellige posisjoner. 
Hev og snekbar rygg. Regulerbar sittehøyde. Sort. 5 års garanti. 
Vnr. 268774

99,-
Ledpære Parath, PAR16 4,8W/827 varmhvit. 
Lyser som 35w halogen og kan dimmes med  
fase/fasesnitts dimmer. Vnr. 271308

299,-
Høyttaler hvit/rød/sort portabel trådløs (Veil. kr 510) 
Vnr. 268616 / 268617 / 268615

Norengros Markedshuset Tromsø
Strandveien 106
Åpent man-fre kl 08-18

Norengros NB Engros Harstad
Mercurveien 4
Åpent man-fre kl 08-16
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Blå kraft fra luft og vann.

Ishavskraft leverer 100% fornybar  
og kortreist kraft fra verdens blåeste landsdel. 

Nå kan du nyte godt av lave markedspriser 
– og samtidig sikre deg mot store pristopper.  
Med BONORD Felleskraft jobber vi aktivt for at du  
skal få så lav strømpris som mulig hver måned. 
 
Ta kontakt på 04925 eller kunde@ishavskraft.no, 
om du ønsker mer informasjon eller vil bestille. 

 

BONORD FELLESKRAFT
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Et hjem skal være et godt sted å bo i. Mange ønsker å gjøre 
små og større grep for å bo enda bedre. 

Enova gir ditt borettslag støtte til å bygge eller oppgradere 
til passivhus. du kan også kartlegge hva som er mulig, 
lønnsomt og hensiktsmessig før dere oppgraderer eller 
bygger nytt. 

Som leder i borettslaget, styremedlem eller andelseier, 
bør du vurdere Enovas støtteprogram: 

«Støtte til utredning av passivhus»
«Støtte til passivhus og lavenergibygg»

Så er du et skritt nærmere de beste løsningene for din 
drømmebolig.  

Les mer og søk på enova.no/borettslag 
 

StøttE til frEMtidEnS bolig? 

Foto: G
etty
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IshavsTakst leverer et bredt spekter av 
 takserings områder til private, næringsliv og 
 offentlige aktører i Troms, Finnmark og Svalbard.

Vi tilbyr:
 Verditaksering
 Forhåndstakst
 Verdivurdering
 Boligsalgsrapporter
 Tilstandsrapporter
 Reklamasjonsrapporter
 Skadetakst på bygning, innbo og naturskader

Kontakt oss i dag for en uforpliktende
samtale! Ring 917 55 364 eller send en
e-post til post@ishavstakst.no

Ekstra gunstige pakkepriser 
til BONORD- medlemmer!

      917 55 364
post@ishavstakst.no
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TID FOR INTERIØR!

2

NYHET

Walls2
Pain

t

Et genialt produkt for deg som vil ha

slette vegger med nærmest usynlige skjøter
slette vegger med nærmest usynlige skjøter

Spør oss om Walls2Paint i butikken

Parkett og laminatgulvParkett og laminatgulv

STORT UTVALG

Gjelder et begrenset antall. Vi tar forbehold om utsolgte varer. Bildene er illustrasjonbilder.

Åpningstider: Man-fre 08-20 Lør 09-17

B Y G G E V A R E H U S E T  P Å  S T A K K E V O L L V E I E N

Åpningstider: Man-fre 08-20 Lør 09-17

B Y G G E V A R E H U S E T  P Å  S T A K K E V O L L V E I E N

idé:Tromsø

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

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

idé:Harstad

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

Stakkevollvn. 15 • Tlf.: 77 65 97 00   www.neumann.no

B Y G G E V A R E H U S E T  P Å  S T A K K E V O L L V E I E NB Y G G E V A R E H U S E T  P Å  S T A K K E V O L L V E I E N

Tapeter

GulvbeleggGulvbelegg

STORT UTVALG

Tapeter

STORT UTVALG

Ekstra gode priser på 

hele vårt sortiment til 

alle BONORD kunder. 

Husk medlemskortet!
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Se TV når det passer for deg. Hvor ofte har du ikke kommet 
hjem midt i en nyhetssending du gjerne skulle fått med deg? 
Med tjenesten Start Forfra kan du med et enkelt tastetrykk 
starte nyhetene eller programmet du ønsker å se forfra, 
og få med deg alt fra start. Enkelt og genialt.

Start Forfra er bare en av fl ere nye og spennende tjenester du 
får med den nye underholdningsportalen T-We fra Canal Digital. 

Finn ut mer på canaldigital/t-we

Start ForfraSe TV når det passer deg. Hvor ofte har du kommet hjem 
midt i en nyhetssending du gjerne skulle fått med deg? 
Med tjenesten Start Forfra kan du med et enkelt tastetrykk 
starte nyhetene eller programmet du ønsker å se forfra, 
og få med deg alt fra start. Enkelt og genialt.

Start Forfra er bare en av fl ere nye tjenester som kommer 
med den nye underholdningsportalen T-We fra Canal Digital. 

Finn ut mer på canaldigital.no/t-we

Se TV når det passer deg. 

Start Forfra
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Advokatbistand − Rekve Pleym & co
www.rekve-pleym.no • Tlf 77 75 12 00
BONORD-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 BONORD-pris på sikrings-
produkter, 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
BONORD-medlemmer har 15 % rabatt på 
følgende varer/tjenester:
 - Lagring av innbo på lagerhotell 
 - Pakkemateriell for flytting (esker, tape, 
silkepapir, bobleplast)

Bildekk og felger 
Vianor Tromsø Tlf 77 60 96 00
Vianor HarstadTlf 77 07 97 70
www.vianor.no
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.

Bistand ved dødsfall  
− IMI Begravelsesbyrå
www.imitromso.no • Tlf 77 66 25 00
Full assistanse under gravferdsseremonien 
uten kostnad (normalpris kr 1.800,-), 
Søknad, merking og oppsetting av gravminne 
uten kostnad (normalpris kr 1.500,-)

Blikkenslager- og verkstedpro-
dukter 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 boligven-
tilasjon, sentralstøvsuger, kjøkkenhetter og 
 ventilatorer.

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 - balkong innglassing,  
2 timer gratis rådgivning/glassvalg/løsning 
pr. medlem/ pr. prosjekt. 
Sol- og innsyn skjermingsprodukter: 
20% rabatt på motorisering/ automatikk 
til  utvendig solskjerming. 15% rabatt på 
utvendige solskjermings produkter fra  
Kjells Markiser + øvrig sol skjerming.  
10% rabatt på vindusfolie.

Møbelringen 
www.mobelringen.no • Tlf 77 60 03 50
25% rabatt på madrasser med tilbehør fra 
merkevareleverandøren Wonderland (ikke 
på kampanjepris), 20% rabatt på diverse 
interiør (små varer), 10% rabatt på tepper, 
7,5% rabatt på stuemøbler (sofa, stoler, 
spisestue, bord, skap etc).

Elektriker/elektriske produkter og 
belysning – JM Hansen Elektrisk og  
Expert Langnes. 
www.jmhansen.no • Tlf 77 66 55 00
Installasjon og elektrikertjenester: Elektro-
montør 5% rabatt,  installasjons materiell 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.

Renovasjon − REMIKS 
www.remiks.no • Tlf 77 60 19 00
BONORD-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.

NorEngros/Markedshuset 
Tlf 77 75 26 26
NorEngros/NB Engros Harstad 
Tlf 08522
www.norengros.no
Som medlem i boligbyggelaget har du 
følgende rabattavtale:
- 20% rabatt på alle varer (utenom maskin-
varer og tilbudsvarer/kampanjetilbud)
- 40% rabatt på blekk/tonere
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Byggevarer − Neumann Bygg 
www.neumannbygg.no • Tlf 77 65 97 00
Inntil 42% rabatt på byggevarer.

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

Kjøkken/bad/garderobe – 
Nova Interiør Tromsø 
www.nova-group.no • Tlf 77 63 90 00
Nova Interiør Harstad
Tlf 76 89 91 00 www. harstad@nova-group.no

30% på kjøkken
25% på bad og garderobe
5% ekstra på kampanjepriser til BONORD 
medlemmer
Compakt kjøkken nettopris 5%

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.

Ishavskraft
www.ishavskraft.no • Tlf 04925 
Ishavskraft tilbyr strømavtale til Bonord 
medlemmer. Felleskraft – følger spot prisen, 
men du kan unngå store prishopp. Måneds-
beløp kr 25,-. Spot- innkjøpspris basert på 
NordPools områdepris + 20,- pr mnd ved 
avtalegiro/efaktura.

Vann- og avløpstjenester - VVS 24 
www.vvs24.com • Tlf 77 69 02 00
BONORD-medlemmer har følgende rabatter:
20% rabatt på møbler, dusjer, badekar, 
boblekar, toaletter, kraner og tilbehør, 
20% rabatt på rørdeler og 60 kr avslag på 
gjeldende timepris for rørlegger

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

Euroskilt AS 
www.euroskilt.no • Tlf 77 67 99 44
22% rabatt i henhold til Euroskilts veiledende 
priser på produkter innen: - Utemiljø - Skilt 
- Avsperring - Master, stolper, oppsetnings-
utstyr - Vegsikring, støtabsorberende 
produkter - Øvrige produkter som ligger i 
produkt sortimentet til Euroskilt.
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Renhold og vaktmestertjenester – 
All-tjeneste 
www.all-tjeneste.no • Tlf 77 61 50 50
10% rabatt på gjeldende timepris for  renhold 
og vaktmestertjenester. 

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

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,- 

Storgata 60 - Tromsø - Midt i byen!
Telefon 77 68 31 35Utleie av verktøy og 

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

Tromsø Private Omsorgstjeneste AS 
www.privatomsorg.no
Tlf 77 61 55 77 / 406 22 364
Harstad Private Omsorgstjeneste 
www.privat-omsorg.no • Tlf 917 10 017
Respekt - Ydmykhet - Fornøyde kunder - 
Fornøyde ansatte
10% på alle timepriser og alle tjenester. 
Eksempel på tjenester er: Hjemmehjelp, 
sykepleiertjenester, personlige hygiene,
støttekontakt, ledsager, snømåking, plenklipp 
og andre vaktmestertjenester. 15% rabatt på 
vaktmestertjenester.

Låsservice Nor as, 9408 HARSTAD
www.laasnor.no  Tlf. 77 00 19 20  post@
laasnor.no Nøkler, låser, mekaniske og 
elektromekaniske sikkerhetsprodukter. Utstyr 
for brann- og rømningsdører.
20 % rabatt på TrioVing mekaniske låser og 
beslag, 10 % rabatt på TrioVing elektrome-
kaniske låser.



www.garanti.no GARANTI Tromsø - Tlf. 77 60 32 00

Raimond Sørensen
414 74 856
raimond.sorensen@garanti.no

Leif-Harald Svendsen
916 09 643
leif.harald.svendsen@garanti.no

Ragnhild Bjørnfl aten Walthinsen
411 40 757
ragnhild.walthinsen@garanti.no

Ingvild Bratterud
469 60 555
ingvild.bratterud@garanti.no

Alle vil ha høyest mulig pris for boligen sin…
…det får du når du velger GARANTI. GARANTI Eiendomsmegling er spesialist på salg av

borettslagsleiligheter og den megleren som selger desidert fl est slike. Fra før innehar vi de fl este
prisrekordene på solgte borettslagsleiligheter, og så langt i 2013 har vi oppnådd fl ere nye.

Ta kontakt for et godt medlemstilbud og en trygg bolighandel.

RETURADRESSE:

BONORD
Postboks 6156
9291 TROMSØ

B 
Blad


