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leder

Dyrere husleie 
for folk flest

Svein Dalsbø
Administrerende 
direktør

RegjeRinga foReslåR å fjeRne moms
fritaket for borettslag.

Dette vil om forslaget blir vedtatt, medføre 
økte felleskostnader for 550.000 beboere 
som bor i tilsluttede borettslag. En regjering 
som har gått til valg på å redusere skatter og 
avgifter, viser seg igjen å være mer opptatt å 
skaffe inntekter til staten enn å stå ved det de 
har lovet.

Forslaget innebærer at forvaltnings
tjenestene som boligbyggelagene utfører 
for borettslagene vil bli underlagt generell 
merverdi avgift, hvilket medfører en kostnads
økning på 25%. Tjenestene som dette 
 omfatter er forretningsførsel, regnskaps
tjenester og en del tekniske tjenester. 

Konsekvensen av endringen er åpenbar, 
og vil til syvende og sist ramme den enkelte 
beboer gjennom økte felleskostnader. Vi 
trodde i vår enfoldighet at målet var å få ned 
folks bokostnader, og ikke det omvendte.

noRsk boligpolitikk mangleR i stor grad 
en sosial profil. De som er inne i markedet 
klarer seg godt – verre er det for de som skal 
inn i markedet, med de betingelser som i dag 
råder. 

Her stiller spesielt ungdom svakt. Bare de 
som har foreldre som kan hjelpe til, har en 
sjanse i dagens marked i storbyene. De andre, 
som er majoriteten, får håpe på en utleiebolig 
med leiepriser som neppe gjøre det mulig å 
spare noe til framtid kjøp av egen bolig.

Vi tror at myndighetene må tenke nytt for å 
få denne gruppa inn i boligmarkedet på 

vilkår som er akseptable og over
kommelige.

Norske boligutbyggere 
 fokuserer i stor grad på å bygge 

dyre boliger for de som er 
inne i markedet fra før, og 
som har råd til å betale de 
høye priser som forlanges 
for nye boliger. 

boRettslag eR en populæR og  velegnet 
boform for de unge som er i ferd med å 
etablere seg. Finansieringen av boligkjøpet er 
enklere gjennom at borettslaget finansierer 
betydelige deler av kjøpesummen  gjennom 
opptak av felleslån. Vi ser positivt på at 
Husbanken nå synes å prioritere mindre leilig
heter gjennom nye arealregler, og håper dette 
kan medføre at mer av midlene blir kanalisert 
til boliger som egner seg for unge.

Boligbyggelagene har i lang tid drevet med 
bygging av boliger. I tillegg til bygging så 
forvalter vi de alle fleste borettslagene vi har 
bygd. Hos oss så er ikke kundekontakten med 
boligkjøpere over når nøklene er overlevert 
kjøperne. Vår forpliktelse for de produktene 
vi leverer varer så lenge vi forvalter våre 
 tilsluttede lag.

Finansdepartementet forslag om moms på 
forvaltningstjenester gjør det ikke enklere å 
få til bygging av boliger for utsatte grupper i 
framtiden!

Finansdepartementet 
forslag om moms på 
forvaltningstjenester 
gjør det ikke enklere 
å få til bygging av 
boliger for utsatte 
grupper i framtiden!
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Fra femte etasje i blokk D i Sundet II borettslag, vil utsikten bli omtrent som på 
dette bildet. På grunn av stor interesse legges nå også 
den fjerde og siste blokka i Sundet ut for salg.

Snart kan du kjøpe 
denne utsikten

BONORDs borettslag Sundet II på 
Tomasjord er nå i ferd med å bli ferdigstilt 
i sin helhet. De to første blokkene, blokk A 
og C ble ferdige for flere år siden. I vår la 
BONORD den tredje, blokk B, ut for salg, 
og dette var tydelig et prosjekt BONORD-
medlemmene har ventet på.

– 11 av 18 leiligheter forsvant allerede 
på tildelingsmøtet. Som forventet gikk alle 
frontleilighetene med en eneste gang. Vi 
hadde folk som måtte gå hjem med 

uforrettet sak fra tildelingsmøtet siden  
interessen var så stor, opplyser 
prosjektmegler Ingvild Bratterud i GARANTI 
Tromsø, som forestår salget av det nye 
borettslaget. Totalt er 14 av de 18 
leilighetene i blokk B nå solgt. Byggestart 
er denne høsten, og nærmere jul neste år 
kan kjøperne forvente å få flytte inn.

Tidligere enn planlagt
På grunn av den voldsomme interessen for 

Den gode 
responsen fra 
medlemmene i 
BONORD 
fremskynder 
planene våre 
Svein Dalsbø 
adm. direktør BONORD
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blokk B forskutterer BONORD sin egen 
framdriftsplan og legger allerede nå i 
oktober den siste blokka i de borettslaget, 
blokk D ut for salg. Bygningen, som blir 
liggende opp mot Evjenveien, blir fem 
etasjer høy. Totalt er det 20 leiligheter med 
tre og fire rom som nå kommer på 
markedet.

– Vi hadde ingen 2-roms i blokk B og 
vil heller ikke ha det i blokk D. Markedet 
etterspør noe større leiligheter, forklarer 
Bratterud. Kjøperne i blokk B er i all 
hovedsak godt voksne folk som velger å 
selge eneboligen sin til fordel for en mer 
lettstelt leilighet, og det nye borettslaget 
Sundet II tilbyr avtale om individuell 
nedbetaling av fellesgjeld, såkalt IN- 
ordning (les mer om dette på side 18-20).

Seriøs aktør
BONORD får generelt god respons på sin 
byggeaktivitet for tiden. 

– Vi ser klart at folk oppfatter oss som en 
trygg og seriøs aktør, og ønsker å investere 
i gode prosjekter, sier administrerende 
direktør Svein Dalsbø i BONORD.
D-blokka og de 20 boenhetene blir 
liggende litt tilbaketrukket opp mot 
Evjenveien. 

– Dette er moderne boliger som 
inneholder alle BONORDS gode sikrings- 
og tryggingsordninger. Vi har planlagt 
leilighetene ut fra det vi vet medlemmene 
våre etterspør. Boligene er derfor 
tilpasset for folk i alle aldre som ønsker å 
få en enklere hverdag. Blokka har selvsagt 
heis, og her er garasje i kjelleren, forklarer 
direktøren. Han er glad for at BONORD nå 
endelig kan komplettere dette prosjektet, 
som stoppet litt opp i forbindelse med 
finanskrisen. 

Støyskjerming
– Egentlig skulle vi ikke legge ut D-blokka 
før i 2015. Det er den gode responsen fra 
medlemmene i BONORD som fremskynder 
planene våre. Jeg synes det er gledelig å 
kunne fortsette og etter hvert få avslutte 
byggingen i Sundet. Vi vil nå også 
komplettere uteområder og støyskjerming i 

henhold til opprinnelig plan, sier Dalsbø.
BONORD har allerede informert beboerne i 
Sundet brl om den nye fremdriftsplanen. 

– Blokk D i Sundet II kommer til å bli 
lansert nå i løpet av oktober/november. Det 
er bare å melde sin interesse, sier Ingvild 
Bratterud.
Hun tror noe av interessen skyldes at 
Sundet er et godt og veletablert borettslag 
i utgangspunktet. Men også hun ser at det 
er noe eget med utsikten fra disse boligene. 
Hun er derfor egentlig ikke overrasket over 
den fantastiske responsen.

– BONORD har et veldig godt rykte i 
Tromsø, og folk vet hva de går til. Egentlig 
har vi jevnlig fått henvendelse om 
resten av Sundet helt siden BONORD bygde 
blokk A og C. Folk vet at det en bolig i et 
BONORD-borettslag er en sikker 
investering, sier prosjektmegler Ingvil 
Bratterud i GARANTI Tromsø.

Bildet viser plasseringen 
av den kommende D-blokken.

BONORD har et 
veldig godt rykte i 
Tromsø, og folk vet 
hva de går til 
Ingvild Bratterud, 
prosjektmegler GARANTI 
Tromsø

Beboerne i Sundet borettslag fikk i 
september utfyllende informasjon om 
BONORDs videre planer for Sundet II.

Her kommer de nye blokkene. Blokk B skal stå 
mellom de to eksisterende blokkene, og blokk D skal 

ligge nærmest på bildet. 
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Teknisk avdeling i BONORD har fått Husbanken begeistret for ideen om bokstavelig talt ta tak i 
Tromsø. BONORD er tildelt en halv million kroner i kompetansemidler for å bygge nye leiligheter på 
taket av eksisterende lavblokker, samtidig som de renoveres og får heis.

Får støtte
for å ta tak

– Vi gleder oss veldig over at det skjer ting 
i Tromsø, sier avdelingsdirektør Merethe 
Berg Fagerhaug i Husbanken Region 
Hammerfest. Fagerhaug leder seksjon for 
boligkvalitet. Hun forklarer at modellen 
som nå er under utvikling i forbindelse 
med renovering av borettslaget Myrheim III 
i Tromsø, er spennende på flere områder. 
Nye leiligheter skal bygges på lavblokkens 
tak, samtidig som borettslaget får heis og 
etterisoleres.

– De har fått til en slags kindereggeffekt 
hvor de inkluderer energi og miljøtiltak, heis 
og ikke minst øker boligforsyningen i et 
presset boligmarked, kommenterer hun.
Nasjonalt har NBBL et stort fokus på 

rehabilitering, oppgradering og heis i 
eksisterende borettslag, og BONORD er 
stolt av å ligge langt fremme på dette feltet.

– Vi velger ut de prosjektene som er 
nyskapende, og dette er definitivt det, 
skryter Husbankens direktør.

STOR INTERESSE
Teknisk sjef Roy Jakobsen er naturlig nok 
glad for å ha fått støtte fra Husbanken til 
å dokumentere prosjektet som allerede er 
godt i gang på Myrheim III på Håpet. Målet 
er at BONORD kan overføre metoden til 
andre lavblokker på Håpet, i Kroken og på 
Lunheim.

– Interessen er absolutt til stede. Mange 

har kontaktet oss allerede. Kompetanse- 
midlene kommer alle framtidige prosjekt til 
gode siden vi skal bruke dem til å utvikle 
«Tromsø-modellen». Vi skal dokumentere 
alt av tekniske løsninger, slik at det er 
enklere å videreføre kunnskapen fra 
prosjekt til prosjekt både regionalt og nas-
jonalt, forklarer Jakobsen.

ØKER TILGJENGELIGHETEN
Kun ni prosent av alle lavblokkene i Norge 
har installert heis. Det å få heis i bygningen 
gjør at beboerne kan bo hjemme lengre. 

– Husbanken ønsker å øke 
tilgjengeligheten i boligene til folk. Ved å 
installere heis i lavblokk oppnår vi større 

Teknisk sjef Roy Jakobsen med utsikt til det som skalw bli brukt som 
tomt for nye leiligheter, takene på toppen av Myrheim III. 



De har fått til en 
slags 
kinderegg- 
effekt. 
Merethe Berg Fagerhaug, 
avdelingsdirektør HUSBANKEN

fleksibilitet  og økt tilgjengelighet for flere 
grupper beboere, for eksempel bevegelses- 
hemmede. Samtidig viser den 
demografiske utviklingen at 
befolkningen blir eldre og eldre. 
Heis gjør det lettere for flere å bo 
hjemme lenger, noe som er en 
god samfunnsøkonomisk 
løsning, sier Fagerhaug.
Samtidig er det også 
mange barnefamilier som 
ser fordelen med heis når 
de bor i øverste etasje.

– Husbanken er selvsagt 
svært opptatt av den 
ordinære boligforsyninga, 
og ønsker å minke presset i 
boligmarkedet. Selv om det ikke 
er snakk om så mange enhetene i 
disse prosjektene, bidrar de likevel til at 
det kan bli enklere for vanskeligstilte å få 
seg egen bolig, sier Husbankens 
avdelingsdirektør.

PILOTLAG
Borettslaget Myrheim III får også mye skryt. 
Styreleder May-Liss Tråsdahl forteller om 
en betinget milepælsplan i prosjektet. Hvis 
hvert punkt som passeres er positivt, går 
de videre til neste punkt. Om alt skulle gå 
riktig vei, kan det bli snakk om byggestart 
allerede neste år.

– Dette borettslaget har en tendens til å 
være først med det siste. Også under den 
forrige oppgraderingen av Håpet var 
Myrheim III først ut, sier Roy Jakobsen. 
Ideen, som BONORD beskrev i forrige 
nummer, er å bygge en til to etasjer ekstra 
på toppen av eksisterende lavblokker. 
Forutsetningen er at utvidelsen ikke krever 
ny regulering av området, og at 
grunnforholdene er gode nok for å bære 
ekstra konstruksjon og nye leiligheter.

– Kostnadene er hele tiden avgjørende 
for hva vi kan få til. Utgangspunktet her er 
å gi borettslagene en bedre totaløkonomi i 
et rehabiliteringsprosjekt, enn det som ville 
vært mulig gjennom vanlig metode. Salg 
av de nye leilighetene vil redusere felles-
gjelden i prosjektet, forklarer Jakobsen.
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GOD OG RASK 
TIDSKLEMMEMAT

30 minutter er gjerne alt du har til rådighet for å lage og servere middag mellom jobb
og fritids-aktiviteter. Kokk Erik Lindström gir deg her noen smarte tips

om smaksrik og rask hverdagsmat.

– Gleden ved å lage mat er noe alle kan finne. 
Det handler om å finne fram til de gode smakene. 
Å skape den perfekte balansen mellom surt, søtt og salt. 
Kokk Erik Lindström mener det handler like mye om 
selvtillit som om tidsklemme når familier ankommer 
kjøkkenet med kjapp ferdigmat eller halvfabrikata,
framfor å lage mat fra grunnen av.

10, 15 og 25
Poenget er at det tar ikke lengre tid å lage sunn og enkel 
mat med ferske råvarer, enn å tilberede en frossenpizza. 
Snarere tvert imot. Her får du lære å lage tre retter som 
tar henholdsvis 10, 15 og 25 minutter å tilberede.

Kokken Erik lager til daglig mat for skolebarn ved en 
barneskole i Tromsø. Han vet mye om hva som skal til 
for å få unger til å ville smake på ukjent mat. I denne 
reportasjen viser han hvordan du tilbereder ferske

grønnsaker på riktig måte. De fleste barn elsker den 
fargerike grønnsakssymfonien.

Tacopudding
Kokken trives best når han får kombinere smaker fra 
ulike deler av verden. Den morsomste og raskeste retten 
er en kreasjon han selv har funnet opp: tacopuddingen.

– Mange foreldre sliter med å få barna til å spise fisk. 
På skolen hvor jeg jobber har tacopuddingen gått rett 
hjem hos alle barn. Også de som til vanlig nekter å 
spise fisk.

Det er rett og slett Norges kjedeligste bidrag til verdens
kjøkkenet som kokken erik har gitt en plass i rampelyset: 
fiskepuddingen. Og ikke bare har den blitt eksotisk. Den 
er fantastisk enkel og rask og tar mindre enn 10 minutter 
å lage. 

– Ungene elsker den! garanterer Erik Lindström.
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OPPSKRIFTER

TACOPUDDING
2 ss tacopulver
2 ss tandooripulver
2 ss rapsolje
½ kilo fiskepudding

Kuttes i like store biter og has i panna 
samtidig med krydderblandingen. Stekes 
i noen minutter i stekepanne, husk å røre 
ofte slik at krydderblandingen fester seg 
godt til puddingen og slik at den ikke svir i 
panna.
Er fiskepuddingen rund kutter du raskt fine 
trekanter.

LAKS I FORM
Fersk laks er utrolig enkel å tilberede og 
passer til alt. Kokken Erik bruker gjerne 
laks både i taco og i lasagne istedenfor 
kjøttdeig.

Hemmeligheten når du ovnsbaker laks er å 
dele opp laksen i like store stykker slik at 
alt blir like mye stekt.
Kokken Erik deler derfor først laksefileten 
på langs, ikke på tvers. Og ruller opp de 

tynneste delene slik at de er like store som 
ryggbitene. Deretter kutter han laksen på 
tvers i like store kjøttstykker. Fjern skinnet 
fra laksefileten først.

En kjernetemperatur på 55 grader gjør 
laksen saftig og god. Steketiden avhenger 
av størrelsen på bitene. Kokken Erik kutter 
denne fileten opp i små rektangler på cirka 
5 x 4 cm og steker i 160 grader i 10-11 

minutter. Da viser steketermometeret 45 

grader. Den går videre på ettervarme når 

du tar den ut av ovnen. Fisk blir best på ca. 

50 grader etter hviling. 

Strø over litt fint havsalt og nykvernet 

pepper før du setter den ildfaste formen inn 

i ovnen. Har du tid er det lurt å salte fisk en 

time for du skal tilberede den.

!
IKKE KOK FOR LENGE
Kuttet broccoli skal kokes 

i maksimalt ett minutt. 

La den aldri ligge lenger. 

Da blir den vassen og 

dårligere på smak. Hvis 

du skal servere flere 

kokte grønnsaker, er det 

lurt å forkoke dem. For 

siden varme dem opp før 

servering.

Rømmesaus
1 beger lettrømme
1 ts salt
1 ss sukker
2 fedd hvitløkrasp
Nykvernet pepper

Kan varieres med urter, raspet sitron, 
limeskall, sweet chili eller andre ting du er 
glad i. 
Hvis det er noen som er laktoseintolerant, 
går det fint å bytte lettrømme med gresk 
eller tyrkisk yoghurt.

Lettkokt «juletre»
Kutt broccolien slik at toppene får lange, 
gode stilker som er gode å holde i
Kok opp vann med passe havsalt
Mens vannet fosskoker, legger du 
broccolien i vannet. Kok i et minutt.
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TERIYAKIMARINERT
KYLLING MED SESAMFRØ
Marinade
Litt (ca ½ dl) teriyakisaus, evt woksaus
2 fedd hvitløk (raspet)
Like mye raspet ingefær som hvitløk
Revet skall fra 1 godt vasket lime
Gjerne frisk koriander

Vend kyllingfiletene i marinaden
Strø sesamfrø i ildfast form og legg 
kyllingen oppå, strø over sesamfrø på top-
pen. Stek på 180 grader i 20 min, evt. bruk 
steketermometer. Når filetene når 60 grader 
er de ferdige. Stopper du på 55 og tar de 
ut, hviler den seg ferdig til 65+. 

Pannestekte grønnsaker
Ha bremykt i varm stekepanne og begynn 
med grønnsakene etter hvor mye tid de 
trenger på å steke.
For eksempel:
Paprika 
Gulrot
Asparges (skrell de gjerne først)
Sukkererter
Squash

Beregn tiden slik at paprikaen totalt får åtte 
minutter i pannen. Tilsett grønnsakene etter 
tur, gjerne med et minutts mellomrom. Vent 
litt med squashen, den trenger bare ett 
minutt i pannen helt til slutt.

Kutt alle grønnsakene i samme størrelse 
som sukkerertene, unntatt squashen som 
du skjærer på langs flere ganger, skjær så 
bort frøene i midten og kutt den i

terningstore biter.
På sluttet av steketiden strør du over litt 
maldonsalt og nykvernet pepper. Senk 
så varmen og tilsett en mild extra virgin 
olivenolje.

KOKOSSAUS (base)
2 stk middels store sjalottløk hakkes
3 fedd hvitløk raspes
Like mye raspet ingefær som hvitløk
Surr det hele i rapsolje
Tilsett 2 ts sukker og revet skall fra en godt 
vasket lime.
Ha i 1 boks lett kokosmelk (den feteste får 
sausen til å skille seg lett)
Tilsett litt teriyakisaus, evt woksaus eller 
Naam Plaah (fiskesaus)
2 ss sweet chili
Smaksett med fint havsalt
Hakket fersk koriander (helst thailandsk)
Saften fra 1 lime
Få gjerne med kraft hvis du baker kylling i 
ovn samtidig.

Kokossaus med peanøtter
Lag sausen som beskrevet i 
baseoppskriften. Vent med å smaksette 
med salt, og tilsett heller 1,5 dl hakkete 
peanøtter (kjør dem gjerne litt i 
minihakkeren til stavmikseren, eller hakk 
dem for hånd).

Kokossaus med curry
Ha i 1 ss currypasta mens du surrer løken 
når du begynner å lage kokossaus etter 
baseoppskriften. Hvis du vil ha en sterkere 

saus, tilsetter du mer currypasta.
Mild curry madras er en god curry. 
Test gjerne forskjellige.

Tomatsaus (base)
2 middels store sjalottløk (hakkes)
3 fedd hvitløk (raspes)
1 ss sukker
400 gram hakkede tomater (bruk gjerne 
hermetiserte tomater, de er billige og gode)
Kok opp
Ha i litt salt (etter smak)
1,5 ss sweet chili
Evt. litt svart pepper
Tilsett urter avhengig av hva du skal bruke 
sausen til.

Sause vierge (jomfrusaus)
Lag tomatsaus som beskrevet I 
baseoppskriften Tilsett fersk hakket 
koriander (helst thailandsk) og basilikum
Ha  i 2 dl extra virgin mild olivenolje, ikke 
for fort (bruk stavmikser)
Smaksett med fint havsalt
Tilsett gjerne mer urter, for eksempel 
basilikum, finn de du liker

!
MILD OLIVENOLJE
Legg gjerne litt penger 
i olivenoljen, men pass 
på at den ikke har for 
mye syre. Syreinnholdet 
bør være maksimalt 0,2 
prosent! Kokken Erik bruker 
gjerne OleAurum Extra 
Virgin olivenolje til drøye 
100 kroner literen.
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!
PÅLEGG
Pålegg som skinke, 
lammerull og lignende 
blir fort dårlig om man 
kommer bort i det 
med fingrene. Bruk 
pinsett eller gaffel når 
du tar skivene ut av 
pakken. 

TIPS & TRIKS

Varm stekepanne:
Bruk alltid varm stekepanne når du steker.

Bruning av kjøtt:
Når man bruner kjøtt så er det for å få 
smak, ikke som man trodde før i tiden, for 
å stenge porene.

Kjernetemratur:
Kjernetemperaturen avgjør hvor saftig 
maten blir. Det gjelder både kjøtt, fisk og 
fugl.

Egg:
Egg holder seg fine lenge. Test dem slik: 
Når plommen ligger i midten og ikke mot 
kanten av et kokt eller stekt egg, så er det 
ikke gammelt. Når egget er rått så har 
plommen en slimet del av hviten den «sitter 
fast i». Så lenge den er der, er egget fint. 
Oppbevart kaldt kan egg holde seg mange 
uker over datostemplingen på pakken.

Melk: Melk som er oppbevart kaldt, holder 
mange dager over tiden. Ellers er maten fin, 
så lenge den lukter godt og ser bra ut.

Spis sammen med noen:
Det er både lurt og koselig og 

gjelder
uansett familie, om du er 

alene er et par eller har 
barn. Allier deg med 
venner eller naboer. Bytt 
på
ukedagene og hvem som 
lager maten. Barn spiser 

forresten bedre når de 
spiser sammen med andre 

barn.



TRE VENNER PÅ KJØKKENET

STEKETERMOMETER: Gir perfekt resultat 
hver gang. 60-70 grader på kyllingfileten 
og 50-55 grader på laksen.

STAVMIKSER: Uunnværlig til raske sauser. 
Husk å kjøpe en med lukket kopp. Er det 
hull i kjeglen rundt rotorbladet spruter du 
raskt ned hele kjøkkenet når du bruker 
mikseren i små porsjoner væske.

PINSETT: Ta aldri direkte i mat som skal 
oppbevares, da slipper du til bakteriene. 
Bruk pinsett. Den er fin både som 
stekeredskap, som salatblander og mye 
mye mer.

!
Unngå farlige
bakterier!
Stekt kylling skal alltid 
ha minst 60 grader i 
kjernetemperatur. Bruk et 
steketermometer. Når du 
tar kyllingen ut av ovnen 
fortsetter den å steke på 
ettervarme. La aldri kjer-
netemperaturen overstige 
70 grader, da blir den fort 
tørr.

FERSKE URTER/SALATBLAD: Skal du få 

ferske urter eller salat til å holde seg frisk 

og sprø, legg urtene eller salaten i iskaldt 

vann i en time. Løft urtene/salaten ut av 

vannet og legg dem i en brødpose. Tvinn 

posen rundt noen ganger slik at det samler 

seg litt luft inne i posen, og knyt igjen. 

Salaten og urtene holder seg nå friske i 

kjøleskapet i en hel uke.

ASPARGES: Kutt aspargesene i 

knekkpunktet og sett dem i vann. Da holder 

de seg fint i kjøleskapet i en uke. Husk å 

prute i butikken hvis stilkene er tørre og 

flisete eller deler av bunten er dårlig.

FRYSETIPS: Flat innfrysing er rask å tine 

og tar liten plass. Sørg for å klemme ut 

absolutt all luft av posen før du surrer den 

og lager en knute på toppen. Lag gjerne 

mye saus en dag og frys inn flatpakker 

med saus til raske middager senere i uka. 

Husk å koke opp sausen igjen, ikke bare 

varme den. Skiller den seg kan du reparere 

den ved hjelp av en stavmikser.

Ris på Eriks vis:
Ikke kok risen etter anvisning på pakken, 
den indikerer alltid for mye vann.
Bruk en del ris og halvannen del vann. For 
eksempel 2 dl ris og 3 dl vann. Kok opp 
under lokk, og la risen koke sakte i 15-20 
min. Da er risen perfekt. Kok aldri mye ris i 
en kasserolle, kok heller ris i flere
omganger hvis du skal lage mye.

Smak i en liten skål:
Når du skal smaksette en saus, bruk en 
liten skål eller en kopp for å prøve deg 
fram. Så slipper du å ødelegge hele sausen 
om du mislykkes. Når du er fornøyd med 
innholdet i koppen, smaker du deg fram til 
samme resultat i kasserollen.

SMARTE
LAGRINGSTIPS
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I DAG: BERGSODDEN BORETTSLAG
TILTAK: BEPLANTNING

FENOMENAL
BLOMSTRING

Gjennom årets vidunderlige sommer har 
beboerne i de åtte leilighetene i Bergsodden 
Borettslag i Harstad kunnet hvile øynene på 
vakre blomster.

– Vi hadde avsatt plass til garasjeanlegg 
og parkering, men vi kunne jo ikke bare ha 
biler og asfalt å se på. Så i fjor tok vi tak, 
og i år har vi for første gang sett det fulle 
resultatet av innsatsen, sier Odd S. 
Marthinussen, styremedlem i borettslaget, 
og deltaker i dugnadsgjengen som har 
plantet blomster.

Mellom garasjer og parkeringsplasser 
har beboerne greid å ivareta det regulerte 
friområdet til en nydelig grønn lunge. Gule 
buskmurer i front, rosespireaer samt 
diverse andre prydvekster gjør at feltet er 
blitt en fryd for borettslaget.

Marthinussen forklarer at det først ble fylt 
inn en god del jord i områdene med 
støttemur, og deretter kjøpt inn planter.

– Det var stort sett bare bergknatter der fra 
før, og noen gamle, rustne tørkestativ som 
vi har fjerna. Totalt sett kjøpte vi vel 
blomster og planter for rundt 30.000 
kroner.

SLIK FÅR VI BEDRE 
BOLYST



Vi fikk også med oss gode råd fra 
gartneren, men arbeidet har vi gjort på 
dugnad helt selv, sier Marthinussen.
Han sier mange har uttrykt begeistring over 
resultatet.

– Det har blomstra noe fenomenalt, sier 
Marthinussen fornøyd, men legger ikke 
skjul på at det var mye arbeid for 
dugnadsgjengen.  
– Men et grøntanlegg har så mye å si for 
trivselen! Det er artig å få jobbe med sånt, 
konkluderer han.

TIPS OSS!

Hvordan skaper DITT
borettslag bedre bolyst?

Send inn bilder og kontaktinfo fra 
arrangement, miljøtiltak, 
dugnadsarbeid og annet til
bolyst@krysspress.no, og vi 
viser fram ditt nabolag i BOLYST!

Bunn:
4 eggehviter
2 dl sukker
2 dl kokosmasse
100 kokesjokolade
(hakket i biter)
Pisk eggehviter og
sukker stivt, ved inn
kokos og sjokolade inn
med slikkepott. Fylles i en
usmurt form på 24 cm
Stekes på 175 grader i ca 1 time. 

Eggekrem:
4 eggeplommer
100 g sukker
1 dl fløte
100 g smør
1 ts vaniljesukker 
Eggeplommer, sukker og 1 dl fløte kokes opp. Rør 
inn smør og vaniljesukker inn i eggekremen og 
avkjøl denne til romtemperatur før den smøres på 
bunnen.  
1 pk svisker – hakkes eller moses i foodprosessor. 
Strø sviskene over eggekremen. 

3 dl fløte (1 pk) og 1 ss sukker piskes til fløtekrem
1 liten Daimsjokolade knuses, og strøs over 
fløtekremen.

Lykke til!

Bengt Gøran
Thorbjørnsen
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HEKTA PÅ STOFF

Latteren sitter løst i lokalene over Coop Extra-butikken 
på Seljestad i Harstad. Det er quiltekveld i Harstad 
Husflidslag og 12 damer viser frem sine siste kreasjoner 
innen lappeteknikk for hverandre. Her lages tepper, 
vesker, sminkepunger og julepynt. Med høstmørket 
følger en særdeles hyggelig tradisjon for de nevenyttige: 
full aktivitet på husflidshuset.

– Jeg kan ikke helt forklare det, men det er en så 
vidunderlig avkobling å bare sette seg ned med 
symaskina og bare la seg flyte inn nye former og 
mønstre, forteller husflidslagets leder Beate 
Hassel Fosli.

Voksen gjeng
De er damer hele gjengen, og de er i hovedsak 45 
pluss.

– Kanskje har det noe med tidsklemma å gjøre at vi 
er såpass voksne hele gjengen. Vi som er her har litt 
tid til å prioritere hobbyen vår. Likevel jobber vi i laget 
hele tiden for å få med oss yngre folk og er alltid glade 
for å få inn nye medlemmer – uansett kjønn og alder. 
Alle er hjertelig velkommen inn på kveldene våre for å 
sy, strikke, tove, spinne eller veve sammen med oss. Du 
trenger ikke være medlem for å få lov til det, forklarer 
husflidslagslederen.

De erkjenner det. De er litt sprø. Uansett hvor i verden disse damene havner, så 
søker de opp nærmeste stoffbutikk på jakt etter spennende, nye, eksklusive og ofte 

svindyre tøystykker. Som de klipper i småbiter når de kommer hjem.

LYSTBETONT
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Aller først kokes det kaffe når de åpner 
dørene klokken 18, men det er ikke alltid 
den drikkes med en gang. For det er så 
spennende å se hva som har skjedd med 
de mange ulike prosjektene siden sist.

– Det kan ta en stund før vi får tid til å 
drikke den kaffen, smiler Fosli, og ser på 
gjengen sin som nå alle er fordypet i hvert 
sitt prosjekt. 

Lærerikt
Det å lære av hverandre, og å lære nye 
teknikker er sentralt for medlemmene i 
husflidslaget.

For ved siden av å ha en hobby 
ivaretar de også vår kulturarv. I år skal de 
for eksempel jobbe med teknikkene 
bregding og sprang.

– Disse teknikkene står på rødlista til 
Norges Husflidslag, hvilket betyr at de er 
utrydningstruet. De er i ferd med å 
forsvinne, og det er viktig å ta vare på 
dem før kompetansen forsvinner. I løpet av 

Bli med i laget!
Harstad Husflidslag har faste studieringer de fleste av 

ukas dager. Annenhver mandag er det quilting. De alter-
nerer med skinnfellsømgruppa. Tirsdager er det strikkekafé 

om formiddagen. Onsdag kveld er det toving og spinning, og torsdager er det vev. 
Hvis ikke annet er informert om åpner kveldsaktivitetene klokken 18.00. Ellers kjøres 
vanlige medlemskvelder en gang i måneden, pluss ulike kurs. Det er også mulig å 
jobbe i lokalet utenom gruppesamlingene.

høsten vil vi kjøre kurs i disse teknikkene. 
Ulike husflidslag i Troms har fått i 

oppgave å ivareta ulike rødliste-teknikker.
– Vi har altså valgt oss bregding og 

sprang som kort fortalt går ut på å bruke en 
ramme til å veve et sett av tråder til bilder 
og mønstre, forklarer Fosli. Teknikken har i 
Norge vært mye brukt til å lage 
blondemønstre.

Kurs er en svært viktig del av 
husflidslagets virksomhet. Siden laget ble 
stiftet i 1978 har de videreformidlet en 
mengde med kompetanse og inspirasjon.

– Strikking og håndarbeid er veldig in 
for tida, så jeg håper virkelig ikke det med 
håndarbeid er en utdøende tradisjon. Totalt 
har vi nå rundt 150 medlemmer som 
jobber med ulike uttrykk.

Hvert år avsluttes med en fantastisk 
julemesse i november, hvor medlemmene 
selger fra sin produksjon.

– Så er vi i gang igjen i januar med «vis 
og fortell»-kveld. Her kan medlemmene 

inspirere hverandre med å vise frem 

produkter de har laget. Det er viktig å være 

stolte av det vi har skapt

Eget hus
Ved siden av selve hobbyen, følger det en 

ikke ubetydelig mengde dugnadsarbeid 

med å være engasjert i husflidslaget.

– Vi er avhengige av å ha et eget 

klubblokale med plass til aktivitetene og 

lagring av utstyr. Et rom er fullt av 

vevstoler, for eksempel. Det medfører igjen 

at vi må ha inntekter til laget. Noe av det vi 

lager selger vi med en provisjon til 

husflidslaget. Men ellers gjennomfører vi 

lotterier, og festspillkafé og annet hvor vi 

kan tjene noen kroner. Det er mye jobb, 

men det må til. Og på kvelder som i kveld 

når du kan nyte godt selskap og kreative 

stunder, er det absolutt verdt det, smiler 

Beate Hassel Fosli.

Både Harstad Husflidslag og Tromsø
Husflidslag har egne facebooksider.
Følg dem her for å få informasjon
om kurs, medlemskvelder og andre
aktiviteter.

Egen harstadvott
Her er den flunkende nye Harstadvotten. Den er designet gjennom Harstad husflidslag. Nå er 
den pakket med riktig garn og mønster, og ligger for salg i en av byens garnbutikker.
– Vi hjelper også til med å formidle salg av mønsterpakken, og selger også ferdige votter 
her fra husflidslaget, sier Beate Hassel Fosli. Harstad Husflidslag har enerett på salg av 
ferdige votter, i og med at de har tatt kostnaden på å utvikle Harstadvotten.

på Facebook



Tine Strømsnes, siviløkonom og BONORDs 
produktansvarlig for IN. .

Har man mye egen-
kapital eksempelvis 
fra salg av enebolig, 
ønsker mange kjøpere 
å bruke mer enn inn-
skuddet på å finansiere 
boligen de skal kjøpe.  
Raimond Sørensen, eiendomsmegler 
GARANTI

Individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN) i borettslag

BONORD legger til 
rette for IN-ordning
En IN-ordning innebærer at et borettslag kan tilby andelseierne muligheten 
for å innfri hele eller deler av sin andel av fellesgjelden.  Ordningen gir økt 
fleksibilitet, og ivaretar mangfoldet blant beboerne i et borettslag. 

For at et borettslag skal kunne tilby IN må man 
inngå en avtale med BONORD om å forvalte 
denne ordningen. Boligbyggelaget inngår så 
en avtale med borettslagets bank, samt med 
den enkelte andelseier som ønsker å benytte 
seg av dette. BONORDs standardavtale sørger 
for at andelseiernes innbetaling får samme 
sikkerhet som banken har, en såkalt sidestilt 
prioritet. 

FORDElER mED IN
Lavere månedlige felleskostnader er den mest 
åpenbare fordelen. Gjennom en individuell 
nedbetaling vil andelseiers felleskostnader 
reduseres tilsvarende reduksjon i renter 

på å finansiere boligen de skal kjøpe.  Det er 
eksempelvis stadig mer vanlig at eldre selger 
husene sine for å flytte inn i leiligheter når 
behovet kommer. Disse er ofte kapitalsterke 
gjennom nedbetalte boliger, og ønsker ikke 
å betale «lave» innskudd, for så å leve med 

og avdrag som følge av nedkvitteringen. 
Andelseiere gis mulighet til å nedbetale 
sin andel av fellesgjelden raskere enn hva 
som ville vært tilfellet ved å følge ordinær 
 betalingsplan for borettslagets fellesgjeld. 

– Det vil lønne seg å nedbetale fellesgjeld 
så lenge den alternative renten man kan 
oppnå på et innskudd er lavere enn den renten 
man betaler på fellesgjelden, eller om man 
har mulighet til å låne penger til en lavere 
rente enn borettslaget som for eksempel via 
Statens Pensjonskasse, forteller BONORDs 
produktansvarlig for IN, siviløkonom 
Tine Strømsnes.

BONORD mener Individuell 
ned betaling bidrar til å styrke 
borettslagsmodellen ved at den 
sammen med sikring og forskutte-
ring av felles kostnadene utjevner 
 forskjellene mellom borettslag 
og eierseksjons sameier. Ved å 
ha en IN-ordning beholder man 
 fordelene borettslagsmodellen gir, 
og får den finansielle fleksibiliteten 
til eierseksjons sameier.

POsItIvt vED salg 
GARANTI Tromsøs fagansvarlige og eien-
domsmegler MNEF Raimond Sørensen mener 
IN bidrar positivt i forbindelse med salg. 

– IN-ordningen gir i salgssammen-
heng en kjempefordel ved at kjøpere kan 
 regulere  innskuddet på boligen selv etter 
egen  økonomi. Har man mye egenkapital 
 eksempelvis fra salg av enebolig, ønsker 
mange kjøpere å bruke mer enn innskuddet 
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BONORD legger til 
rette for IN-ordning

«høye» fellesutgifter i langt tid. På sikt bør 
sikrings- og tryggingsordning kombinert med 
IN være noe alle borettslag ønsker. Dette vil 
garantert gjøre borettslagsmodellen enda mer 
populær enn den er i dag.

vIktIg å vItE
Ved individuell nedbetaling kan det foreligge 
risiko knyttet til eksponering av egenkapitalen, 
dersom borettslaget skulle gå konkurs.

– Det er viktig at andelseiere som  vurderer 
å benytte seg av IN er kjent med boretts lagets 

økonomi og hvilke ordninger de har for sikring. 
Det er et krav fra BONORD at borettslaget må 
ha en sikrings ordning før det kan inngå avtale 
om IN. Om dette er på plass sørger vi for at 
banken gir sidestilt  prioritet. I tillegg 
anbefaler vi at borettslaget, om de ikke 
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allerede har det, benytter vår  løsning for 
trygging, forteller Strømsnes.

Tryggingsordningen «Forskutterte felles-
kostnader» sørger for at laget på en gitt dato 
hver måned får innbetalt alle utfakturerte 
felleskostnader uavhengig om disse er betalt 
av andelseierne.  Dette er gunstig med tanke 
på at alle andelseierne hefter for borettslagets 
øvrige gjeld, selv ved individuell nedbetaling 
av den enkelte andelseiers fellesgjeld.  

En annen praktisk ting å tenke på når det 
gjelder fellesgjeld er at denne over tid kan 
endre seg, bla. gjennom nye låneopptak 
 forteller Strømsnes.

– Det er viktig å huske på at dersom 
borettslaget tar opp ny gjeld, så vil ikke denne 
dekkes av eksisterende avtale for IN, og ny 
avtale må da tegnes for den «nye» felles-
gjelden. IN-betalinger er også irreversible. En 
andelseier kan derfor ikke øke sin andel felles-

gjeld tilknyttet IN-lånet på et senere tidspunkt.
I videresalg betyr en IN-betaling at det er et økt 
innskudd i boligen. Selger dekker da dette inn 
gjennom prissettingen på boligen.

FøR Du INNgåR avtalE Om IN
– IN kan oppleves som komplisert, men det 
er bare å ta kontakt om du har spørsmål. Før 
man inngår avtale om IN er det riktignok lurt å 
sjekke et par ting. Det er viktig at man forsikrer 
seg om at man får tre inn i bankens sikkerhet, 
og at fondet som skal sikre borettslag mot 
 husleietap er solid. Husk også å sjekke hva 
renten på borettslagets fellesgjeld er, for å 
 vurdere om det vil lønne seg for deg å   nedbe-
tale ekstra på din andel, sier Strømsnes.

ERFaRINg mED IN 
Da borettslaget Løvlund II ble bygget var det 
lagt inn mulighet til å benytte seg av IN. 

Det ble tidlig inngått avtale med BONORD 
og banken om dette. Kirsten Simonsen er 
styreleder i laget og Bolyst har spurt henne 
om hvordan deres erfaringer med ordningen 
har vært.

– IN gir oss forutsigbarhet knyttet til de 
månedlige utgiftene. Vi har sidestilt prioritet 
med banken samt sikringsordning, og kan 
derfor gi våre andelseiere en trygg og god 
mulighet til å styre egen gjeld. Mange av 
våre andelseiere har i tillegg hatt mye kapital 
etter salg av bolig, og ønsker ikke å ha store 
månedlige utgifter – derfor passer IN oss 

perfekt. Ordningen gir kort og godt andels-
eierne mulighet til å påvirke egen økonomi slik 
de ønsker.  Vi er derfor generelt veldig fornøyd 
med ordningen.

fakta

FORutsEtNINgER FOR IN
•	Vedtak	på	generalforsamling	med	simpelt	

flertall	om	å	inngå	IN-avtale
•	Borettslagets	økonomi	og	forretningsførsel	

må	være	vurdert	av	lånegiver	som	god
•	Borettslaget	må	ha	en	sikringsordning	for	

tap	av	felleskostnader
•	I	utgangspunktet	kan	kun	lån	med	flytende	

rente	bli	med	på	IN-ordning

fakta

PRIs
For det enkelte borettslag: 
•	Oppstartskostnad	på	mellom	kr	12	500	–	

25	000,-	avhengig	av	lagets	størrelse.	
•	Årlig	honorar	for	forvaltning	av	IN-

ordningen	på	kr	100,-	pr	enhet	og	min.	
kr	2	000,-	pr	år.

For den enkelte andelseier: 
•	Engangsgebyr	på	p.t.	kr	3	500,-	for	den	

andelseier	som	ønsker	å	benytte	seg	av	
ordningen.	

Borettslag	tilslutta	BONORD	har	mva.fritak.	
Alle	oppgitte	priser	er	eks.mva.

Ta	kontakt	med	IN-ansvarlig	Tine	Strømsnes	
hos	BONORD	om	du	ønsker	mer	informasjon	
om	ordningen.
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Det er viktig at 
andelseiere som 
vurderer å benytte 
seg av IN er kjent 
med borettslagets 
økonomi.
Tine Strømsnes, siviløkonom 
BONORD

Raimond Sørensen, fagansvarlige GARANTI 
Eiendomsmegling Tromsø og eiendomsmegler 
MNEF.



Renser ikke 
takrennene
Tette takrenner kan lage husskader som 
er svært dyre å reparere. Likevel 
glemmer seks av ti nordmenn å 
rengjøre dem hvert år.

– Det er lett å glemme å rense takrennene 
fordi de henger så høyt oppe. I tillegg synes 
mange det er en møkkajobb. For å unngå 
 skader på huset, bør de rengjøres minst én 
gang i året, sier innkjøpssjef Pål Strømberg i 
Jernia.

42 prosent av huseierne sier de renser 
takrennene hvert år. 24 prosent gjør det 
annethvert år og 12 prosent hvert femte. 22 

prosent oppgir at de aldri renser takrennene. 
Det går fram av en undersøkelse YouGov har 
gjort for Jernia.

– Dersom man ikke fjerner barnåler, løv 
og smuss fra takrennene, kan det dannes 
en propp som tetter igjen nedløpsrøret. Når 
 vinteren kommer, fryser vannet og røret 
 sprekker, sier seniorrådgiver Johan Gåsbak i 
Sintef Byggforsk.

DANNER PROPP: Løv og barnåler kan tette igjen takrennene og forårsake store skader på huset.        (Foto: RolF Magnus W. sætheR, neWsWiRe)

TAKRENNERENSER: Med en teleskopstang kan man rense takrennene fra bakken.    (Foto: FiskaRs) 

Å skifte et ødelagt takrennesystem er 
kostbart. Men det kan bli mange ganger dyrere 
dersom du ikke gjør det med én gang.

– Vannet som pipler ut fra en ødelagt 
takrenne eller et nedløp, vil etter hvert trenge 
inn i husveggen og forårsake vannskader. Det 
kan ende med at hele veggen må byttes ut. Da 
forsvinner tusenlappene fort, sier Gåsbak.

Dersom du ikke ønsker å begi deg opp i 
høyden, har det nå kommet utstyr som lar 
deg gjøre jobben med bena godt plantet på 
bakken.

– Nå kan man få kjøpt en takrennerenser 
med et fire meter langt teleskopskaft. Du 
kommer til i takrennene uten å måtte gå opp 
på taket eller stå vaklende på en stige, sier 
Strømberg.

På enden av skaftet sitter to hoder, en 
skrape og en kost. Det gjør at du kan både 
skrape vekk gjengrodd mose og koste bort løv 
og barnåler.

– Dette er et enkelt produkt som alle klarer 
å bruke. Det gjør jobben både enklere og 
 tryggere, sier Strømberg.

Det finnes også rengjøringssett for 
høytrykksspylere, beregnet for takrenner. Da 
kan man også stå nede på bakken å spyle 
 takrennene rene derfra.         

  tekst: neWsWiRe
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Dato for Styrekonferansen 2014 er lørdag 
1. 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 med 
dyktige foredrags holdere. 

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. 

Ved siden av å øke din kompetanse innen 

Styrekonferansen 2014

– Årets viktigste møteplass!
Med deltagere fra hele fylket er 
 Styrekonferansen en spennende 
 møteplass og en viktig arena for faglig 
påfyll både for nye tillitsvalgte, og de 
med lengre erfaring i rollen. Vi våger 
også påstanden om at konferansen i 
tillegg er et godt sted for å høre og 
lære om de erfaringer andre har, og de 
felles utfordringer man kan møte som 
styremedlem.  

Medlemsavdelingen 
på messestand under 
fjorårets konferanse.

smånytt

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 bl.a. kollektivt innkjøp. 

Styrekonferansen passer for og er myntet 

på, alle som er tillitsvalgte i våre forvaltede 
bolig selskaper, vaktmestre og andre ansatte. 

Invitasjon sendes alle forvalta bolig
selskaper, samt publiseres på Styreportalen 
og våre hjemme sider. Skulle du som tillitsvalgt 
ikke ha mottatt denne, eller det er noen spørs
mål knyttet til konferansen er det bare å ta 
kontakt med oss enten per telefon eller epost.
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Ny medarbeider 
i Harstad
Ingunn Antonsen begynte 
03.  september hos BONORD avdeling 
Harstad som  forvaltningskonsulent. 
Hun kommer fra Enter Revisjon 
Hålogaland AS i Harstad, hvor hun har 
vært ansatt som revisor. Ingunn er 
29 år og er utdannet med  bachelor i 
revisjon fra høg skolen i Harstad, og er 
autorisert regnskapsfører.

Opprinnelig er hun fra Sørvær på 
Sørøya, men har bodd i Tromsø og 
Harstad i mange år. På fritiden pleier 
hun en interesse som lidenskapelig 
havfisker.

– BONORD er en spennende 
 organisasjon og jobben  inneholder 
faglige  utfordringer jeg finner 
 interessante. Hos min tidligere 
arbeidsgiver var jeg  kommet til et 
punkt hvor det var naturlig å søke nye 
faglige utfordringer. Da var det ekstra 
hyggelig at denne mulig heten  dukket 
opp, forteller Antonsen, som ser frem 
til å bli kjent med boligselskapene og 
 menneskene i disse i Harstad.

BONORD ønsker Ingunn velkommen 
om bord.

RøRfoRNyiNg i boligSelSkapeR
Tromsø: Onsdag 15. oktober 18:00 – 21:00 Sted: BONORD Tromsø
Harstad: Torsdag 30. oktober 18:00 – 21:00 Sted: Thon hotel Harstad

leD og MuligHeteR foR boligSelSkapeNe 
Harstad: Torsdag 20. november 18:00 – 21:00 Sted: Thon hotel Harstad

buDSjettaRbeiD i boligSelSkapeR
Tromsø: Onsdag 1. oktober 18:00 – 21:00 Sted: BONORD Tromsø
Harstad: Torsdag 2. oktober 18:00 – 21:00 Sted: Thon hotel 
StyRekoNfeRaNSeN
Tromsø: Lørdag 1. november  Sted: Raddison Blue Tromsø

BONORD
skOleN  HØstEn 2014
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IT-hjørnet

 Smartklokker
Skal du kjøpe ny klokke til jul? Da vil du trolig gjøre deg noen 
tanker om den skal være tradisjonell eller smart. Går du for den 
siste, har du også gått over til å bruke wearables. Sagt på en 
annen måte handler det om å kle seg med teknologi. Vi har 
tidligere skrevet om Google Glass, som er en annen form for 
wearable. Smartklokker, eller armbånd som noen velger å kalle 
det, er trolig det som folk finner mest nyttig. Klokkekonseptet er 
dog ikke nytt. I 2004 lanserte Microsoft sin SPOT Smartwatch, 
og året før kom Fossil Wrist PDA. I fjor ble det derimot fart i 
 utviklingen, da utviklerne fikk til få til et fornuftig samspill mellom 
smarte mobiltelefoner og wearables.  

Flere av produsentene knytter dessuten utstyret og program-
varen opp mot helsen til folk. Kroppsnære sensorer knyttet opp 
mot trådløs programvare er big business, og veksten forventes å 
passere 70 milliarder kroner i løpet av 2018. Smartteknologien 
har i tillegg ført til at det nå er langt flere som følger med hvilken 
klokke du kjøper enn det som tradisjonelt ville vært mellom deg 
og selger. Spesielt innen helsevesenet og aktørene som leverer 
til disse. 

Noen utfordringer er det også. Både batteritid, størrelse, 
design, samt lett anvendelige og nyttige funksjoner må være slik 
at folk ønsker å bruke disse. De fleste må fungere med mobilen 
via bluetooth for å få optimalisert bruk. Du må dermed ha 
 mobilen i umiddelbar nærhet.

Så hvem er det som tør å utfordre dette markedet? Slik det 
ser ut nå er det ingen som tør å la være. Utviklere som jobber 
med Android (Wear), iOS og Windows er alle aktive og med på 
utviklingen. 

Samsung satser tungt og skiller seg foreløpig litt ut med nye 
Gear S. Den har nano-SIM som gjør at du kan bruke den som 
mobiltelefon. Den har GPS, Wi-Fi og UV-sensor. I følge dem selv 
skal den kunne brukes med 1000 apper på Androidplattformen.

Microsoft sin nye smartklokke skal være plattformuavhengig 
og kunne takle både Windows, Androide og iOS. Den skal 
k ontinuerlig kunne følge med på puls og hjerteslagrytmen din.

Apple har nylig lansert tre utgaver av Apple Watch. En av 
funksjonene på disse er at de kan sammenkobles og brukes til 
å sende ulike beskjeder mellom klokkene. Tapper du på en av 
kontaktene dine har vil klokken vibrere hos den det gjelder.

Pebble SmartWatch bruker sitt eget operativsystem, men 
 kommuniserer med Androide og iOS. Pebble har vært populær 
og har av mange tidligere blitt regnet som en av de bedre smart-
klokkene. Den viser bl.a. anrop, sms, e-poster, 
samt kan bruke mange appfunksjoner. 
Batteritiden er blant de bedre med 
7 dager.

Konklusjonen er at det idag finnes 
en lang rekke smartklokker i markedet, 
dette markedet øker kraftig, og flere vil 
komme. Om du bare er ute etter en klokke 
som viser tiden så velger du tradisjonelt. 
Neste gang du skal kjøpe har du 
kanskje ikke noe valg.

Kjell Magnar Lekang, 
IKT-rådgiver
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Viktoria Johnsen (32) var i ferd med å gi opp boligmarkedet 
i Tromsø, da hun fikk mulighet til å sikre seg denne praktfulle 
leiligheten ved hjelp av forkjøpsrett. 
Med kun ett års ansiennitet! 

Berget av
forkjøpsretten

Så langt i år har 50 prosent av 
borettslagsleilighetene i Tromsø blitt tatt på 
forkjøpsrett. Det hete boligmarkedet i byen 
gjør det ekstra gunstig med medlemskap 
i BONORD. Og Viktoria Johnsen er beviset 
på at det slett ikke er nødvendig med lang 
ansiennitet som medlem.

Ett års medlemskap 
– Egentlig har jeg vært medlem i bolig-
byggelag siden jeg var 10 år, men det er 
hjemme i Hammerfest. Den ansienniteten 
kunne jeg dessverre ikke bruke her i  
Tromsø, men var tidlig klar på at jeg ville 
prøve å kjøpe meg leilighet i et veletablert 
borettslag. Derfor meldte jeg meg inn i 
BONORD, forteller Viktoria. Datoen var 30. 
april i fjor. Så gikk hun ut på boligjakt. Men 
stadig ble hun overbydd, og de som tok 
leiligheter på forkjøpsrett dunket henne på 
ansiennitet. 
   – Jeg hadde begynt å gi opp da jeg fant 
denne leiligheten. Jeg la inn bud, og 
ganske raskt kom det fram at vi var tre som 
konkurrerte om den. Budgivningen stanset 
på 2.350.000 kroner. Viktoria hadde 
stoppet før det, og hadde begynt å ta inn 
over seg et nytt nederlag. 
   – Da så jeg at han som hadde fått 
tilslaget hadde lavere ansiennitet enn meg. 
Så da var det jo grunn til håp. Og så viste 
det seg heldigvis at ingen andre hadde 
meldt inn forkjøpsrett på denne. 

– Endelig har jeg også fått gjort det jeg har 

rådet vennene mine til i alle år. Kjøp selv, 

ikke betal ned andres lån som leietaker, 

smiler hun.

Over budsjett 
Baksiden av medaljen er en svært stram 

økonomi. Hun måtte gå langt ut over 

budsjett for å sikre seg leiligheten. Hadde 

det ikke vært for hjelp fra foreldrene hadde 

Perfekt 
Hun forteller om kaotiske dager med skole-
start og planleggingsdager da boligkjøpet 
fant sted. 
   – BONORD hadde ikke fått tak i meg på 
telefon, så det lå bare en tekstmelding som 
sa «Varden 63 er din». Da ble det både jubel 
og gledestårer.Læreren ved Hamna skole 
har snart bodd en måned i egen leilighet. 
Hun har en spektakulær utsikt over Tromsøy-
sundet, og 20 minutters gangavstand til 
jobb. På gulvet ligger en lykkelig labrador. 
Syv år gamle Odin slo seg umiddelbart til 
ro på sitt nye hjemsted. Når han trenger en 
luftetur er det bare å gå rett ut i skogen rett 
bak leiligheten på Varden. 
   – Her er det bare helt perfekt, erklærer 
Viktoria. Da det plutselig gikk hennes vei, 
klaffet alt.

Jeg ville 
prøve å kjøpe 
meg leilighet 
i et veletablert 
borettslag

Viktoria Johnsen (32) og hunden Odin er begge 
begeistret over sin nye bolig på Varden. Med 
ett års ansiennitet i BOBORD, sikret Viktoria seg 
leiligheten ved å bruke forkjøpsretten.



UTVIKLING
FORKJØPSRETT

(1. HALVÅR)

2012     –     24 PROSENT

2013     –     38 PROSENT

2014     –     51,3 PROSENT

Stadig flere bruker forkjøpsretten 
for å sikre seg egen bolig i Tromsø. 
Bare det siste året har andelen 
leiligheter tatt på forkjøpsrett skutt 
i været.

hun aldri klart å komme seg inn på bolig-
markedet i Tromsø. 
   – Men prisene bare øker. Det har steget 
jevnt og trutt etter at jeg startet letingen. 
2-roms leiligheten er på 65 kvadrat i 
brut toareal. Den er lys, og foruten maling 
av en stuevegg kunne hun flytte rett inn. 
Leiligheten har en romslig veranda og egen 
inngang på bakkeplan. I tillegg følger det 
med garasje til bilen. 

– Vi kommer til å trives her vi to, ikke sant 
Odin? 
Odin reiser seg, legger hodet på skakke 
og ser undrende på matmor over det rare 
spørsmålet. Han stortrives jo allerede.
Viktoria Johnsen (32) og hunden Odin 
er begge begeistret over sin nye bolig på 
Varden. Med ett års ansiennitet i BOBORD, 
sikret Viktoria seg leiligheten ved å bruke 
forkjøpsretten.

fakta
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JAN HANSEN

Medl.nr.: 185024

Gyldig til: 07/16

Fordelskortet
for medlemmer av boligbyggelag

Fodelsshopen er en nyhet for medlemmer 
i boligbyggelag. Her kan du bruke 
oppspart bonus, 
og du kan selvsagt 
også få bonus når du 
handler.

Foreløpig er det en 
lokal partner 
(Neumann) av BONORD 
og flere nasjonale 
partnere av NBBL, for 
eksempel Lampehuset 
og Hurtigruten, som tilbyr 
medlemmene i BONORD 
5 prosent kjøpeutbytte på 
alt de handler. Det eneste 
som medlemmet må huske 
å gjøre er å aktivere kortet sitt gjennom 
BONORDs nettside, og deretter selvsagt 
huske å registrere det underveis i handelen.

Gode rabatter
BONORD er medlem i NBBL som forhan-
dler fordeler og rabatter på vegne av over 
500.000 medlemmer over hele landet. Til 
nå har over 100.000 aktivert sine kort og 
får kjøpebonus hos de nasjonale og lokale 
partnerne som tilbyr dette.

Flere av våre partnere er ekstra rause og 
gir deg gode BONORD-rabatter i tillegg til 
kjøpebonusen. Skal du for eksempel pusse 
opp og handle en del hos Neumann, får 
altså fordelsrabatter pluss 5 prosent 
kjøpebonus på alt du handler. Da sparer du 
fort mye penger. Handler du for eksempel 
for 5000 kroner får du 250 kroner i bonus. 
Til sammenlikning er kjøpebonusen i Coop 

Nå kan du shoppe med 
medlemskortet ditt 
Nå kan du bruke medlemsbonusen din på nettet. 
Fordelskortet har egen fordelsshop.

mellom 1 og 2 prosent. 
Fordelskortet fungerer omtrent slik som 

Coop-kortet. Du viser det fram når du 
handler, og sørger for at det blir 
scannet eller registrert i kortleser 
undervegs i handelen. Når du aktiverer 
kortet ditt velger du selv hvilken konto du 
vil ha medlemsbonusen inn på.

Betalingskort på nett
På fordelsshopen fungerer medlemskortet 
ditt også som et betalingskort. Her kan 
du handle for oppspart kjøpebonus. Og 
det fine med fordelsshopen er at du får ny 
bonus når du handler med oppspart bonus! 
Du får altså bonus på bonusen!

Har du ikke nok bonus ennå kan du 
selvsagt også handle i fordelsshopen.no 
med vanlige kredittkort, men bruk likevel 
innloggingen din fra da du aktiverte 
medlemskortet før du handler. Da tikker det 

altså inn kjøpebonus på fem prosent for 
hver sum du handler for. 

Mange av tilbudene i fordelsshopen er 
kraftig rabatterte. Med fordelskortet får 
du altså bonus på rabatterte varer!

Mangfold
Fordelsshopen inneholder et stort 
mangfold av produkter innenfor 
mange varekategorier. Her kan du 
kjøpe verktøy, reiseartikler, interiør 
og designartikler til hjemmet og mye 
mer. Alle produktene kommer fra 
kjente produsenter som for 

eksempel Rosendahl, Samsonite, Design 
House Stockholm, Weber, Le Creuset og 
mange flere. Vareutvalget endrer seg hele 
tiden slik at Fordelsshopen.no er oppdatert. 
Hver måned blir det presentert et utvalgt 
produkt til en ekstra god pris. Følg med på 
nyhetsbrevene fra Fordelskortet.

Logg deg inn på websiden
www.fordelsshopen.no
for å se det flotte vareutvalget.
Fordelsshopens samarbeidspartner er 
Crossroads Loyalty Solutions. Det er de 
som står for drift av nettbutikken. De 
håndterer ordremottak, utsendelse og 
kundeservice. De er tilgjengelige på telefon 
og e-post.
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Her er et knippe produkter du får 5 prosent 
kjøpebonus for å handle. Alle produktene 
(unntatt Hurtigruten) finner du på 
fordelsshopen.no. Hurtigruteturen bestiller 
du via Hurtigrutens egne nettsider eller via 
www.fordelskortet.no/bonord

Aktiver kortet ditt!

Fordelen med kjøpebonus går du glipp av 
så lenge du ikke aktiverer kortet ditt. Selve 
aktiveringen tar bare noen få sekunder, 
og har du aktivert kortet ditt gjelder det så 
lenge du er medlem. Du trenger IKKE 
aktivere kortet på ny, hver gang du får et 
nytt medlemskort i posten.
Slik gjør du:
Skriv inn www.bonord.no/medlem i 
nettleseren din. 
Klikk på «Aktiver ditt medlemskort» i 
menyen til venstre på siden. 
I den nye siden som nå kommer opp blir du 
bedt om å skrive inn ditt medlemsnummer 
fra medlemskortet, og ditt postnummer. 
Gjør det.
Klikk så på AKTIVER KORT
Fyll så inn opplysningene og bekreft 
medlemsbetingelsene.
Kortet ditt er nå aktivert.

For å få oversikt over oppspart bonus kan 
du senere logge deg inn med brukernavn 
og passord. Dersom du har medlemskap i 
flere boligbyggelag, er det nå mulig å 
aktivere hvert medlemskap med en og 
samme e-postadresse.
Har du behov for hjelp med Fordelskortet 
ditt? Send en e-post til post@bonord.no

Du trenger bare aktivere kortet én gang, 
selv om du har fått nytt bonord-plastkort i 
posten.

Har du byttet adresse? Husk å gi oss 
beskjed hvis du har fått ny adresse. Det kan 
enkelt gjøres på vår hjemmeside: 
www.bonord.no/medlem/adresseendring

Hvis du aktiverer BONORD- 
kortet ditt via BONORDs nett-
sider får du kjøpebonus i tillegg til 
rabatter. Du trenger bare gjøre det 
en eneste gang, og det er meget 
enkelt.

GI ET MEDLEMSKAP I GAVE

Det går fint an å gi et medlemskap i 
BONORD som gave til en du kjenner. 
Ofte er slike medlemskap populære 
både som dåps- og konfirmasjons- 
gave. Andelskapitalen du skyter 
inn når du melder noen inn er 300 
kroner. Deretter koster medlemskapet 
100 kroner per år for alle under 18 
år, og 300 kroner hvert år for de over 
18 år. 
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Dreyer til
det meste
Blikkenslager Tom Dreyer as har vært 
BONORD-partner i fem år nå, og er glad 
for å kunne bistå BONORDs medlemmer 
med både små og store blikkenslager-
jobber. Ofte er det villaeiere med BONORD-
medlemskap som banker på. Der går det 
mye i takstiger og ulike beslag som følge 
av vedlikehold.

Spir i kobber
En noe spesiell jobb har ankommet 
verkstedet på Skattøra i Tromsø denne 
formiddagen: Gravkapellspiret fra Tromsø 
Gravlund. Spiret som er drøyt 100 år skal 
totalrenoveres, og få nytt kobberbeslag.

– Dette er blant de sjeldne jobbene, men 
egentlig er ingen dager like i vår bransje. 
Vi har et utrolig spenn av oppgaver. For 
eksempel har vi jobbet på det nye hotellet 
The Egde i Tromsø.
I flere måneder har blikkenslagerne kjørt 
opp og ned fasaden hengende i små kurver 
fra en kran på taket. 
Men kommer du som BONORD-medlem 
innom med et ødelagt vindusbeslag etter 
en av høststormene, er du en like viktig 
kunde for blikkenslagerne. 

Satser fast
– Vi driver godt, blant annet takket være 
BONORD-medlemmene. Dessverre kan vi 
ha en del ventetid på noen av jobbene. 
Annet kan vi få unna innen en time.
Tom Dreyer forklarer hvorfor han velger å 
ha kun faste ansatte i firmaet framfor å 
bemanne opp ved hjelp av vikarbyrå for 
enda bedre å skumme fløten av bygge-
boomen i Tromsø.

– Vi setter vår ære i å levere 

Blikkenslager Tom Dreyer AS kan dreie til det meste, 
enten det nå er dørbeslag eller kapellspir.

kvalitetsarbeid, og vi skal være her både før 
og etter at oppdraget er gjort. Derfor velger 
vi å heller ha noen ventelister på enkelte 
oppdrag. Jeg vil heller skape en trygg, 
langsiktig arbeidsplass, fremfor å forsøke å 
tjene raske penger. Så langt har strategien 
lykkes. Vi har nå åtte faste ansatte. Drøyt 
halvparten av omsetningen vår kommer 
fra tradisjonelt blikkenslagerarbeid, resten 
kommer fra ventilasjon.

Lærebedrift
Dreyer finner det forunderlig at ikke spesielt 
det offentlige er opptatt av å bruke 
lærebedrifter når de kjøper inn tjenester. 
Den daglige lederen er opptatt av 
blikkenslagerfaget og forsøker hele tiden 
å ha minst en lærling i staben. Når det 
offentlige legger ut anbud mener han at et 
kriterium de etterspør må være 
dokumentasjon for at det finnes lærling i 
bedriften de velger.

– Mange ser kun på pris når de velger 
håndverker, men kvalitet og pris henger 
sammen. Det kan ofte bli dyrt å ha valgt 
den billigste når du må begynne å reparere, 
sier Tom Dreyer.

10-20 prosent rabatt for 
BONORD-medlemmer på diverse-
produkter.
Tlf. 77 67 35 88
www.blikkenslagerdreyer.no

partner

Blikkenslager Tom 
Dreyer i firmaet med 
samme navn har fått et 
noe spesielt oppdrag: 
Spiret på gravkapellet 
på Tromsø Gravlund skal 
få nytt kobberbeslag.
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BONORD er stolt over å 
presentere sin nye partner 
Byggesystemer. Her kan både 
borettslag og enkeltmedlemmer 
leie maskiner og utstyr 
til rabatterte priser. Og så får de 
hjelp når de står fast, uansett 
hva klokka er.

– Vi er veldig fornøyd med å bli ny 
partner av BONORD. Vi håper vi på denne 
måten kan komme i kontakt med nye 
kunder, og la gamle kunder med BONORD-
kort få enda bedre priser, forteller daglig 
leder Lars Iver Larsen i Byggesystemer i 
Tromsø.  Rabattene vil variere ut fra hvilket 
produkt og tidsrom leieavtalen skal løpe.

– Hovedregelen er at leieprisen går ned 
når antall leiedøgn går opp, smiler Larsen.

Avtalen med BONORD gjelder for Bygge-
systemer både i Tromsø, i Harstad og på 
Finnsnes.

Mangfoldig utvalg
– Hovedproduktet vårt er stillaser. Deret-

ter er lifter produkt nummer to. Ellers leier 
vi ut alt fra partytelt og portable toaletter til 
gravemaskiner og spikerpistoler. Utvalget 
vårt er temmelig stort, og vi er hele tiden på 
jakt etter nye produkt det kan være gunstig 
å leie ut, sier Larsen.

Den daglige lederen anbefaler websidene 
byggesystemer.no for de som vil se 
nærmere på sortimentet.

Han vet at mange holder på med et eller 
annet utendørs akkurat nå.

– Hovedsesongen for oss er helt klart fra 
mai og til bakken fryser. Men spesielt etter 
sommerferien, fra 20. august og til snøen 
kommer, er det fullt kjør. Da er det mange 

som skal skynde seg å bli ferdig med sine 
prosjekter. Akkurat nå har vi det ganske 
hektisk, sier Larsen.

Nyttig service
Han er spent på hvordan samarbeidet 

med BONORD vil slå ut, men tror at både 
borettslag og enkeltpersoner vil kunne ha 
behov for å leie utstyr fra Byggesystemer.

– Og så får du alltid hjelp hos oss. Har 
du leid utstyr herfra og får problemer kan 
du ringe oss etter arbeidstid både hverdag 
og helg. Vi har egne vakttelefoner som du 
finner på hjemmesidene våre. Vi anbefaler 
folk som plages med et eller annet å ta 
kontakt framfor å bli forsinket med å levere 
inn utstyr. Vi hjelper så godt vi kan, sier 
Lars Iver Larsen.

Byggesystemer ble etablert i 1975 og er 
et nordnorsk eid selskap. Byggesystemer 
har egne avdelinger i Oslo, Bodø, Lofoten, 
Vesterålen, Harstad, Finnsnes, Tromsø og 
Alta.

Byggesystemer 
ny partner

Byggesystemer leier ut et større 
spekter av utstyr innen lifter, 
maskiner og annet byggeutstyr.
Tlf. 77 60 76 90 (Tromsø) 
      77 01 95 70 (Harstad) 
     901 33 600 (Finnsnes 
www.byggesystemer.no

partner

Daglig leder Lars Iver Larsen i Byggesystemer Tromsø.



Vitser

kryssord

30 barneside

Klipp ut og send inn kryssordet til  
Bonord, Postboks 6156, 9291 Tromsø 
Husk å merke konvolutten med «Barnesida». Husk å skrive hva du heter og 
adressen din. Vinner av barnesiden i forrige nummer av Bolyst er Kirsten 
Isaksen 8 år (se under bilde av regle). Hun er trukket ut til å få en over
raskelse fra Bonord i posten.

Termos
– Vil du ha en termos?
– Gjerne
– Au, hvorfor tråkka du på tærne mine?
– Du sa jo tær-mos

Bite negler
Mor: – Nå har jeg endelig fått gutten min 
til å slutte med å bite negler.
Far: – Hvordan klarte du det ?
Mor: – Jeg slo ut tenna på’n

Lopper i senga
Tine gikk på skolen og sa til vennene:
– I dag tidlig lå det en død loppe i sengen 
min.
Vennene: – Er det så farlig da?
Tine: – Nei, men det kom 50  lopper i 
begravelse..

To snegler
To snegler gikk over veien. Plutselig roper 
den ene. skynd deg. LØP! Det kommer en 
buss om fire timer!

Lille Ole i dyrehagen
– Pappa, pappa, se, en kiraff
– Nei, nei, gutten min det heter sjiraff,og 
dessuten er det ikke en sjiraff,det er en 
kanel...

Svar ?-testen
1 ATM eller Cash Machine
2 Afrika
3 Kilogram
4 Smeltet steinmasse som er hardnet etter 

den har kommet til jordoverflaten gjennom 
en vulkan

5 24
6 Den mytologiske greske figuren Atlas, som 

ble tvunget til å holde opp planeten jorden 
og himmelen på sine skuldre som straff fra 
gudene, ble ofte omtalt på gamle bøker med 
kart. Dermed ble bøkene med bildet av Atlas 
ble kjent som atlas.

7 Sør, øst og vest
8 Larve
9 Lam

Svar MatteTEST:

13 212

? te
st

en

1 Hva heter mini-
bank på engelsk?

2 I hvilken verdens
del finner 
man  vulkanen 
Kilimanjaro?

3 Hva er kg 
 forkortelse for?

4 Hva er lava?

5 Hvor mange tids-
soner er jorda delt 
inn i?

6 Hvorfor kaller 
man kartbøker for 
atlas?

7 Nord er en 
himmel retning, 
hva heter de 
andre tre?

8 Hva heter ungen 
til et insekt?

9 Hva heter ungen 
til sauen?

Tigge Sier
UGH!

Karak
ter Fisk Med

nål
F.eks.
vår

Gøy
dag Røyk

To
like X

Svim-
mel

Nord-
øst

Idas
bror Fred

En
bamse

Ikke
opp

Matte 
test
Dersom ni tusen ni 
hundre og ni kroner 
skrives 9909, hvordan 
skal tolv tusen tolv 
hundre og tolv kroner 
skrives?



NYHET
99.- pr. mnd.fra

MOBILT-
BREDBÅND

94.- pr. mnd.fra

FAST-
TELEFONI

29.- pr. mnd.fra

MOBIL-
TELEFONI

Ny teleavtale gir 
enda bedre priser 
til medlemmer 
av boligbyggelag!

4G    -    HD Voice    -    Bank ID    -    Telenor-dekning    -    Bedre priser
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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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Med T-We Box fra Canal Digital får du underholdning på dine premisser.
Ikke bare kan du ta opp fl ere programmer samtidig, få tilgang til fl ere 
tusen fi lmer og musikktjenesten WIMP, nå lanserer vi også YouTube på TV. 
T-We Box støtter også alle T-We-tjenestene som Start forfra og Ukesarkiv.
 
Les mer på canaldigital.no/t-we

Benytt TV-en til mer enn TV
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Lyskildeskift ikke lenger nødvendig! 
LED-armatur med sensor
Sliter borettslaget med lysarmaturer som stadig er mørke fordi lyspæren har gått, og 
irriterte beboere fordi vaktmesteren ikke rekker å skifte pærer raskt nok?
Med sensorarmaturene RS Pro LED fra Steinel reduseres vedlikeholdskostnaden til et minimum. LED-lyskilden har så lang 
levetid at pæreskift ikke vil være et tema på mange år. 
Armaturens innebygde bevegelsessensor slår automatisk lyset på så snart noen åpner døra, og deretter av igjen når det 
ikke lenger er mennesker i oppgangen. På denne måten reduseres den totale lystiden til noen få timer i løpet av 
døgnet. Vi påstår faktisk at man vil kunne spare opptil 90% av energiforbruket som går til belysning av trapper, korridorer 
og kjeller.
Er man redd det blir litt trist med helt mørke korridorer så løser armaturen også dette med en innenbygget grunnlys-
funksjon. Lyset står da neddimmet på 10% når korridoren er tom, og går opp på full styrke med en gang en dør åpnes. 
Besparelsen er fortsatt meget høy!

Er du fortsatt usikker? 
Vi har mange referanser å vise til.
Ta kontakt med:

Ærfuglveien 3A - PB 2604 - 9273 Tromsø
Tlf. 77 66 55 00 - firmapost@jmhansen.no
www.jmhansen.no
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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

VARME
INTERIØR
GULV
MALING
TRELAST
VERKTØY
BAD
GARDEROBE

TROMSØ - HARSTAD - FINNSNES                 www.neumann.no

DETTE SPARER DU: 5% BONUS VED BRUK AV FORDELSKORTET

Alle BONORD medlemmer
får alltid de beste prisene
hos våre byggevarehus

5% bonus på alt kjøp5% bonus på alt kjøp

Husk å trekke Fordelskortet 

i betalingsterminalen.
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TOALETTPAPIR 
Katrin 360

2100 meter kvalitetspapir!

Butikktilbud for medlemmer av Bonord
Varighet 22. september - 10 oktober 2014

Besøk Norengros’ butikker i Harstad og Tromsø for fi ne tilbud

Norengros NB Engros AS

Harstad

Mercurveien 4
Tlf. 08522

Åpent: man-fre 08-16

Norengros Markedshuset AS

Tromsø

Strandvegen 106
Tlf. 40 00 49 12

Åpent: 08-18

DAB+/FM RADIO
Kombinert Dab og Fm radio, med støtte 
for Dab+. Aux inngang. Kan lagre opptil 
10 DAB-stasjoner og 10 FM-stasjoner 
i minnet. Uttak for hodetelefoner. 599,-

249249,-
SUPERPRIS!

999999,-EMSA SAMBA QP
Kommer i mange 
flotte farger.

ALLBRUKSKLUT
Allbrukskluten løser de fleste rengjøringsoppgaver. 100 
kluter i pk. En absorberende klut til hygienisk rengjøring. 
Vris opp og brukes om igjen. 

Alle priser er inkl. mva

249,-

LONDON FRUKTTE

9999,- BATTERIER
Raymax AA/LR06

Raymax AAA/LR03

5959,-
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ENKLERE RYDDEJOBB 
MED CONTAINER FRA

REMIKS!
Vårrengjøring Avfall fra

renovering

Avfall fra 
  nybygg

SPESIALTILBUD 
TIL BONORDS MEDLEMMER
Gjelder Tromsøya, Berg–Skjelnan og Slettaelva–Eidkjosen.

INKLUDERT I TILBUDET
En container 8/10 m3 i 1-3 dager
Levering og henting av container
Levering av blandet avfall (ikke farlig avfall)

Fast pris: Kun kr 3 500 inkl. mva. 

Ring oss!

 77 60 19 00

www.remiks.no

medlem og partner 37



38 medlem og partner

Avis og annonsering − Bladet 
tromsø 
www.itromso.no • Tlf 77 64 06 00
20 % rabatt på abonnent på papiravis 
40 % rabatt på abonnent på e-avis

Flyttebyrå - Hasselberg transport As 
www.hasselberg.no • Tlf 77 63 33 33
15 % rabatt på lagring av innbo på lagerhotell
15 % rabatt på pakkemateriell for flytting

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

30 % rabatt på oljeskift og olje
12 % rabatt på ordinære priser på dekk hotell
12 % rabatt på ordinære priser på sommer- 
og vinterdekk.
12 % rabatt på ordinære priser på alle typer 
batteri, og AC-service

 Dine medlemsfordeler 2014

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

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,-)

Glassmester Appelbom As 
www.appelbom.no • Tlf 47 46 49 00 
25 % rabatt på veiledende priser på skifting 
av isolerglass og tilskåret glass-speil
10 % rabatt på veiledende priser på 
 balkonginnglassing
2 timer gratis rådgivning

Sol- og innsynskjermingsprodukter
20 % på motorisering/ automatikk til 
utvendig solskjerming
15 % på utvendige solskjermingsprodukter
15 % på øvrig solskjerming
Rabattene gjelder på ordinære priser

Låsesmed og låseprodukter − 
Låsgruppen As 
www.lasgruppen.no • Tlf 77 60 77 20
20 % rabatt på ordinære priser
10% på kampanjepriser

renovasjon − reMIks 
www.remiks.no
Tlf 77 60 19 00
Leie container (1-3 dager) i størrelsen 
8/10 m3, ut/inn transport av container samt 
levering av blandet avfall (uten farlig avfall)
Fast pris kr 3 500,- inkl. mva. (Gjelder for 
en container inkludert avfall og én utkjøring/
innhenting).
Tilbudet gjelder alle BONORDs medlemmer 
innenfor følgende geografiske område:

Hele Tromsøya
Fastlandet: Berg-Skjelnan
Kvaløya: Slettaelva-Eidkjosen

For borettslag og sameier forvaltet av BONORD:
Egen avtale for fast leie av container til 
bølgepapp. Leie pr. mnd. lukket container 
med spalteåpning 4-8 m3: Kr 450,- inkl. mva

Advokatbistand − rekve Pleym & co
www.rekve-pleym.no • Tlf 77 75 12 00
25 % rabatt på de til enhver gjeldende 
ordinære honorarsatser. 

Medlemmer får rabatt ved handel 
hos JM Hansen Installasjon og  
JM Hansen elektrisk.
www.jmhansen.no • Tlf 77 66 55 00
JM Installasjon:
10% rabatt på timepris service - Elektromontør
20% rabatt på lagerført installasjons materiell
20% rabatt på lagerført materiell på utstyr til 
lys/varme
5% rabatt på faktura fra Serviceverksted

JM Hansen Elektrisk:
5% rabatt på småelektriske produkter

Rabattene gis på til enhver tid gjeldende 
servicetimepris og materiellpriser.

Blikkenslager- og verksted-
produkter tom dreyer As 
www.blikkenslagerdreyer.no • Tlf 77 67 35 88
10-20 % rabatt rabatt på produksjon og 
montering av pipebeslag, luftehatter etc. 
10-20 % rabatt på utvalgte merker av bolig-
ventilasjon, sentralstøvsuger, kjøkkenhetter 
og  ventilatorer.

Alarm og vakthold − trygg Vakt 
www.tryggvakt.no • Tlf 77 61 03 00
Medlemmer får BONORD-pris på sikrings-
produkter, vakthold og tjenester.
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 Dine medlemsfordeler 2014

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

Byggevarer − neumann Bygg 
www.neumannbygg.no
Tlf Tromsø 77 65 97 00 / Tlf Harstad 77 00 14 00
10-42 % rabatt på byggevarer. 
5 % bonus på alt kjøp
For å oppnå bonus må kortet ditt være aktivert.

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

Møbelringen 
www.mobelringen.no • Tlf 77 60 03 50
25 % rabatt på madrasser med tilbehør fra 
Wonderland
20 % rabatt på diverse interiør(små varer)
10 % rabatt på tepper
7,5 % rabatt på stuemøbler
Rabatten gjelder på ordinære priser

norengros/Markedshuset 
Tlf 77 75 26 26
norengros/nB engros Harstad 
Tlf 08522
www.norengros.no
40 % rabatt på blekk/tonere på ordinære 
priser
20 % rabatt på alle varer utenom maskin-
varer og tilbudsvarer/kampanjetilbud

renhold og vaktmestertjenester – 
All-tjeneste 
www.all-tjeneste.no • Tlf 77 61 50 50
12,5 % rabatt på gjeldende timepris for 
 renhold og vaktmestertjenester.

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.

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.

kjøkken/bad/garderobe – 
nova Interiør tromsø 
www.nova-group.no • Tlf 77 63 90 00

nova Interiør Harstad
www.harstad@nova-group.no • Tlf 76 89 91 00

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.
Gjelder for Tromsø og Harstad. 

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

Haneseth Harstad As
www.haneseth.no • Tlf 77 01 64 00
10 % rabatt på elektromontør
20 % påslag på engrospris på installasjons-
materiell
20 % påslag på engrospris på utstyr til  
lys/varme

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.

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

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,-



GARANTI Tromsø  |  Nerstranda senter, 4. etg  |  Tlf 77 60 32 00  |  tromso@garanti.no
GARANTI Harstad  |  Magnusgate 1  |  Tlf 77 01 84 60  |  harstad@garanti.no

På salgsoppdrag som tegnes innen 31. desember 2014

Til alle BONORD medlemmer: 
Går du med planer om å selge din borettslagsbolig?

Som en del av BONORD er vi i GARANTI Eiendomsmegling spesialist på salg av borettslagsboliger, 
og den megleren som både selger desidert flest slike, og i tillegg innehar de fleste prisrekordene 
på disse. Med god fart i norsk økonomi, lave renter, stigende boligpriser er det ikke overaskende at 
mange nå planlegger å kjøpe ny bolig. Dersom du går med slike planer, er du kanskje også opptatt 
av å få en toppris for din borettslagsbolig? 

Kontakt oss i så fall for en uforpliktende verdivurdering.

VI SPANDERER 
TAKST ELLER
EIERSKIFTERAPPORT

RETURADRESSE:

BONORD
Postboks 6156
9291 TROMSØ

B 
Blad


