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Både banker og boligforskere melder om at stadig 
flere ungdommer får hjelp av sine foreldre når 
de skal kjøpe sin første bolig. Det er utvilsomt 
positivt at foreldre som har mulighet til det hjelper 
sine barn med å komme inn på boligmarkedet. 
Taperne i et slikt boligmarked blir imidlertid 
 ungdom uten foreldre som kan bistå økonomisk. 
Det er derfor viktig at våre politikere på lokalt 
nivå har et aktivt forhold til å forsøke å dempe 
 virkningene av denne utviklingen på bolig-
markedet. 

Egen bolig er viktig for at ungdom skal få en god 
start på voksenlivet. BONORD mener kommunen 
har mye å tjene på at det er et godt tilbud av 
 boliger for både leie og kjøp – ikke minst for 
 ungdom. Kommunen bør se det som et viktig 
mål å bidra til å øke det lokale «ungdomsbolig- 
tilbudet», samt ha et aktivt forhold til å hjelpe 
ungdom inn på markedet.   

Selv om Husbanken ikke lenger spiller noen 
dominerende rolle på det norske  boligmarkedet, 

så tilbyr denne institusjonen både lån og tilskudd 
som kommunen kan nyttiggjøre seg av i sitt 
 boligpolitiske arbeid overfor ungdom. Aller 
viktigst er nok Startlån (topplån) til kjøp av en 
nøktern bolig. Dette er lån kommunen kan ta opp 
i  Husbanken og videreformidle til blant annet 
ungdom som skal kjøpe sin første bolig. BONORD 
mener det er synd at startlånordningen har blitt 
snevret kraftig inn de siste årene, for fortsatt er 
dette en ordning som kommunen bør bruke aktivt. 

Tilskudd gjennom Husbanken gis først og fremst 
til etablering av utleieboliger. Å øke tilbudet av 
forholdsvis rimelige utleieboliger, vil gi flere unge 
mulighet til etablering i egen bolig – ikke minst i 
påvente av at økonomien tillater et kjøp. 

Også boligbyggelagene kan bidra til økt bygging 
av nye utleieboliger. Med dagens lave rente vil 
det være økonomisk mulig å bygge utleieboliger 
uten tilskudd, men med 100 prosent finansier-
ing fra Husbanken til disse prosjektene. I dag 
krever Husbanken at utleieselskaper stiller med 

20 prosent egenkapital. Dette har medført at 
 utbyggingsselskaper prioriterer å bygge boliger 
for salg i det ordinære nyboligmarkedet, og at 
investeringer i private utleieboliger stort sette 
er helt fraværende. Dette fordi utleieprosjekter 
vil binde egenkapital i størrelsesorden 10-20 år, 
mens nyboligprosjekter for salg binder kapitalen i 
to-tre år. Resultatet blir at utleieprosjekter velges 
bort. 

Argumentet fra Husbanken er at utbyggere av 
utleieboliger også må ta en del av risikoen i 
prosjektene. Vi mener at det er tilstrekkelig å stille 
krav til disse selskapenes likviditet og soliditet 
når tilsagn gis, og at det i den  prosjektrettede 
 finansiering ikke trengs å stille krav om egen-
kapital. 

lEdER

stORt BehOv fOR uNgDOmsBOLigeR 
– hva gjør kommunen?

Utleieprosjekter vil binde egenkapital i 
størrelsesorden 10-20 år, mens nybolig-
prosjekter for salg binder kapitalen i to-tre år. 
Resultatet blir at utleieprosjekter velges bort. 

Svein Dalsbø, administrerende direktør 

Trygt å bo.
Godt å leve
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BONORD LaNseReR nytt prosjekt på Finnsnes
Finnsnes vokser og det foreligger store og spennende planer for byen. 
nå går BonorD inn i et boligprosjekt som inngår i en ny og urban bydel, 
som samler aktører innen kunnskapnæringer, Fou, og handel og service.

Bak det visjonære prosjektet BYPARKEN ligger 
selskapet Finnsnes Eiendomsutvikling AS, og 
plasseringen er av mange kalt «indrefileten» på 
Finnsnes – Lundnesset. De har de siste årene 
arbeidet med å realisere en større plan for 
hvordan etablere et en bydel som oppleves som 
levende og urban, både for de som skal bo der og 
de som vil ha sitt daglige virke i området. Lenvik 
kommune har vært svært positive til prosjektet 
gjennom hele prosessen, og byens planer om 
vekst og ønsket om å tiltrekke seg attraktive 
kompetanseaktører og forskning, reflekteres 
i det endelige prosjektet. Samlet sett skal det 
over en periode på rundt 10 år bygges omkring 
50.000 m2, og investeres omlag en milliard 
kroner i området. Det er forventet at prosjektet vil 
skape mange arbeidsplasser både i utbygnings- 
og driftsfasen.     

40 nye boliger
– Vår kongstanke har vært et ønske om å skape 

et urbant og attraktivt miljø, hvor du får samlet 
både næring og bolig, og hvor infrastruktur for 
området er helhetlig og godt planlagt. Vi har 
hatt hoved fokus på å skape attraktive lokaliteter 
for kompetansenæringer, spesielt innen sjømat 
og FoU, og det har vært viktig for oss å lytte 
til  signalene vi har fått fra aktørene når vi har 
planlagt og regulert området, forteller styreleder 
i Finnsnes Eiendomsutvikling, Ole-Martin Lund 
Andreassen.

Boligprosjektet som BONORD nå etablerer 
sammen med Finnsnes Eiendomsutvikling AS 
(FEU), vil bestå av rundt 40 enheter bestående 
av 2- og 3-roms leiligheter, plassert i de øvre 
etasjene idet det som vil bli Sjømatparken Senja, 
en næringspark med fokus på bedrifter innen 
 sjømat. Bygget vil ved siden av å inneholde 
boliger også ha handelspark i tilknytning, og 
næringsarealer i byggets tre nederste etasjer. 

Leilighetenes sentrale plassering er ved det 
trafikale knutepunktet på Finnsnes, og gi gode 

forbindelser til kollektivtransport og nærhet til 
både skole, barnehage, og sykehjem. I tillegg vil 
det være gangavstand til store arbeids plasser 
som Kunnskapsparken og Lenvik kommune. 
 Plasseringen på Lundnesset og byggets høyde, 
vil gi de planlagte boligene en spektakulær 
utsikt med svært gode solforhold, samt at de vil 
ha nærhet blant annet til bystranda Henrikstøa. 
Navnet Byparken kommer av nærhet av paren 
Lundhaugen.

Førstegangsetablerere
I tillegg etableres det et parkeringsanlegg som 
vil ha plass for totalt 190 biler, som i stor grad vil 
bidra til en begrensning av overflateparkeringen 
i området. Senja avfall vil levere fjernvarme til 
prosjektet.

– Det som skjer på Finnsnes nå er utrolig 
 spennende! En ny og urban bydel skal skapes, 
og plasseringen av denne er helt optimal på 
 Lundnesset. For oss er det spesielt hyggelig å 
komme inn relativt tidlig i prosessen, og derav 
har mulighet til å påvirke denne. Prosjektet 
gir  spesielt gruppen førstegangsetablere en 
særlig mulighet til å få flotte leiligheter med en 
 eksepsjonell utsikt, til en fornuftig pris, forteller 

1



Svein Dalsbø, BONORD (t.h.) og Ole-Martin Lund 
 Andreassen, FEU.

1  Over Sjømatparken Senja skal det bygges 
40 borettslagsleiligheter. Den blir liggende 
 sentralt på Finnsnes, like ved Kunnskaps-
parken og havna.

2  Her er situasjonskartet over området. Den 
store svarte boksen er Kunnskapsparken. 
De nye boligene bygges over den planlagte 
Sjømatparken, som skal opp i det lysegrå feltet 
til høyre på kartet, like ved parkerings plassen.
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BONORD LaNseReR nytt prosjekt på Finnsnes
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 markedets beste systemer for sikring og trygging. 
Vi tror trygghet er den alle viktigste verdien 
og den sentrale kvaliteten, i det å skape gode 
bomiljø. BONORD og borettslagsmodellen står for 
denne tryggheten, uttaler Dalsbø.

– Dette er første boligprosjekt for BONORD på 
Finnsnes. Hvorfor nå, Dalsbø?

– Det er flere grunner til at vi nå velger å gå inn 
i Finnsnesmarkedet. Den første er at Tromsø ikke 
har et reelt og velfungerende boligomland per i 
dag, slik som vi kan finne sørpå, hvor det er mulig 
å pendle til jobb fra områdene rundt byene. Vi 
ser noe utvikling i Ramfjorden og Balsfjord, men 
ikke nok til at det avlaster boligmarkedet i Tromsø. 
Her kan Finnsnes strategisk sett få en nøkkelrolle. 
For det andre ser vi at Finnsnes vokser, og viser 
samme tendenser til sentralisering fra sitt omland 
som Tromsø og andre storbyer også har. Folk, 
og spesielt de unge, søker til kunskapssentrene, 
hvor de føler de gis muligheter til å realisere seg 
selv både innen utdanning og jobb. Sist men 
ikke minst er det viktig å minne om at vi også har 
en rekke medlemmer i området, og vår hoved-
oppgave som boligbyggelag er å realisere boliger 
for disse. BONORD har i tillegg et strategisk 
mål om geografisk vekst, og da gir Finnsnes sin 

 plassering mellom Harstad og Tromsø, et naturlig 
svar på dette. 

lanseres i oktober
Finnsnes Eiendomsutvikling er svært positive til 
samarbeidet man har fått i stand med BONORD.

– For oss har det vært viktig å få et samarbeid 
med en tung og seriøs boligaktør, som i tillegg 
kan bidra med kompetanse inn i prosjektet. Det 
føler vi at vi får gjennom BONORD. Som selskap 
har boligbyggelaget vært sentrale i  byutviklingen 
ikke bare i Tromsø, men også i Harstad og 
 Hammerfest. Vi føler i tillegg at borettslags-
modellen er det rette verktøy for å skape de gode 
bomiljøene som vi ønsker Byparken skal ha, 
avslutter styreleder Ole-Martin Lund Andreassen 
i FEU.

Det planlagte boligprosjektet er enda ikke 
navngitt, men tenkes lansert siste halvdel av 
oktober i år. I skrivende stund er heller ikke det 
endelige illustrasjonsmaterialet for prosjektet 
ferdig, men vil foreligge i nær fremtid og bli 
synliggjort gjennom media og BONORDs kanaler 
til medlemmene.

Svein Dalsbø, administrerende direktør i BONORD.
Borettslaget som etableres vil ha BONORDs 

 velprøvde og gode løsninger for sikring- og 
 trygging, samt bli forvaltet av boligbyggelaget. 
Det  planlegges i tillegg IN-ordning for  prosjektet, 
som vil gi den enkelte beboer mulighet til 
 individuell nedbetaling av fellesgjelden når 
prosjektet er realisert.

trygghet viktigst
– Det er viktig for oss å få frem at når vi går inn 
på boligprosjekter som dette, så får boligene 

Det som skjer på Finnsnes 
nå er utrolig  spennende! 
Svein Dalsbø, adm. dir BONORD

2
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Ruggevika 
ute For salg
endelig er de nye 20 boligene i ruggevika borettslag ute for salg. 
De kombinerer ønsket om å bo nært alt, men samtidig midt i 
naturen. I tillegg er dette rimelige rekkehus i dagens marked.

Det nye BONORD-borettslaget i Ruggevika består 
av tre rekkehus med seks boliger i hver, pluss en 
tomannsbolig. Rekkehusene skal bygges nesten 
rett opp av småbåthavna like sør for Breivika. 
De vil ha utsikt til Tjeldsundet og mot Rolløya, 
Andørja og Senja. I bakkant ligger skogen og 
langs turstiene her kommer du deg opp til 
 Hinnstein, som med sine 560 meter over havet 
er en av Harstads mest besøkte topper. Her har 
du en fantastisk utsikt over Holtet, Medkila og 
Breivika.

Familievennlig
– Vi er svært glade for at vi kan presentere et 
slikt godt og familievennlig prosjekt i Harstad, 
sier ansvarlig megler Bjørn Mathisen i GARANTI 
 Harstad. Han forklarer at det kun er 4-roms-
enheter i rekkehusene. Hver leilighet bygges over 
to etasjer. Hovedetasjen er på 67 kvadratmeter 
og andre etasje er på 59. Alle rekkehusene har en 
nesten 20 kvadratmeter stor terrasse med utsikt 
på framsiden, pluss en lun solplatt på baksiden. 

– Leilighetene holder høy standard, og har 
Slik blir  rekkehusene i 

Ruggevika plassert.

I andre etasje finner 
du kjøkken og stue i en 
romslig åpen løsning. 
Herfra har du utgang 
til en stor terrasse med 
utsikt foran huset og en 
liten lun solplatt bak.

ILLUSTRASJON: BONORD
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BYggeR NYtt 
borettslag

Fløifjellet eiendom aS skal bygge 60 nye boliger på midtre kaldslett i 
Tromsø. medlemmer av BonorD har forkjøpsrett på de 36 første.

36 av enhetene i første byggetrinn ligger nå 
for salg og BONORD har nettopp gjennomført 
 tildelingsmøte for medlemmene som meldte 
sin interesse innen 15. september. Totalt meldte 
 nesten 100 mulige kjøpere seg allerede da 
 prosjektet fra Peab Firkanten Eiendom AS ble 
 lansert. Prosjektet er fulltegnings forsikret via 
NBBL, og Peab må derfor bare selge 11  leiligheter 
før byggingen kan starte. Prosjektleder Pål 
 Kristian Jensen i Peab Firkanten Eiendom håper 
de kan sette spaden i jorda allerede nå i oktober. 
Da kan første bygge trinn stå ferdig før påske i 
2017. Totalt er 60 nye boliger planlagt i prosjektet.

BONORD vil ha forvaltning av borettslaget, 
hvilket betyr at Fløifjell vil få BONORDs gode 
ordninger for sikring og trygging. I tillegg vil 
prosjektet få IN- ordning, som innebærer mulighet 
for individuell nedbetaling av fellesgjeld. 

– Vi har valgt BONORD som samarbeidspartner 
fordi de har svært god kompetanse, og fordi vi 
har positive erfaringer med dem fra tidligere. 
I tillegg har dette også sammenheng med 

 fulltegningsforsikringen, opplyser Jensen. 
Blokkene er plassert helt øverst mot skog-

kanten, og vil ha felles uteareal midt foran 
blokkene og på motsatt side av Storbakkvegen. 
Leilighetene er fordelt over seks etasjer med bod 
og parkering i kjelleren, og det er selvsagt heis i 
bygget. Størrelsen på leilighetene varierer. For det 
meste er her 3-roms, men blokkene har også fine 
2-roms og 4-roms-leiligheter. 

Mer informasjon om prosjektet finnes på  
www.floifjell.no

ILLUSTRASJON: VOLL ARKITEKTER AS

svært familievennlige løsninger. Vi er også 
svært tilfreds med å kunne presentere et så 
hyggelig prisnivå. Boligene er lagt ut med en 
totalkostnad på mellom 3,75 og 4,15 millioner 
kroner. Da er både innskudd og fellesgjeld tatt 
med, forklarer Mathisen.

sikkert og trygt
De fleste boutgifter i borettslaget, slik som 
 kommunale avgifter, renovasjon, byggforsikring 
og kabel TV, betales via felleskostnadene. Slik 
unngår man store kvartalsregninger, og får en 
mer  oversiktlig økonomi.

– Det betales renter og avdrag på felles-
gjelden fra første dag! lover Mathisen. I tillegg 
er boligbyggelaget omfattet av en sikrings-
ordning. BONORD er meget opptatt av at 
det skal være helt trygt å investere i disse 
rekkehusene. 

– Sikringsordningen innebærer at hvis en 
nabo ikke skulle betale sine felleskostnader, så 
er det ikke du som får regningen, forklarer han.

BONORD-borettslaget får også IN-ordning, 
som innebærer mulighet for individuell 
nedbetaling av fellesgjeld. Gjennom individuell 
nedbetaling vil månedlige felleskostnader 
reduseres tilsvarende reduksjonen i renter og 
avdrag.

Mathisen mener Ruggevika er perfekt for den 
som ønsker seg enebolig, men som er motivert 
for å ha de fordelene det å bo i borettslag 
faktisk gir. Det å være mange sammen gir 
gunstige priser på for eksempel snørydding av 
fellesareal og utvendig vedlikehold. 

BONORD bygger borettslaget i samarbeid 
med Per Strand AS. Rekkehusene har en 
 byggetid på et drøyt år.

Last ned prospekt av prosjektet i Ruggevika 
borettslag fra www.ruggevika.no.
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Styreleder jorunn nilsen kan begeistret ønske nye barnekull velkommen i 
håpet 1, for nå er lekeplassene oppgradert for til sammen en million kroner!

miLLiONiNvesteRiNg 
i lek og trivsel

Styreleder 
Jorunn Nilsen 
sammen med 
glade brukere av 
lekeplassen.
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– Denne investeringen kommer til å bli verdsatt 
i minst 20 år, forteller Jorunn Nilsen stolt. Hun 
kjenner dette borettslaget ut og inn. Ikke minst 
fordi hun i år er inne i sitt 27. år som styreleder i 
Håpet 1.

– Vi velger henne glatt for 27 år til, smiler en av 
naboene hennes fornøyd. Beboerne i borettslaget 
er alle invitert til pølser og brus ved grillhytta for å 
markere offisiell åpning av de nye lekeplassene, 
og innvielse av en egen flaggstang for boretts-
laget.

– Grillhytta brukes mye til feiring av bursdager. 
Vi har lenge savnet å kunne heise flagget til ære 
for jubilanten, forklarer Jorunn. Som innrømmer 
at hun også har savnet å kunne heise flagget i en 
ordentlig flaggstang på 17. mai. En egen vimpel 
for Håpet 1 skal henge her ellers i året.

 
godt naboskap
– Det er så trygt her. Det jeg setter ekstra pris 
på er at folk her bryr seg om hverandre, at her 
er mange øyne som følger med på at barna er 
trygge og har det bra når de er ute og leker, sier 
en nyinflytter.

Styreleder Jorunn flyttet inn her i 1969. Da 
var hun 21 år gammel. Gjennom årene har hun 
 opparbeidet seg en unik kjennskap til boretts-
laget og folket i de 103 leilighetene. Hun ser nå 
begeistret at lekekameratene som hennes egne 
barn vokste opp sammen med, kommer flyttende 
tilbake med egne barn. 

– Det er så koselig!
Slekt følger altså slekters gang i borettslaget 

på Håpet, men i fjor sang lekeplassen virkelig på 
siste verset.

hms-gjennomgang
– Vi hadde Rune Wara på besøk fra BONORD, for 
å foreta en HMS-gjennomgang. Han fant store feil 
og mangler ved lekeplassen vår. Lekeapparatene 
vi hadde var fra 1990, og flere var angrepet av 
råte, forteller Jorunn.

En egen lekeplasskomite ble satt ned med 
oppdrag i å finne ut hva lekeplassene trengte og 
ikke minst hva det ville koste.

– I utgangspunktet satte vi av 300.000 kroner, 
men inkludert arbeid og alt kom det hele opp i 
1.000.000 kroner. Det er bare to lekeapparater 
som er restaurert og beholdt fra de gamle leke-
plassene. Resten er nytt. I tillegg måtte vi fjerne 
gammel sand og erstatte den med EU-sand. Det 
er fjernet masse en til halvannen meter ned i 
grunnen, forteller hun.

torbjørns plass
En million høres veldig mye ut, men styrelederen 
mener de har sluppet billig unna. Ikke minst fordi 

arbeidet er gjort av borettslagets vaktmester, 
Torbjørn Jakobsen.

– Han er et unikum. Hadde det ikke vært for 
han hadde vi måttet leie inn et firma til å montere 
alt, og da hadde det blitt veldig dyrt. Torbjørn kan 
alt, og han har renovert disse flotte lekeplassene 
til oss helt alene! 

Som takk for innsatsen har fellesarealet ved 
den populære grillhytta fått navn: Torbjørnsplass. 
En takk for jobben han så samvittighetsfullt har 
utført.

Styrelederen roser også BONORD for all støtte 
og hjelp, ikke minst hva angår forvaltningen av 
selve borettslaget. Håpet 1 er et veldrevet og godt 
vedlikeholdt lag. Oppgraderingen får ingen konse-
kvenser for husleia.

– Nå er her gode muligheter til å få beveget 
seg mye, smiler Jorunn, før hun selv tar imot 
utfordringen fra en av beboerne og løper bort for 
å innvie den aller største sklia!

– Huiiii, hviner 66-åringen på vei ned, og 
beviser for alle at det å leke er noe man bør gjøre 
hele livet. 

Leke kan man gjøre hele livet. Her er styrelederen på 
vei ned sklia!

Vaktmester Torbjørn Jakobsen har hatt ansvar for å bygge de nye lekeplassene og er hedret med at et av 
utearealene nå er oppkalt etter han.
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min lidenskap

giR BRaNNskaDDe
et nytt liv

For 10 år siden fikk hans Petter Schjelderup (51) 22.000 volt 
 gjennom  kroppen via en høyspentledning. harstadmannens 

ulykke har gitt  brannskadde ehetenesh et bedre liv.

– Hadde jeg vært garantert nøyaktig samme utfall 
av ulykka som det den har fått til nå, så skulle jeg 
smurt hauet inn i den høyspenten minst ti år før!
Harstadværingen Hans Petter Schjelderup flirer 
godt, men det er alvor i uttalelsen hans. Det har 
vært lettere for han å akseptere egen ulykke, når 
han får være med på å hjelpe andre.

Ehetenesh er bare et av barna som stråler 
etter å ha fått et nytt liv gjennom organisasjonen 
Children’s Burn Care Foundation (CBCF). Til nå 
har Hans Petter og organisasjonen hans hjulpet 
over 1000 barn og ungdommer med alvorlige 
traumeskader. 

unik lege
– Lege Einar Eriksen er og blir den store helten 
i denne historien. Vi møttes på brannskade-
avdelingen på Haukeland hvor han reddet livet 
mitt høsten 2005. På en av visittene fikk han øye 
på skrytebildet av sønnene mine på nattbordet. 
 Yngstemann, som er adoptert fra Etiopia, var da 
to og et halvt. Og slik kom vi i prat. Einar kunne 
fortelle mye om forholdene som brannskadde 
barn levde under i Etiopia. 

– Det må vi vel for f… klare å gjøre noe med, 

Children’s Burn Care Foundation
Stiftet i 2007. Har siden da gitt over 1000 
 mennesker et nytt liv.
Tar imot gaver på støttekonto: 
4760 18 05312
Ring 820 440 44 og gi kroner 175,-
Arrangerer årlig ulike innsamlingsaksjoner. 
Blant annet «Walk and run» i Harstad, som 
i år dro inn en halv million kroner. 
For mer informasjon se:  
www.childrensburncare.com, eller send 
mail til hans-petter@boyzen.com

Fakta

erklærte den breiale harstadværingen fra syke-
senga. Og han er mann for sine ord. Legen og 
pasienten etablerte organisasjonen CBCF i 2007, 
og i november samme år ble det første barnet 
operert ved St. Pauls Hospital i Addis Abeba. 

smertelige konsekvenser
– Det fantes ingen behandling for brannskadde 
barn i Etiopia da vi startet opp. Til tross for at 
brannskader er svært vanlig, spesielt blant barn. 
80 prosent av husstandene på det afrikanske 
kontinentet tilbereder fortsatt maten sin over en 
bålgrop. Men når ulykken er ute får de liten eller 
ingen behandling. Brannsåret gror bare sammen. 
Vi har behandlet folk med store handikap. En 
ung kvinne har fått nye øyelokk. Hun brant seg 
i ansiktet som seksåring og hadde ikke kunnet 
lukke øynene på 20 år da hun traff oss! En annen 
hadde brent vekk hele baksiden av den ene foten 
med det resultat at fotbladet satt fast bak på låret. 
Etter behandling kunne vedkommende gå igjen!

Lege Einar Eriksen flyttet til Addis Abeba i 

2008, og hver eneste dag – syv dager i uka - 
behandler han brannskadde. CBCF driver i dag 
20 senger ved St. Pauls Hospital, og hjelper 
brannofre fra seks ulike land i Øst-Afrika. Leger 
uten grenser er blant de som henviser pasienter 
til CBCF.

– Vi finansierer dette gjennom gaver og 
 innsamlede midler fra næringsliv og privat-
personer. I Etiopia kan vi endre livet til en 
brannskadd for mellom 6000 og 7000 norske 
kroner. En sykeseng kan vi holde i drift et helt år 
for 100.000 kroner, forklarer Hans Petter.

samarbeid
Fortsatt er Einar den eneste plastikk-kirurgen 
i arbeid. Derfor har CBCF satt i gang egen 
 utdanning av lokale leger og sykepleiere. Første 
kull med operasjonssykepleiere ble uteksaminert 
i vår. Planen er de skal undervise nye studenter 
etter at de selv har vært i praksis. Prosjektet er 
allerede kåret til det best drevne helseprosjektet 
i Etiopia.

Hans Petter Schjelderup og lege Einar Eriksen sammen med et av barna de har hjulpet i Etiopia. 
FOTO: CHILDRENS BURN CARE FOUNDATION
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eheteNesh siN histORie
Ehetenesh ble stygt forbrent da hun var 8 år. Da hun kom til CBCF hadde venstre arm grodd fast 
inntil kroppen og venstre lyske var også angrepet av arrvev som gjorde det vanskelig for henne 
å stå oppreist (bildet til høyre). I dag er jenta fullt ut restituert og kan bevege armene sine helt 
normalt (bildet over). 

Mens hun lå på sykehuset omkom faren hennes i en ulykke. Ehetenesh mottok gratis 
 behandling fra CBCF, men for å betale sykehuset som hun først ble innlagt på, måtte mora selge 
den lille hytta de bodde i. I ettertid har et ektepar fra Rogaland gitt Ehetenesh og familien  hennes 
et nytt hjem i storbyen Gondar.  Ehenetesh går nå på skole. Mora har fått seg arbeid og kan 
forsørge sine tre barn.

– Vi jobber også med å få i gang et utvekslings-
program med Universitetssykehuset Nord-Norge, 
slik at plastikkirurger kan hospitere hos oss.

Nå drømmer CBCF om å bygge et kraftsenter i 
Øst-Afrika for brannskadde. Med 20 senger og fire 
operasjonsstuer. Her vil de også drive utdanning 
og forebyggende arbeid. De har allerede fått tomt 
i utkanten av Addis Abeba.

– Vi har opplevd så mye, og etter en stund blir 
man ikke lenger sjokkert over hva man får være 
med på. I Etiopia er det for eksempel helt vanlig 
at foreldre i desperasjon frakter sitt brannskadde 
barn til storbyen, og etterlater det på gata. Mange 
av de ungene vi har reddet var gatebarn, og på 
grunn av at de nå kan leve et normalt liv igjen, 
har vi vært i stand til å gjenforene mellom 150 
og 200 gatebarn med sin mor og far. Vi kan altså 
gi et menneske et helt nytt liv, og vi gjør det for 
den samme summen som vi her i Norge bruker 
på å kjøpe en mobiltelefon. Det er en bra sterk 
kontrast, sier Hans Petter Schjelderup. 

Det fantes ingen 
behandling for 
brannskadde barn i 

Etiopia da vi startet opp.
Hans Petter Schjelderup
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– Kan jeg smake, kan jeg smake? Iveren er stor 
mens Ute Vogel viser de unge medlemmene i 
Kløverhagen 4H rundt i grønnsakhagen som ble 
anlagt like før sommeren. Tross en noe kjølig 
sesong, vokser det villig i sengene med matjord 
som er anlagt mellom rekkehusene i Myrheim II. 
Ungene smaker fornøyd på spinatblader og gress-
løk, og lytter til Utes lille guidede tur gjennom 
hagen for å finne ut hva de ulike vekstene er og 
hvordan de kan brukes. Det er første klubbmøte 
etter sommerferien. I dag skal de høste inn litt og 
planlegge en fest for beboerne i borettslaget. 

bedre nabomiljø
Ute tok initiativ til urte- og grønnsakhagen for et 
drøyt år siden, og allerede i fjor høstet de første 
gang egne grønnsaker i borettslaget. Nå er 
hagearealet tidoblet, minst. Og et eget drivhus er 
nettopp ferdig bygd.

– Dette initiativet har mye å si for både trivsel 
og naboskap, mener Steinar Isaksen, styreleder 
i Myrheim II. Han er sjeleglad for at det finnes 
 ildsjeler som vil skape aktivitet i borettslaget. 
Bruken av fellesområdet som 4H-klubben har fått 
låne i foreløpig tre år, har lenge vært diskutert. 
Borettslaget ønsket å gjøre noe med det for å 
bidra til enda bedre bolyst. At asfalten nå er 

erstattet av poteter, salat, gulrot, sukkererter, 
reddik, kålbeter, rødbeter, spinat, vårløk, gressløk 
og masse annet godt, har definitivt gjort noe 
med naboskapet. Mange stopper opp for å titte 
litt på hagen. Stadig flere unger kommer til for 
å delta i 4H-klubben. Til sammen er det nå et 
20-talls unger fra flere borettslag i området som 
er med. Avisgruppa i 4H-klubben har laget en 
plakat på busstoppet like ved, som ved hjelp av 
egen produserte illustrasjoner forklarer at det 
er «barnebonder» som holder på å skaffe seg 
 kunnskap om dyrket mark.

nye bekjentskap
– Jeg har blitt kjent med mange jeg ikke kjente 
fra før, erklærer Signe Kristiansen sammen med 
venninnen Lisa Olsen, begge 10 år. I tillegg til 
grønnsakhagen forteller de om 4H-kurs de har 
fått delta på. 

Høster inn fra  
egen hage

I vår var det svart asfalt her. nå bugner det  
av grønnsaker  mellom rekkehusene i myheim II.  

her spirer og gror både god mat og godt naboskap. 
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Kløverhagen 4H
Stiftet i 2014
Cirka 20 medlemmer. 
Klubben har valgt eget styre blant 
 medlemmene bestående av leder, 
 nestleder og øvrige styremedlemmer.
Klubben har egen hjemmeside: 
 kloverhagen.wordpress.com

Fakta

Mens de prater lager jentene en spinat-
smoothie fra nylig innhøstede grønnsaker.

– Den er kjempegod!!! Smak! Oppfordrer de 
entusiastisk, og forteller hvor gøy det er å være 
her i grønnsakhagen og i 4H.

– Vi lærer masse her som vi ikke lærer på 
skolen!

Rundt dem står et lite knippe foreldre som 
deltar i hageprosjektet. Et par av dem hilser på 
hverandre for første gang.

– Dette er en flott arena for å bli kjent med 
flere av naboene. Du blir ikke kjent med folk i 
den  daglige tralten. Det må skje noe litt ekstra-
ordinært, mener Frank Ryeng. Han flyttet hit i 
fjor og det er nå, gjennom hageprosjektet han 
har utsikt til fra verandaen, at han har kommet i 
kontakt med naboene.

– Jeg er oppvokst på gård selv, og er glad for 
at dette gir ungene muligheter til å lære litt om 
hvor maten kommer fra før den havner i plast på 
butikken, sier Frank.

– Man kan være her tre ganger før man 
bestemmer seg om man vil bli medlem eller ikke. 
Jeg er medlem, opplyser Jostein Thunestvedt (9). 

Mens de høster inn oppdager de en flokk 

snegler på noen av salathodene.
– Få de vekk, oppfordrer Ute og viser hvordan 

sneglene må forvises til en helt annen side av 
området, så langt unna grønnsakene som mulig. 
Meitemakk er derimot helt topp. Brødrene Gabriel 
(11) og Valentin (7) Hassani Holland-Nell finner 
flere mens de høster salat.

gode sponsorer
Kløverhagen 4H fikk i vår 100.000 kroner av 
 Frivillighetsmillionen til Tromsø kommune for å 
lage grønnsakhagen.

– De forsvant fort. Vi har vært heldige og fått 
andre sponsorer med på laget, pluss at vi har 
fått gode rabatter hos de som har gravet vekk 
og tilført ny jord for oss. Uten dem hadde vi ikke 
kommet i mål. 

Tromsø kommune, Troms barne- og ungdoms-
råd, Brødrene Sørensen, Cada maskin-
entreprenør, Coop Prix Håpet, KIWI, Remiks, 
Nyberg urtegård og selvsagt også Troms 4H har 
alle bidratt på ulikt vis til gården. For eksempel får 
Kløverhagen  datovarer og ødelagt frukt og grønt 
fra  butikkene, og komposterer dette i en kompost-
binge fra Remiks.

– Meningen er å vise ungene hele kretsløpet. 
I tillegg har vi sådd planter som ikke kan spises, 
men som kultiverer matjorda slik at den gir bedre 
næring til neste år.

Ute kommer fra en hagebruksfamilie, men 
dette er den første grønnsakhagen hun har anlagt 
på egen hånd.

– Heldigvis er her mange flotte foreldre som 
alle kan bidra litt med ulik kunnskap. Dette lover 
veldig bra for fortsettelsen, smiler hun.
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salat med rødbeter  
og glaserte nøtter
En rask og smakfull salat med ferdigkokt rød-
bete og glaserte pistasjenøtter. Salaten smaker 
godt til stekt eller grillet kjøtt, men kan også 
settes på tapasbordet eller nytes som den er.

Ingredienser
•	100 g pistasjenøtter 
•	2 ss flytende honning 
•	170 g blandet bladsalat
•	250 g ferdigkokt rødbete 

Slik gjør du:
1. Rist pistasjenøtter noen minutter i en varm 

stekepanne, og ha i honning. Rør rundt slik 
at nøttene dekkes av honningen. 

2. Vask salat og tørk den godt. Del rødbete 
i båter og legg dem over salaten. Strø de 
glaserte nøttene over.         (KILDE: MATPRAT.NO)

grønnsaksuppe
Ingredienser
•	1 løk
•	2 gulrøtter
•	2 poteter
•	2 ss sellerirot
•	1/2 purreløk
•	1 liter buljong
•	salt og pepper
•	estragon

Slik gjør du:
Kutt opp alle grønnsakene i passe biter.  
Kok opp en liter buljong (eller bruk kraft). 
La  småkoke ca 15 minutter. Tilsett finhakket 
 sellerirot mot slutten av koketiden. Krydre 
etter smak. Serveres med brød og smør. 
Eksperimenter gjerne! Bruk ting du liker.  
Dette er en kjempefin basis. (KILDE: MATTIPS.ORG)

salat med fenalår  
og jordbær
Ingredienser
•	200 g fenalår 
•	Vask og kutt en ønsket salatblanding 
•	1 boks artiskokkhjerte 
•	1 stk pære delt i lange tynne båter 
•	1 glass kapers med stilk 
•	1 beger rød cherrytomat delt i to 
•	200 g jordbær delt i skiver 
•	100 g fast hvit geitost 

Slik gjør du:
Vask salat godt og la den tørke på et håndkle.
Fordel salat utover et stort fat og fordel 
alle ingrediensene over. Drypp over med 
balsamico og olivenolje. Server med litt ost 
ved siden av som gjestene selv kan rive eller 
høvle over salaten.

Dressing
•	4 ss balsamicoeddik 
•	4 ss olivenolje 
(KILDE: MATPRAT.NO)

spinat-smoothie
Ingredienser
•	Ca 100 gram spinatblader
•	2 avokado
•	Saft fra 1 lime
•	Ca 3 dl eplejuice

Slik gjør du:
Vask og skyll spinatbladene, skrell og kutt 
avokadoen, og press saften ut av en lime.  
Ha alt i en blender og tilsett eplejuice. Kjør alt 
i blenderen i cirka 30 sekunder og server.

Oppskrifter
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Møteplass for  

matglede
Ikke bare har de som ambisjon om å bli et trivelig mattorg for alle som 
 ferdes i Tromsø sentrum. kystens mathus ønsker å bli en møteplass for 
 matglede fra hele nord-norge.

I første etasje ved det nye Kystens Hus i Tromsø 
er det mat på alle fat. Den kjente restauratøren 
Anders Blomkvist i Tromsø har sammen med 
eierne bak merkevarene Dragøy og Mydland, slått 
sin kompetanse sammen for å skape  Nord-Norges 
nye kulinariske attraksjon: Kystens Mathus. 

– Vi har kjøkken i tre etasjer. På gateplan 
 finner du disker som bugner av sjømat, kjøttvarer, 
kaker og bakervarer. Her kan du sette deg ned 
og nyte maten og utsikten i kaféområdet eller i 
r estauranten Skirri, forteller daglig leder Thomas 
Hafstad i Kystens Mathus, mens han viser rundt. 

samler det beste
Skirri satser på å gi matopplevelser basert på 
de beste råvarene som er å få tak i både lokalt 
og internasjonalt. Og ikke minst vil restauranten 
gjenspeile samisk matkultur i nord, og også 
utforske grensene mellom de samiske og de 
 nordnorske mattradisjonene.

– I andre etasje driver vi en kantine for alle de 
som jobber i Kystens Hus, og i kjelleren har vi 
et prep kjøkken, som gjør grovarbeidet både for 
kantina og Skirri. Kantinekjøkkenet, restaurant-
kjøkkenet og prep kjøkkenet er bundet sammen 

via en matheis, forklarer Hafstad. Han har med 
seg 25 ansatte, som skal brukes litt på tvers 
 mellom disker, restaurant og kantine. Det viktigste 
er at de alle har kompetanse på mat og et ønske 
om å formidle den.

Kulinarisk leder for satsingen er en kjent 
 matprofil i nord, Espen Ramnestedt, han vant 
 konkurransen Arktisk Kokk i fjor. Marco Bait er 
også med på laget. Tidligere har han vært med 
på å gjøre Helmersen Delikatesser til en suksess.

inviterer inn 
– Tanken er å skape en møteplass for mat fra hele 
landsdelen. Vi vil invitere både mat produsenter 
og kokker fra ulike deler av  Nord-Norge for å 
komme hit å presentere seg og sine  spesialiteter, 
sier Anders Blomkvist. 

Han vil bruke de første ukene nå etter åpningen 
til å få driften ordentlig i gang, men ser temmelig 
raskt for seg å invitere leverandører og gjeste-
kokker til Kystens Mathus, etter hvert som de 
ulike matopplevelsene er tilgjengelig på grunn av 
sesong eller tradisjon.

– For eksempel kan jeg godt tenke meg 
at vi inviterer Varanger hit i høst, og da 
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spesielt leverandører av kongekrabbe. Samtidig 
henter vi en kokk som kjenner råvarene i området 
godt og som kan presentere sine spesialiteter 
for oss, forklarer Blomkvist. I og med at de fleste 
matprodusentene er små og kan ha vansker med 
å nå ut til et større publikum, håper han mange 
vil benytte anledningen til å promotere seg når 
Kystens Hus setter de ulike regionene i sentrum. 
Han tror også gjestekokkene vil sette pris på den 
faglige inspirasjonen de både kan gi og hente i 
Kystens Mathus. 

uForpliktende
– Jeg håper dette blir et sted det er godt å 
komme innom, om så bare for å slappe av litt 
mens man venter på bussen, eller for å møte 
andre folk, sier Hafstad. Han ser på huset som 
en innendørs forlengelse av Stortorget. Et enormt 
og mye omtalt akvarium skal inneholde de fleste 
av fiskeartene vi finner langs kysten vår, og vil 
trolig bli en attraksjon alene når det står ferdig. I 
tillegg er det planer om å lage utstillinger basert 
på havforskning og på utviklingen innen havbruk. 
Disse skal da opp i området like ved og i etasjen 
over mathuset.

– Du skal kunne kjøpe deg mat i farta, eller 
noe du kan ta med deg hjem å tilberede. Våre 

Kystens Hus kommer til å bli en møteplass 
av de sjeldne.
Thomas Hafstad, daglig leder i Kystens Mathus

medarbeidere vil kunne hjelpe deg med råd og 
tips enten du skal lage hverdagsmiddag eller 
 festmiddag, sier Hafstad. I og med at det også 
 ligger Coopbutikk i Kystens Hus, er det mulig å 
gjøre alle sine innkjøp på samme sted.

Men Hafstad er ganske overbevist om at det 
blir godt å bare oppleve Kystens Hus. Her er det 
godt lagt til rette for at man kan sitte ned og ta 
seg tid mens man er på besøk. På kaia der det 
før var parkeringsplasser vil Kystens Hus få en 
strandpromenade og en utekafé. Både inne og 
ute kan man dermed se på trafikken og livet langs 
Tromsøysundet. Samtidig kan man se alle de 
mest kjente attraksjonene som Tromsø har å by 
på: Tromsøbrua og Tromsdalstinden, Fjellheisen 
og Ishavskatedralen.

– Kystens Hus kommer til å bli en møteplass av 
de sjeldne, mener Thomas Hafstad. 

Huset fullt av  
kystkompetanse
Foreløpig har Fiskeridirektoratet, Norges 
Råfisklag, Sjømatrådet, Lerøy og Innovasjon 
Norge flyttet sine kontorer inn på Kystens 
Hus i Tromsø, og det er ennå plass til flere. 
Kystens Hus skal fremstå som en kraftfull 
formidler av hva kysten og Nord-Norge har 
å tilby innenfor sjømat, landbruk, reiseliv, 
kystkultur, forskning og utvikling. I et slikt 
perspektiv har Kystens Hus potensiale til å 
kunne gi ringvirkninger for hele landsdelen.

Kystens Hus har mattorg i nesten hele første etasje og kantine i andre. Begge 
med sjøutsikt.

Thomas Hafstad er daglig leder og Anders Blomkvist er en av eierne i Kystens 
Mathus AS.
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DeN viktige høstsjekken
når det hvite teppet av snø ligger 
der, er det for sent.  Benytt en av 
 høstdagene til en sjekk runde 
av hus og hage. 

Ikke gå i utsettelsesfellen. Den fører til at du 
risikerer små og store skader på hus og utstyr. 
En sjekkrunde av huset er viktig, og kan bli en 
 hyggelig familieaktivitet en finværsdag i oktober.

Dette bør du alltid sjekke om høsten:

1. taket 
Sjekk takstein og beslag for sprekker og skader. 
Utbedre dersom nødvendig og mulig eller 
 planlegg jobben til våren.

2. takrenner og nedløp 
Rens for løv og blader – hindre tilstopping av 
 renner og nedløp slik at isen sprenger seg 
vei. Det kan lønne seg å montere løvfanger i 
 takrenner og løvutkast på nedløp.

3. Fasaden 
Uregelmessigheter på fasaden som blæring, 
 flassing, avskalling, oppsprekking og andre 
skader i malingfilmen er tegn på at den må males 
om og at kledningen kanskje også bør repareres.
Dersom dette ikke er gjennomførbart nå, få det 
inn i kalenderen for vårens gjøremål. 

4. utekranen 
Steng og tøm den for vann, for å unngå at frosten 
sprenger rørene og eventuelt forårsaker lekkasjer 
inn i huset. Husk også å ta inn hageslangen. 

5. markiser og parasoller 
Rengjør med et dertil egnet vaskemiddel og tørk 
godt før markisene rulles inn og parasollene 
 settes under tak. Påfør eventuelt impregnering.

6. hagemøbler 
Vask, tørk og eventuelt påfør olje eller annen 
impregnering, både på tre- og plastmøbler. 
Med snø følger skitt og forurensning, så dekk til 
møblene med en presenning ment for denne 
bruken. 

7. sluk og avløp
Unngå at vannlåser, rør, avløp og sluk fryser 
og lukter – ikke minst i hytter, campingvogner 
og garasjer. Dette kan forebygges ved å tilsette 
 frostvæsker og avløpsåpnere laget for dette 
formålet.  

8. grill
Rens risten for fett og salt før grillen stues bort for 
sesongen, for å unngå at metallet ruster og går 
i oppløsning – gled deg over en vårklar grill som 
ikke lukter harskt fett!               

9. bestill håndverker nå!
Ser du allerede nå at du vil trenge håndverker til 
våren – bestill! Da sikrer du at riktig ekspertise og 
utstyr er tilgjengelig.                               (KILDE: IFI.NO)
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Tyttebæra trives godt i nord, og kan faktisk 
 plukkes også etter at det har blitt frost. Det 
heter seg at de blir søtere og bedre om de har 
fått smake nattefrost. Tyttebær gjør seg best 
i  desserter eller som tilbehør til kjøtt retter, 
for eksempel til vilt. De er også vidunderlig 
 dekorative. Her er noen gode tyttebærtips, signert 
vår faste matekspert Bengt Gøran Thorbjørnsen.

Husk at tyttebærsyltetøy er godt også som 
pålegg. Og den holder seg godt både på kjøkken-
benken og i kjøleskapet.

Tyttebærtid
trollkrem
6 porsjoner

•	5 dl tyttebær
•	1 dl sukker
•	1 stk eggehvite
•	1 ts vaniljesukker

Slik gjør du:
1. Fyll rene bær, sukker, vaniljesukker og egge-

hvite i rørebollen til en  kjøkkenmaskin, eller 
bruk en miksmaster

2. Rør bærene kraftig til de fleste bærene er knust 
og massen er som lyserosa skum

OBS! Trollkremen må røres like før servering, 
for den faller raskt sammen igjen. Serveres 
med vafler   eller krumkaker.  En liten skvett 
vaniljesaus eller en klatt vispet krem fungerer 
også. 

fløteis med tyttebær
•	300 ml tyttebær 
•	150 ml sukker 
•	5 eggeplommer 
•	6 ss sukker 
•	5 dl kremfløte 
•	Mandelstrø

Slik gjør du: 
Rør bærene sammen med 150 ml sukker (evt. i 
en blender). Pisk eggeplommer og 6 spiseskjeer 
sukker sammen og rør tyttebærene i. Pisk fløten 
til skum og vend den inn i tyttebærblandingen. 
Hell den i en form og frys den til is.
Ved serveringen legges isen på et serveringsfat 
og pyntes med mandelstrø. Server eventuelt tørre 
småkaker eller vafler til. 
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! tyttebær og rød-
vin kolliderer

Tyttebær inneholder en type 
syre som krasjer totalt med 
vin. Samtidig er tyttebær 
et vanlig tilbehør til ulike 
kjøttretter. Ikke minst når 
du serverer vilt. Dersom 
du serverer tyttebærgelé 
i  steden for rørte tytte-
bær, blir bærene lettere å 
kombinere med vin. Å koke 
dem inn med sausen gjør 
dem også mer vinvennlige, 
anbefaler både Matprat og 
Vinmonopolet.

! kokt tyttebær-
syltetøy

På 1 kilo tyttebær beregner 
du 300-500 gram sukker 
(avhengig av hvor søtt du 
liker det). 

Rens og skyll bærene. 
Knus dem litt slik at de 
avgir væske, kok opp og 
la bærene putre i 10 til 15 
min. Ta kjelen av varmen 
og tilsett sukkeret. Deretter 
rører du jevnt til sukkeret 
har smeltet. Gi så det hele 
et oppkok. Skum av og hell 
syltetøyet på rene, varme 
glass. 

Fyll glassene helt opp, 
sett på lokk og snu glassene 
opp ned til de har kjølnet. 
Hvis syltetøyet får stå i en 
kald kjeller, vil det holde seg 
i årevis. 

! rørt tyttebær-
syltetøy

Du bruker dobbelt så 
mye bær som sukker. For 
eksempel 200 gram bær 
på 100 gram sukker. Bland 
bær og sukker i en bolle og 
visp eller rør godt sammen. 
Rør til en del av bærene er 
knust, men la gjerne noen 
være hele. 
Du kan også røre tyttebær-
syltetøy i en hurtigmikser, 
men da må det gå fort, 
så syltetøyet ikke blir for 
flytende.

! bak med  
tyttebær

Hvis du vil gi baksten din 
en nordnorsk vri, så kan du 
fint blande inn tyttebær. Det 
er både godt og dekorativt. 
Strø hele bær over formka-
ker, eller bland den i deig 
eller i fyllet.

Du kan også godt tilsette 
litt tyttebær i en pærepai 
eller i eplekake, du får 
dermed tilført en fin syrlig 
smak. Bengt Gøran  erstatter 
selv all bakst hvor det skal 
være tranebær med tytte-
bær.

! enkel  
å Fryse

Tyttebær er veldig enkel å 
oppbevare. Plukk bærene, 
rens dem godt og frys de 
hel i en boks. Så kan du 
bruke de til hva du vil når du 
tiner dem.

tyttebærfromasj
4 porsjoner 

•	3 stk egg 
•	1 dl sukker 
•	3 dl kremfløte 
•	5 stk gelatinplater 
•	225 g rørt tyttebær 

Slik gjør du:
Legg gelatinplatene i kaldt vann i 5 minutter.
Visp eggedosis av egg og sukker, pisk  krem fløten 
stiv og bland deretter eggedosis og krem i 
hverandre.
Kok opp 1/2 dl vann og trekk kjelen til side. Rør 
inn en og en av gelatinplatene som har ligget i 
kaldt vann inn i det kokvarme vannet. Pass på at 
du klemmer overflødig vann ut av dem først. Rør i 
det varme vannet til all gelatinen er oppløst.

Hell den flytende gelatinen ned i en tynn stråle i 
fromasjen mens du rører godt.
Vend inn rørte tyttebær til slutt. 
Sett fromasjen kaldt. Vend litt i fromasjen når 
den begynner å stivne, slik at bærene blir jevnt 
fordelt, og hell den ferdige fromasjen over i 
 porsjons skåler eller en serveringsbolle.
Bruk hele tyttebær som pynt.

Rå tyttebæris
En porsjon: 

•	1 banan
•	1 dl tyttebær
•	2 ss sukker

Slik gjør du:
Skjær bananen i mindre biter, og frys ned.
Hell frosne bananbiter, tinte tyttebær og sukker 
etter smak i en kjøkkenmaskin eller blender. 
Kjør blandingen til du har en jevn masse. Bruk 
 agavesirup istedenfor sukker om du vil ha et 
 sunnere alternativ. Spis isen som den er, eller 
ha den en liten stund i fryseren om du liker den 
fastere.

Bengt Gøran 
 Thorbjørnsen



Her et glimt fra fjorårets Styrekonferanse i BONORD. Styrekonferansen er en viktig arena for faglig påfyll for 
tillitsvalgte og ansatte i BONORDs forvaltede boligselskaper. 
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StyrekonferanSen 2015 – 
åretS viktigSte møteplaSS!
med deltagere fra hele Troms er Styrekonferansen en  spennende møteplass 
og en viktig arena for faglig påfyll både for nye  tillitsvalgte, og de med lengre 
erfaring i rollen. konferansen er i tillegg et godt sted for å høre og lære om de 
erfaringer andre har, og de felles  utfordringer man kan møte som styremedlem. 

Dato for Styrekonferansen 2015 er lørdag 
17. oktober. Etter konferansen i fjor ble det 
 gjennomført en større undersøkelse blant 
BONORDs forvaltede boligselskaper, både knyttet 
til lengde på konferansen, transport og aktuelle 
tema for denne. Disse innspillene har man tatt 
med videre når årets konferanse er utformet. 

– Det har vært viktig for oss og i størst mulig 
grad å ta inn og legge til rette for de innspill som 
er kommet både fra de som deltok i 2014, men 
også fra de som ikke var tilstede. En hoved-
konklusjon er at man ønsker en videreføring av 
dagskonferanse, og at denne skal være på en 
lørdag. Vi vil også fremover evaluere  konferansen 
i etterkant for å skape best mulig produkt for 
våre kunder, forteller kommunikasjonssjef 
Kim Kr. Nordli.

På konferansen vil du som tillitsvalgt 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. 

gjesteForeleser
– I år har vi vært så heldige i å få den nasjonalt 
kjente forskeren, forfatteren, og filosofen Henrik 
Syse som en av våre foredragsholdere. Han er 
meget dyktig som foredragsholder, og vi tror han 
vil være en flott inspirasjon til årets deltagere. Jeg 
tror hans foredrag vil være av interesse for svært 
mange og noe jeg gleder meg skikkelig til, sier 
Nordli.

Flere av BONORDs samarbeidspartnere og 
fagavdelinger vil i tillegg ha stand og det avvikles 
en «minimesse», hvor du kan bli kjent med deres 
tjenester som blant annet er rettet mot kollektivt 
innkjøp. Kvelden rundes tradisjonen tro av med 
en hyggelig bevertning.

alle typer selskap
Styrekonferansen er for alle tillitsvalgte i 
BONORDs forvaltede boligselskaper, vaktmestre 
og andre ansatte. 

– Det viktig for oss å poengtere at  konferansen 
er for alle typer boligselskaper, og ikke kun 
borettslag. Tema som behandles innen juss, 
tekniske temaer og økonomi, har klar relevans 
for både store og små boligselskaper, og er 
uavhengig om det er sameier eller borettslag, 
avslutter Nordli. 

Det arbeides i tillegg med å få til en egen 

styrekonferanse også i Finnmark. 
Programmet for konferansen sendes 

 elektronisk, samt publiseres på Styreportalen og 
BONORDs hjemmesider. Er det noen spørsmål 
knyttet til konferansen er det bare å ta kontakt 
enten per telefon 77 60 32 00 eller e-post  
post@bonord.no 
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roboten Som vaSker gulv
– Husvasken kan aldri bli helt overtatt av 
 maskiner, men det kommer stadig nye og bedre 
roboter som gjør rent. Vi er blitt vant til at de 
 klipper plenen på egenhånd, nå tar de seg snart 
av gulvvasken og støvsugingen også. Robothjelp 
vil bli vanligere fremover, sier Stig Ronander, 
fagsjef for renhold i ISS.

Rengjøringsbransjen er opptatt av roboter for 
å kunne jobbe mer kostnadseffektivt. For deg og 
meg, som vasker huset hjemme, vil de kunne 
være svaret på en gammel drøm om å slippe slikt 
tidkrevende husarbeid.

33 prosent av kvinnene og 19 prosent av 
 mennene bruker mer enn to timer i uka på 
 rengjøring, viser en spørreundersøkelse som 
YouGov har gjort for ISS.

28 prosent oppgir at de bruker 30-60 minutter, 
like mange at de bruker én til to timer. Svarene 
er gitt uavhengig av størrelsen på bolig, og 
 inkluderer rydding først.

er kjedelig
I den samme undersøkelsen svarer to av tre at de 
syns rengjøring er kjedelig.

Nylig testet ISS i Norge en  høyteknologisk 

 vaskerobot beregnet på proffmarkedet. 
 Teknologien er utviklet i USA.

– Maskinen leser området først og lager så en 
optimal rute for hvordan den skal vaske. Andre 
maskiner på markedet kjører mer rundt på måfå. 
Det er første gang en slik maskin er i Europa, sier 
Henrik Andersen i selskapet Sealed Air, som står 
bak roboten IntelliBot. 

En tilsvarende variant finnes som støvsuger.
Hver tredje nordmann tror at husholdningen 

deres kommer til å ha robotstøvsuger før eller 
senere, 17 prosent innen fem år, viser ISS- 
undersøkelsen. Elkjøp-kjeden har så langt solgt 
flest robotstøvsugere, men tror gulvvaskerne blir 
mye vanligere fremover.

– Etter en periode med mange tilbydere 
av robotstøvsugere i alle prisklasser, ser vi 
at  interessen har stabilisert seg for kvalitets-
produkter til en del tusenlapper. En robot 
må  fungere meget godt hvis den ikke skal bli 
 gjenstand for misnøye og havne på loftet, sier 
Øistein Braathu i Elkjøp.

trenger Frie Flater
Robotene for hjemmemarkedet er adskillig mindre 

i størrelse enn de som renholdsbyråene skal 
bruke, men du er fortsatt avhengig av nokså frie 
flater for å få god effekt av en robot. De kan ikke 
flytte på ting.

Robotteknologien har kommet lenger i USA 
enn Europa, men nå spås automatiseringen 
i rengjøringsbransjen å skyte fart i Europa og 
Norge også.

– Robotteknologi i renholdsbransjen er 
 foreløpig helt i startfasen i Norge. Vi er i ferd med 
å teste bruksområder og effektivitet, men om kun 
ett til tre år vil det ikke være uvanlig å se roboter 
som rengjør gulv der profesjonelle rengjørings-
byråer har oppdrag, sier Stig Ronander i ISS.

Automatiseringen vil ikke bare bestå av roboter, 
men også for eksempel av sensorer.

– Sensorer og nettbretteknologi kombineres for 
å styre renholdet til de områdene som er skitne. 
En sensor kan si ifra om søppelbøtten er i ferd 
med å bli full, om hvor mange ganger det er tatt 
i dørhåndtaket på fellesdoen, og så videre, sier 
han.

(NEWSWIRE)

Robotvaskeren Braava 380 tasser rundt på egenhånd, nesten uten en lyd.  FOTO: IROBOT

mens robotstøvsugeren sakte har beveget seg inn i 
de norske hjem, banker nå robotvaskeren på døra. 
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tid for 
budSjett

Høsten er ikke bare tid for jakt, bær, sopp og 
kosekvelder under pleddet, men også tiden for 
styrene til å legge økonomiske planer for bolig-
selskapet, både på kort og lang sikt. Budsjettet 
er et styrets viktigste arbeidsverktøy og gir bolig-
selskapet godt grunnlag til å fastsette riktig nivå 
på de månedlige felleskostnadene. Underveis i 
prosessen anbefales det også at man setter opp 
handlingsplaner og delegerer oppgaver internt i 
styret.

Utsagn om at felleskostnadene er for høye er 
noe som svært mange styrer hører. De aller fleste 
av oss ønsker ikke å betale mer enn  nødvendig, 
og styrene i boligselskapene har en vanskelig 
jobb med å balansere dette. På den ene siden 
må styret ta hensyn til  individenes ønske om 
lavest mulige felleskostnader, mens de på den 
andre siden må passe på at eiendommen driftes 
forsvarlig og at bolig selskapet til enhver tid kan 
dekke sine løpende forpliktelser. På toppen av det 
hele må styret også passe på at det er penger til 
å dekke fremtidig vedlikehold. 

Vi ser at stabilitet og forutsigbarhet er to viktige 
ingredienser for et godt bomiljø i borettslag og 
sameier, og noe som stadig blir mer sentralt i 
valg av bolig. En god budsjettprosess bidrar til at 

boligselskapet får et godt utgangspunkt for å sikre 
forsvarlig og trygg drift, samt å skape et attraktivt 
bomiljø.

Tips til problemstillinger som bør drøftes i 
budsjettprosessen: 
-  Hvilke planer har vi for vedlikehold  kommende 

år?
-  Hvilke planer har vi på lang sikt?  

(Sjekk vedlikeholds planen!)
-  Hva ble ikke gjort i fjor?
-  Nye maskiner, nytt utstyr?
-  Nye avtaler? Nye prosjekter? Vurdere dagens 

avtaler (forsikring, strøm, bank, brøyting, 
vedlikehold uteareal, renhold) Hvem  innhenter 
tilbud, priser o.l.?

-  Styrehonorar (har det vært mer/mindre arbeid 
for styret i forhold til tidligere?)

-  Avsetning til fremtidige vedlikeholdsutgifter?

Budsjettering er sammensatt, og  Boligbyggelaget 
Nord (BONORD) tilbyr kurs i dette for  styrene i 
våre forvaltede bolig selskaper. Her går vi inn på 
sentrale tema som blant annet styrets ansvar og 
rolle i fastsetting av  felleskostnader, økonomisk 
planlegging og gode tips til den daglige driften.

Vegard Antonsen, 
forvaltningskonsulent og 
siviløkonom

Tine Strømsnes, 
forvaltningskonsulent og 
siviløkonom
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Hey Siri
Til de av dere som er Apple entusiaster så er det mye 
spennende i vente. Apple har i september lansert flere 
nye produkter som nok vil falle i smak hos mange. 

Mest spennende er nok forventningene knyttet 
til de to nye mobiltelefonene iPhone 6S og 6S Plus. 
Skjermstørrelsen er uforandret, men måten du bruker 
 skjermen på er forandret. Du vil kunne berøre, trykke 
lett og hardere og få tre ulike responshandlinger. 
Apple har valgt å kalle dette for 3D touch. Det er 
meningen å benytte denne teknologien ikke bare fra 
menyen, men også fra apper som lages for dette.  

Fargene på telefonene er også uforandrede, men 
det tilføres en ny farge som kalles rosegull. Glasset 
er også nytt, og forsterket en del i forhold til dagens 
Gorilla Glass.

Kameraet til iPhone, og for så vidt de fleste mobil-
kameraer, sliter med å slippe til nok lys når det blir 
mørkt ute. Blitsen blir ofte ikke kraftig nok til å gi et 
godt bilde. Apple har økt bildebrikken til 12 mega-
piksler og forbedret sensorene og autofokuseringen. 
I tillegg har frontkameraet fått 5 megapiksler mot 1,2 
på forgjengerne. Nytt er at skjermen lyser opp tre 
 ganger mer når du bruker frontkameraet til et nær-
bilde, og hjelper dermed på med å gi bedre lysforhold. 
Nytt er også Live Photos. En funksjon hvor bilder du 
tar vises som en kort liten film. Det gis også støtte for 
4K-video.

I iPhone 6S har Apple valgt å bruke en Apple 
A9X-brikke. Den er mindre strømkrevende og hele 70 
 prosent raskere enn A8. Brikken leveres med M9- 
posessor som også er en bevegelsesprosessor. Det 
innebærer blant annet at du kan benytte tale assistenten 
Siri på en annen måte. Den lytter til  kommandoene du 
gir den ved å vekke den med ordene «Hey Siri». 

Iphone 6S leveres med iOS 9. Siri vil kunne 
forstå norsk, flere apper vil kunne brukes på samme 
skjermbilde, men dette gjelder kun for iPad Air 2 og 
Ipad Pro. iOS 9 skal også være mer effektiv og mindre 
strømkrevende enn tidligere. 

Prismessig er det ikke forventet at mobiltelefonene 
vil skille seg noe ut fra dagens priser.

Apple lanserte i tillegg en ny iPad Pro som er 
12,9 tommer diagonalt og dermed større enn 
 forgjengerne. Den har 5,6 millioner bildepunkter og 
har en prosessor som er 1,8 ganger raskere enn iPad 
Air2.  Grafikkbrikken er vesentlig raskere, og hele 360 
 ganger raskere enn den første iPad-en. Bildene kan 
du ta med 8 megapiksler, det kommer en 
Apple pencil, en penn, som du kan 
bruke på brettet og et omslag som 
fungerer som tastatur.

Da er det vel bare for de ivrigste 
å stille seg i kø.

 

Kjell Magnar Lekang
IKT-ansvarlig

tema Tromsø: Harstad: Hammerfest:

Budsjettarbeid i boligselskaper 05.oktober 6. oktober Annonseres 

Styrekonferansen 2015 17. oktober – Informasjon kommer

Renovering av boligselskaper 17. november 18. november Annonseres 

Endringer vil kunne forekomme. Invitasjon sendes på e-post til alle registrerte tillitsvalgte i våre forvaltede boligsel-
skaper. For oppdatert kalender se www.bonord.no

andre arrangementer

Modena fliser - Medlemsdag 14.oktober

Neumann Harstad - Medlemsdag Uke 44

itkommenTaren

bonordSkolen HøSt 2015

dekkdag 
HoS vianor
BONORDs medlemsdag denne høsten ble 
arrangert tirsdag 10.september hos VIANOR i 
Tromsø og Harstad. Som alltid var det ekstra 
hyggelige priser og knalltilbud for medlem-
mene denne dagen. Beklageligvis var det 
ikke så mange som benyttet anledningen til å 

legge om til vinterdekk denne dagen. Litt for 
mange av oss venter til like før eller like etter 
det første snøfallet, med de ekstreme arbeids-
presset dette gir disse dekkskifterne. Deres råd 
er å være tidlig ute, så unngår du kø og kaos 
den dagen det plutselig er hvitt på bakken. 
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mye å Hente på 
NeumaNN

etter at du har benyttet deg av gode rabatter og tilbud på  neumann, så får du 
også 5 prosent medlemsbonus på kjøpet ditt! men nils-harald  Thorbjørnsen ser 

at mange BonorD-medlemmer fortsatt ikke har aktivert kortet sitt.

Uten aktivert kort, går du dermed glipp av den 
ekstra medlemsbonusen som Neumann gir til 
BONORD-medlemmer. 

– Kjøper du en vare til fem prosent rabatt, blir 
den egentlige rabatten dobbelt så stor når du får 
bonusen i tillegg, forklarer han.

Den daglige lederen ved Neumanns avdeling 
i Tromsø er meget fornøyd med utviklingen av 
BONORD-salg i butikken sin. Stadig flere kunder 
benytter seg av medlemsfordelene i BONORD når 
de skal handle byggevarer. De har fått med seg at 
Neumann gir egne BONORD-rabatter på en rekke 
varer. Bonusmuligheten er åpenbart mindre kjent.

enkelt å aktivere
– Det er enkelt å aktivere medlemskortet, og når 
du har gjort det en gang så varer  aktiveringen 
til evig, så lenge du jevnlig bruker kortet. Med 
mindre du ikke har brukt kortet de siste tre 
årene, trenger du ikke aktiverer det på nytt hver 
gang du får tilsendt nytt medlemskort,  forklarer 
Hanne K. Indal, leder av kundesenteret og 
medlems service hos BONORD. Les artiklene på 
side 28 for hvordan du aktiverer kortet, og hvor-
dan du får utbetalt bonus.

I mellomtiden har den daglige lederen ved 
 Neumann tatt seg en tur ut på gulvet, bokstavelig 
talt. 

– For privatkundene satser vi ekstra tungt på de 
store flatene: På gulv, vegg og tak. Vi er gode på 
gulv og har en stor utstilling av ulike gulv, i både 
laminat og parkett. Vi har også en hel vegg av 
veggplater i ulike farger og strukturer. I tillegg er vi 
blant de få i Tromsø som ennå leverer belegg på 
rull. Og vi er fortsatt veldig store på maling.

helpdesk
Thorbjørnsen forklarer videre at de har samlet et 
team av kundebehandlere i en «helpdesk» midt i 
butikken, slik at det skal være enkelt for kundene 
å få hjelp, råd og veiledning.

– Våre medarbeidere har solid kompetanse på 
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det de selger, sier Thorbjørnsen. Som påpeker at 
Neumann, selv om de har spisset kompetansen 
på de store flatene gulv, vegg og tak, fortsatt 
 selger alt tenkelig til den som skal i gang med 
større og mindre bygge- eller oppussingsprosjekt. 

Her er alt fra garderober og vedovner, til 
 vinduer og baderomsløsninger. 

– Vi har også en drive through avdeling som 
gjør det enkelt for de som skal handle større 
kvanta å selv plukke det de trenger inn i bil og 
tilhenger. Vi har også en egen avdeling med 
arbeidsklær. Den er tilpasset proffmarkedet, 
men også private kan her handle klær av kjente 
merker. 

egen garasje
Nytt av året er Neumann-garasjen! Neumann har 
nemlig fått laget egne selvbyggersett for garasje. 
De selger tre ulike garasjetyper: enkelgarasje, 
dobbelgarasje og dobbelgarasje med hems, 
som de leverer i egne pakker med nødvendige 
materialer og byggetegninger.

– Du må være litt snekkerkyndig, for dette er 
ikke byggesett. Du må sage selv og kunne lese 
byggetegninger. Men vi leverer alt du trenger 
komplett til en fast pris som starter på cirka 
50.000 kroner, sier Thorbjørnsen.

Daglig leder Nils-Harald Thorbjørnsen kan stolt 
presentere en butikk full av  kompetanse, ikke 
minst for deg som skal pusse opp de store 
flatene i et hus: gulv, vegg og tak.

partner

Neumann har avdelinger i Tromsø, Harstad 
og på Finnsnes.
Medlemmer i BONORD får 10-42 prosent 
rabatt på byggevarer.
I tillegg gis 5 prosent bonus på alle kjøp i 
kassa. For å oppnå bonus må
medlemskortet ditt være aktivert.

Kjøper du en vare til fem prosent rabatt, blir 
den egentlige rabatten dobbelt så stor når 
du får bonusen i tillegg.

Nils-Harald Thorbjørnsen, Neumann

De siste 
 trendene 
innen ovner 
 finner du på 
lager hos 
Neumann.

Maling er et av områdene Neumann har spesialisert 
seg på.

Fortsatt belegg på rull hos Neumann.
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Slik aktiverer du 
mEdlEmSkoRtEt
aktiver medlemskortet ditt, slik at du kan få rabatt og bonus.

Medlemmene i BONORD har bonus til gode, er du en av dem? 
Her er en kjapp beskrivelse av hvordan du kan overføre bonusen 
til din egen bankkonto.
1. Logg inn på www.fordelskortet.no/bonord med mailadresse 

og passord.
2. Hold musepekeren/pilen over ordet Bonus i det sorte feltet 

øverst til høyre.
3. Klikk på Utbetal bonus
4. Fyll inn beløpet du vil ha utbetalt. Husk at du må legge inn 

det kontonummeret du vil ha pengene overført til.
5. Klikk på utbetal

NB! Det kan ta 4-7 virkedager før bonus er kommet inn på din 
konto. 

medlemskap i bonord

Innmelding: 300 kr (engangsbeløp)

Årskontingent voksne: 300 kr

Årskontingent barn under 18 år: 100 kr

medlemskap i gave?
Medlemskap i Boligbyggelagene Nord (BONORD) er en gave 
som varer og varer. Jo eldre den blir, desto mer verdifull er den. 
Du kan gi et medlemskap i gave, uavhengig av alder. Bare husk 
at medlemskapet koster 300 kroner i året etter fylte 18 år. Ved 
bestilling av gavemedlemskap, husk å ta stilling til om fremtidig 
kontingent skal betales av medlemmet eller deg som giver.

Slik får du utbetalt bonus

1. OBS! Dersom du allerede har aktivert medlemskortet ditt 
tidligere, trenger du ikke gjøre det på nytt. 

2. Gå inn på fordelskortet.no

3. Trykk på aktiver kortet øverst i menyen

4. Velg ditt boligbyggelag i rullegardinmenyen (dvs. BONORD)

5. Tast inn ditt medlemsnummer og postnummer

6. Fyll inn opplysningene og bekreft medlemsbetingelsene

NB! For å aktivere kortet trenger du en e-postadresse.

hva betyr det å aktivere kortet?
Å «aktivere kortet» betyr at man fyller ut et skjema for å tilgang 
til eksklusive fordeler i form av bonus på byggevarer, maling, 
interiør, reiser og mer. Den opptjente bonusen kan du overføre til 
din egen bankkonto.

trenger jeg aktivere kortet igjen når jeg Får  
nytt kort i posten?
Medlemskortet trenger kun aktiveres én gang. Har du gjort det 
tidligere, trenger du ikke gjøre det igjen, med mindre du ikke har 
brukt medlemskortet ditt de tre siste årene.

Du kan også aktivere medlemkortet via BONORDs egen 
 hjemmeside: www.bonord.no
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– Mange blir litt «forfær», men de blir også veldig 
glade. En kunde sa at han aldri før hadde blitt 
oppringt av selskap som ville ha han til å betale 
mindre til dem, humrer Synnøve  Kristoffersen. 
Hun er teamleder for salgsavdelingen til 
 Ishavskraft i Alta. Nå gleder hun seg stort til 
å kunne inkludere BONORD-medlemmene 
i  Hammerfest i den gode strømavtalen for 
BONORD-medlemmer.

– Det finnes ikke noe bedre strømtilbud i 

kundesenteret i Ishavskraft har den koselige jobben med å 
ringe rundt til eksisterende kunder med BonorD-medlemskap 

for å tilby dem en billigere strømavtale. 

 Nord-Norge enn BONORD-avtalen, uansett 
 selskap, sier hun.

Årsaken til at Ishavskraft nå ringer til 
 eksisterende kunder med gamle BONORD-avtaler, 
er at de ønsker å vise kundene at de bryr seg. 

– Vi ønsker å vise de lojale kundene våre at vi 
setter pris på dem. Vårt mål er at alle skal ha en 
best mulig strømavtale når de er kunde hos oss!

De Ishavskraft har kontaktet sparte inn hele 
årsavgiften i boligbyggelaget ved å bytte til 
BONORD-strøm. Mange betalte et fastbeløp hver 
måned som var 30 kroner dyrere enn det som 
Ishavskraft tilbyr i BONORD innkjøpspris. 

to varianter
De to BONORD-avtalene du kan inngå hos 
 Ishavskraft er enten BONORD innkjøpspris, hvor 
du får gjennomsnittlig markedspris på spot-
markedet. Ved siden av betaler du et fastbeløp på 
19 kroner i måneden. Så kan du velge BONORD 
felles kraft. Her betaler du den beste prisen 

 Ishavskraft oppnår på kraftbørsen hver måned, 
pluss et fastbeløp på 25 kroner i måneden.

– Vi begynte ringerunden vår i mai, og den 
pågår fortsatt, sier Kristoffersen. 

Samtidig oppfordrer hun BONORD-medlemmer 
til å sjekke strømavtalen sin og ikke vente på 
oppringing. Slik vil de raskest mulig få tilgang til 
den beste prisen. 

kun miljøkraFt
Ishavskraft er et nordnorsk selskap som leverer 
kortreist kraft til sine kunder, og de selger kun 100 
prosent fornybar energi.  

– Det er et standpunkt vi har tatt, at all kraft vi 
selger skal være fornybar energi. Vi er en aktiv 
bidragsyter lokalt og støtter arrangementer, kultur 
og idrett som bidrar til trivsel og bolyst i nord. 
Vi er derfor en stor bidragsyter til frivilligheten 
her i landsdelen, forklarer teamleder Synnøve 
 Kristoffersen i Ishavskraft. 

Her ringer 
 Thomas  Haugland 
 Torgersen rundt 
til  eksisterende 
 kunder for å be 
dem bytte til en 
bedre  strøm avtale.
FOTO: MARIUS FISKUM

Teamleder  Synnøve 
Kristoffersen ved 
 salgsavdelingen i Alta, 
gleder seg til å møte 
BONORD-medlemmer 
på Boligmessa i 
 Hammerfest 16.-18. 
oktober. 

– Hei, du betaler 
fOR mYe!
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Forsikring

vet du forskjell på livs-, uføre-, ulykkes- og behandlingsforsikring?  
hvis ikke kan det være greit med en oppfriskning. enkelte av disse 

 forsikringene vil du helst ikke være foruten. 

Personforsikring er en betegnelse på alle 
 forsikringer som er ment å forsikre din helse og 
ditt liv. Det er disse forsikringene som sørger 
for at du eller dine etterlatte får en økonomisk 
 trygghet, og muligheten til å opprettholde den 
levestandarden dere er vant til, hvis noe skulle 
skje med deg. Til tross for at personforsikringer, 
som uføre- eller livsforsikring, er noe av det 
viktigste vi kan tegne, er det ifølge tall publisert 
i Aftenposten tidligere i år, nærmere en halv 
million nordmenn som ikke har tegnet uføre-
forsikring. Det er ganske mange, med tanke på 
at stadig flere unge blir uføre, ifølge NAV. Kanskje 
enda mer skremmende er det at mange tror de er 
forsikret gjennom arbeidsgiver uten å være det.

uklarheter
Marie Brekke Karlsen, som er leder for kunde-

sentret til Forsikring for medlemmer, sier mange 
av kundene deres ikke forstår hva de ulike person-
forsikringene innebærer. Hun råder alle til å ta en 
gjennomgang av sine forsikringer – både de man 
har privat og gjennom arbeidsgiver, for å få en 
oversikt. Alle personforsikringene er viktige, men 
enkelte er mer essensielle enn andre.

– Livsforsikring og uføreforsikring er noe vi 
anbefaler alle å ha. Vi håper jo alle at  ingenting 
ille skal skje, men hvis du først skulle være 
uheldig og bli rammet av sykdom eller en ulykke, 
er det tross alt bedre å være forsikret. Da slipper 
du iallfall å bekymre deg for økonomien i tillegg, 
forteller Karlsen.

er du riktig Forsikret?
Som medlem i BONORD har du muligheten til 
å tegne flere personforsikringer til en god pris 

gjennom Forsikring for medlemmer. Under følger 
en kort oversikt over hva de ulike forsikringene 
innebærer.

livsForsikring  
– en trygghet for de etterlatte
Forsikringen gir en engangsutbetaling til  etterlatte 
ved dødsfall for å sikre deres økonomiske 
 trygghet.
•	Valgfri forsikringssum.
•	Egenerklæring må fylles ut, trenger ikke lege-

undersøkelse.

Priseksempel:
Gjelder 1 mill. kroner i forsikringssum, ikke-røyker:     
Livsforsikring, 30 år: kr 767,- pr. år
Livsforsikring, 45 år: kr 2.040,- pr. år

bedre å være 
føRe vaR….



31meDLem Og paRtNeR

uFøreForsikring  
– økonomisk  trygghet hvis du ikke lenger 
kan jobbe
Forsikringen dekker tap av inntekt ved uførhet 
forårsaket av enten sykdom eller ulykke.
•	Valgfri forsikringssum.
•	Egenerklæring må fylles ut, trenger ikke lege-

undersøkelse.

Priseksempel: 
Gjelder 1 mill. kroner i forsikringssum, ikke-røyker:     
Uføreforsikring, 30 år: kr 3.534,- pr. år
Uføreforsikring, 45 år: kr 9.932,- pr. år

behandlingsForsikring  
– raskere behandling
Forsikringen gir deg rett til behandling innen 
14 dager ved sykdom eller skade.
•	Du unngår offentlig helsekø og kommer raskere 

i arbeid.
•	Du får en rådgiver som følger deg gjennom 

sykdomsforløpet.
•	Egenerklæring må fylles ut, trenger ikke lege-

undersøkelse.

Priseksempel:
Ikke-røyker, standarddekning:   
Behandlingsforsikring, 30 år: kr 2.446,- pr. år
Behandlingsforsikring, 45 år: kr 3.245,- pr. år

ulykkesForsikring
Denne forsikringen omfatter ulykkesskade som 
rammer forsikrede.
•	Man kan velge Ulykke Invaliditet eller Ulykke død.
•	Med ulykkesskade menes skade på kroppen 

forårsaket av en plutselig ytre fysisk hendelse 
(ulykkestilfelle).

Forsikring for medlemmer. Forsikringen leveres 
av Vardia Forsikring, og er fremforhandlet på 
vegne av 41 boligbyggelag. Avtalen sørger for 
gode priser til medlemmer. Du får i tillegg 15 
prosent samlerabatt!

Kontakt Forsikring for medlemmer: 
Ring 03712 for tilbud eller sjekk 
 forsikringformedlemmer.no for mer informasjon.

partner

Medlemspriser på alle typer forsirking for 
BONORD-medlemme. 15 % samlerrabatt.
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Bak et sterkt høstprogram på hålogaland teater  
står det en engasjert og entusiastisk stab som sjelden klarer å si ordet nei.

teater bak kuliSSene

– Vi prøver jo av og til, men vi får det liksom ikke 
til, bekjenner rekvisitør Irene Lind. Det er lett å 
bli revet med når man skal lage teater, både av 
manus og ikke minst av scenografer med ideer 
som av og til virker å komme fra et annet univers. 
Som oftest blir det til at man forsøker. 

– Vi har bygget temmelig mye rart, ja, humrer 
tekniker Thomas Myrvoll. For eksempel lagde 
verkstedet en spymaskin en gang, som ble så 
naturtro at publikum fikk brekninger og den 
 aktuelle skuespilleren ved en anledning ikke 
trengte å spille skuespill lenger.

kreativt miljø
– En annen gang fikk vi i oppgave å lage en 
revesaks som skulle klappe sammen om benet 
på en danser og sitte fast. Men så skulle han jo 
helst danse videre dagen etterpå. Vi fikk det til, 
omsider, humres det godslig på verkstedet.

Myrvoll beskriver et arbeidsmiljø bak  kulissene 
på teateret som minner som en krysning av 
 galskap, lek og oppfinnerånd, ispedd en god dose 
Pippi-mentalitet: Dette har vi aldri prøvd før, så 
det får vi sikkert til! Problemløsning er i fokus. I like 
stor grad som for skuespillerne på scenen, består 
også jobben bak scenen i å bergta og begeistre.

– Ingen arbeidsdager er like. Det vi jobber med 
er så utfordrende at jeg stort sett har lagt det jeg 
hadde av kreative hobbyer på hylla. Du får  virkelig 
kjørt deg her på jobb, for å si det sånn, sier 
Myrvoll som opprinnelig er tømrer. Arbeidsdagen 
er herlig tverrfaglig, og krever at alle produksjons-
ledd samarbeider godt. 

mange involverte
Når ideen om et nytt stykke sås ved  Hålogaland 
Teater tar det som regel to år før publikum 
kan komme på premieren. Da har det foregått 
alt fra rettighetsavklaringer med forfatter, til 

1
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 budsjettering og ikke minst hyring av scenograf, 
skuespillere og annet nødvendig personale.

– Vi har 70 årsverk ved teateret, men inkludert 
alle tidsavgrensede engasjement er det sikkert 
rundt 150 mennesker som jobber ved HT hvert 
år, anslår informasjonsrådgiver Stein Fredriksen 
mens han viser rundt i alle de lokalene som 
publikum normalt ikke får tilgang til.

Fortsatt er teaterbygget i Tromsø blant de 
mest moderne i Europa. HT har virkelig uante 
 muligheter, noe som også bidrar til å gjøre 
arbeidsdagen spennende for alle de involverte. 

Det er bare å glede seg til årets høstprogram.

høstens program
FRUEN FRA HAVET MØTER LILLE EYOLF fra 3. sept
DAGER UNDER fra 24. sept
DØDEN OG PIKEN fra 1. nov (turnerer)
KONFLIKTEN fra 1. okt (turnerer)
ET ÅR MED MAGISKE TANKA fra 19. nov
VIRGINIA OG JULENISSEN fra 1. des
I BLANKE MESSINGEN fra 5. nov (turnerer) 

Les mer på: www.ht.tr.no

partner

Mange av  forestillingene 
som  settes opp ved 
 Hålogaland teater 
 turnerer i Troms og 
Finnmark. BONORD-
medlemmer får opptil 
40 prosent rabatt på 
kjøp av billetter.

1  På teateret er det aktivitet nesten døgnet rundt. Linda Beate Sollie syr kostymer til «I blanke messingen». De skal være enkle å kle av, for å si det sånn.
2  Lise Berg setter sammen indianerpryd til lille Eyolf.
3  Kenneth Johansen er opprinnelig smed. Nå smir han til de underligste konstruksjoner.
4  Tekniker Thomas Myrvoll trenger ikke lenger kreative hobbyer, etter at han fikk seg jobb ved teateret.
5  Irene Lind både jakter på, lager og tilpasser rekvisitter til forestillingene. 
6  Stein Fredriksen er informasjonsrådgiver ved teateret, og har blant annet ansvar for materiellet som skal trekke folk til forestillingene.

2

3 5

4

6
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Sank gyldne høstskatter
Tass rundt i skog og mark sammen og sank nøtter, kongler, steiner og 
fine høstblader i ei kurv. Samle alt i ei skattkiste dere kan plukke fra 
når dere er i humør til inneaktiviteter. 
Har dere vært ute og samlet inn blader er det gøy å forsøke å sette 
dem sammen til dyr. Her er litt inspirasjon fra den russiske nettsiden 
Koko Kids.

Pinnebrød
Du trenger:

500 g mel (bruk gjerne litt grovt mel)
2 ts bakepulver

5 ss sukker
1 ts salt

1 dl matolje
ca 2 dl lunket vann

 
Slik gjør du:
Bland det tørre. Spe med 
vann og olje til deigen har 
plastelinakonsistens. Form 
en klump deig til en pølse 
og tvinn denne rundt en 

pinne. Stek brødet over 
glørne til det er gjennom-

stekt og slipper pinnen. Husk 
å vri sakte på  pinnen mens du steker 

brødet!

Gå på lomme-
lykttur i høstmørket 

Selv om ettermiddagene er 
mørkere er det fullt mulig 

å gå på tur. Bare ta med 
dere lommelykt. Barna 

synes det er morsomt og 
spennende, alt ser anner-
ledes ut når man lyser på 
det med lomme lykt.

Et tips er å henge opp 
reflekser langs løypa, så 
det er lett å finne veien. 

Eller hva med å lage et 
skattekart og legge ut 

små skatter rundt omkring 
i hagen eller skogen? Å 

leke gjemsel i mørket er også 
 spennende.

Konkurranse:
Hva blir ordet?
Se på de små tegningene. Skriv ordene bortover (vannrett). Hva blir det 
lange ordet nedover (loddrett). 
Send bilde til: Bonord, postboks 6156, 9291 Tromsø, merk konvolutten 
Barnesida. 

ba
rnesida



Har du forsikret 
deg og din familie?

I samarbeid med Vardia Forsikring AS

Ring oss på 03712 eller sjekk www.forsikringformedlemmer.no 

Forsikring for medlemmer tilbyr alle forsikringer du trenger. Du får:

Medlemspriser Personlig rådgivning Rask respons

Kjøp 
liv-, uføre- og 
behandlings-

forsikring
av oss.

 





 
Med Bredbånd 50 kan alle i familien strømme filmer og musikk, spille online, surfe, chatte, snappe,  
twitre og mye, mye mer. I tillegg får du alle T-We tjenestene som Start forfra, Ukesarkiv og TV-arkiv fra 
Canal Digital inkludert i abonnementet. Med T-We Box får du også tilgang til TV-kanalene og opptakene  
dine på iPad.

Oppgrader bredbåndet ditt på canaldigital.no

Sørg for nok kapasitet til alle i husstanden.
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firmapost@hasselberg.no www.hasselberg.no

Når service og kvalitet teller

Pakking  Lagring  Assuranse
 Formidling  Kjøring inn-/utland 

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

Termobiler, møbellager, terminal for gods, truck.

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

Vi kjører 20-27 turer mellom
Nord-, Sør- og Vestlandet pr. måned



GODE TILBUD TIL 
BONORD-MEDLEMMER

PÅ LEIE AV AVFALLS-
 CONTAINER

Kundetorg: 
77 60 19 00
www.remiks.no

Vi kan bistå med 
avfalls planer, 
logistikk på bygge-
plassen, containere 
og beholdere, 
 avfalls tømming og 
avfallsstatistikk.

Sammen tar vi ansvar 
for miljøet, og sikrer 
at alt avfall behandles 
forsvarlig og i tråd 
med gjeldende lover 
og regler.

SPØR REMIKS OM 
RÅD OG HJELP



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

TROMSØ - HARSTAD - FINNSNES                 www.neumann.no

DETTE SPARER DU: 5% BONUS VED BRUK AV FORDELSKORTET

NEUMANN I NORD-NORGE
ER SAMARBEIDSPARTNER

MED BONORD
Som BoNord medlem får du
opptil 42% rabatt hos våre

byggevarehus i Tromsø,
Finnsnes og Harstad.

I tillegg får du 5% ekstrabonus
ved bruk av BoNord sitt

fordelsskort i våre butikker.
Avtalen gjelder alle typer varer

inkludert tilbudsvarer.
(Kan ikke kombineres med personlige avtaler.)

LES MER PÅ
WWW.KAMPANJE-NEUMANN.NO

Du fi nner alltid gode 

tilbud hos Neumann

Husk å aktivere kortet for bruk

BONORD



Best pris på 
mobilabonnement

Kun for medlemmer

Fri familie

Ingen bindingstid

Telenor dekning

Egne medlemspriser

Se bbltele.hello.no 
kontakt oss på  815 70 815

Levert av



HANESETH HARSTAD AS
Harstad

Elektro og installasjon

10-20 % rabatt

haneseth.no • Tlf 77 01 64 00

HASSELBERG 
TRANSPORT AS
Tromsø og omegn

Lagring av innbo på lagerhotell 
- Pakkemateriell for flytting

15 % rabatt

hasselberg.no • Tlf 77 63 33 33

VIANOR AS
Tromsø og Harstad

Dekk og hotellhotell - Oljeskift og 
olje - AC og AC-service - Alufelger

12 % - 30 % rabatt

Tlf Tromsø 77 60 96 00
Tlf Harstad 77 07 97 70
www.vianor.no

BIOFLAME 
Nettbutikk, Harstad og Tromsø mfl.

Pipeløse peiser 

5 % bonus på alle kjøp
10 % rabatt på alle varer

Tlf 692 82 340 • bioflame.no

DINE MEDLEMSFORDELER 2015
ANNET BIL

BYGGEVARE

FORSIKRING

HÅNDVERKER

INTERIØR

JURIDISK 
 BISTAND

KULTUR

TRYGGHETSIKKERHET

MØBLER 
OG INTERIØR

TV, TELEFON 
OG BREDBÅND

REISE

ENERGI 
OG MILJØ

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

HUSK Å  AKTIVERE 
KORTET DITT!

IMI TROMSØ  
 BEGRAVELSESBYRÅ
Tromsø og omegn

Bistand ved dødsfall
Medlemspriser

imitromso.no • Tlf 77 66 25 00

BYGGMAKKER BLOCK
Hammerfest

Byggevarer

Medlemspris og 2 % bonus

byggmakker.no • Tlf 78 42 75 50

NEUMANN BYGG AS 
Tromsø, Finnsnes og Harstad

10-42 % rabatt på byggevarer
5 % bonus på alt kjøp

www.neumannbygg.no
Tlf Tromsø 77 65 97 00
Tlf Finnsnes 77 85 10 50
Tlf Harstad 77 00 14 00

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 
Tromsø og omegn

Møbler og interiør

7,5-25 % rabatt

mobelringen.no • Tlf 77 60 03 50

GLASSMESTER 
APPELBOM AS 
Tromsø og omegn

Glass og solskjerming

10-25 % rabatt 

appelbom.no • Tlf 47 46 49 00 

ALL-TJENESTE AS
Tromsø og omegn

Renhold og vaktmestertjenester

12,5 % rabatt

all-tjeneste.no • Tlf 77 61 50 50

EUROSKILT AS 
Tromsø og omegn

Utemiljø - Skilt - Avsperring - 
Master, stolper etc

22 % rabatt

euroskilt.no • Tlf 77 67 99 44

DNB BILLÅN 
Nettbutikk

Lån til bil, bobil eller mc

Kr 1000,- i bonus

Tlf 815 81 095 
e-post: billaan@dnb.no

NOVA INTERIØR AS
Tromsø og Harstad 

Kjøkken bad og garderobe

25-30 % rabatt
5 % ekstra på kampanjepris

nova-group.no
Tlf Tromsø 77 63 90 00
Tlf Harstad 76 89 91 00

HÅLOGALAND TEATER 
Tromsø og Harstad

Kultur

Opptil 35 % rabatt 

www.ht.tr.no
Tlf 77 60 64 00

CERTEGO 
(TIDLIGERE LÅSGRUPPEN)
Tromsø og omegn

Låsesmed og låseprodukter 

20 % rabatt på ordinære priser
10 % på kampanjepriser

certego.no  • Tlf 09145

VIA TOURS
Tromsø og omegn

Reiser

Medlemspriser og rabatter

fordelskortet.viatours.no 
Tlf 815 59 100

VVS 24 AS
Tromsø

Rørlegger, vann og avløp

20 % rabatt

www.vvs24.com • Tlf 77 69 02 00

REKVE PLEYM & CO DA
Tromsø og omegn

Advokattjenester 

25 % rabatt 

rekve-pleym.no • Tlf 77 75 12 00

OPPUSSING

REMIKS MILJØPARK AS 
Tromsø og omegn

Renovasjon, leie container

Medlemspriser

remiks.no • Tlf 77 60 19 00

MODENA FLISER
Harstad mfl.

Keramiske fliser, skifer, naturstein, 
ovner, peiser og tyngre byggevarer.

5 % bonus

                                   modena.no
                                   tlf 977 19 650
                                   modena.no
                                   tlf 977 19 650

FLÜGGER FARVE
Nettbutikk medlemssiden BONORD

Maling, trebeskyttelse, malerutstyr 
og tapet

5 % bonus og 10 % rabatt

flugger.no • Tlf 23 30 21 93

NETTBUTIKK

HAUGENBOK.NO
Nettbutikk medlemssiden 
BONORD

Bøker 

Medlemsrabatter og/eller 
5 % bonus

haugenbok.no

MEDLEMSSHOPPEN
Nettbutikk medlemssiden 
BONORD

Nettbutikk med merkevarer 

Medlemspriser og 5 % bonus

medlemsshoppen.no

MOBIL FOR MEDLEMMER
Tromsø, Harstad og Hammerfest mfl.

Mobilabonnement og telefoni

Medlemspriser

bbl.hello.no • Tlf 815 70 815

LAMPEHUSET AS
Tromsø, Finnsnes mfl.

Belysning 

5 % bonus, gjelder også 
 nettbutikken

lampehuset.no 
Tlf Tromsø 77 68 89 17
Tlf Finnsnes 77 84 71 80

ISHAVSKRAFT
BONORD Felleskraft – Du betaler 
prisen vi oppnår hver måned. 
Fastbeløp kr 25,- per mnd.

BONORD Innkjøpspris – Du betaler 
gjennomsnittlig markedespris. 
Fastbeløp kr 19,- per mnd.

Avtalene er uten bindingstid.

ishavskraft.no • Tlf 04925 

NORENGROS AS
Tromsø og Harstad

Kontor, data og møbler

20 % rabatt

norengros.no 
Tlf Tromsø 77 75 26 26 
Tlf Harstad 08522

FORSIKRING FOR 
MEDLEMMER
Tromsø, Harstad, Hammerfest mfl.

Alle typer forsikring

Medlemspriser, 
15 % samlerrabatt

forsikringformedlemmer.no
Tlf 03712

BLIKKENSLAGER 
TOM DREYER AS 
Tromsø og omegn

Beslag, ventilasjon etc.

10-20 % rabatt 

blikkenslagerdreyer.no
Tlf 77 67 35 88

BYGGESYSTEMER AS 
Tromsø, Harstad, Finnsnes mfl.

Utleie lifter og maskiner

20 % rabatt 

www.byggesystemer.no
Tlf Tromsø: 77 60 76 90
Tlf Harstad: 77 01 95 70
Tlf Finnsnes: 901 33 600

JM HANSEN AS
Tromsø og omegn 

Elektro og installasjon

5-20 % rabatt

jmhansen.no • Tlf 77 66 55 00

OPTIKER

JACOB FRIIS, UR OG 
OPTIKK, SYNSAM
Tromsø og omegn

Ur og optikk

10-25  % rabatt 

www.synsam.no • Tlf 77 68 31 35
Storgata 60 - Tromsø - Midt i byen!

Telefon 77 68 31 35

HURTIGRUTEN
Tromsø, Harstad og Hammerfest mfl.

Reiser

5  % bonus - Norskekysten 

Bestilling gjøres via BI Reiser eller 
Sørvest reiser v/Bjørn Inge Nordland, 
tlf: 992 18 112
bi-reiser.no • sorvestreiser.no

SEMBO
Tromsø, Harstad og Hammerfest mfl.

Reiser

5  % rabatt 

sembo.no/fordelskortet 
Tlf 22 16 51 00 

THON HOTELS
Tromsø, Harstad og Hammerfest mfl.

Hotell

Faste weekendtilbud 
i Norge og Sverige

thonhotels.no 
Tlf 815 52 442 

TRYGG VAKT AS
Tromsø og omegn

Alarm og vakthold

Medlemspriser

tryggvakt.no
Tlf 776 10 300 
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Det er enkelt å selge 
bolig når man vet hva 

man driver med
-

Vi vet hva som gir 
deg en høy pris

SKAL DU SELGE BOLIG?
Med vår kunnskap gjør vi det enkelt for deg, og gir kjøperne «det lille ekstra» 
– en viktig forutsetning for en god pris og en trygg handel

Kontakt oss for en uforpliktende vurdering! 
Garanti Hammerfest  |  Strandgata 16  |  Tlf. 78 40 76 40  |  hammerfest@garanti.no
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

RETURADRESSE:

BONORD
Postboks 6156
9291 TROMSØ

B 
Blad


