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LEDER

Forkjøspretten er 
kommet for å bli.
Svein Dalsbø, administrerende direktør

Forkjøpsretten er kommet for å bli. Dette til 
fortvilelse for noen, mens andre lovpriser 
ordningen. 

Spesielt innen meglerstanden har det vært 
kritiske røster til at andelshavere med god 
ansiennitet kan «sitte på gjerdet» for så å ta 
leiligheter på forkjøp ved salg. Også kjøpere som 
har mistet boliger opptil flere ganger på forkjøp 
har uttalt seg kritisk til ordningen. 

Vi kan ha en viss forståelse for at folk blir lei når 
boligdrømmen ikke går i oppfyllelse ved de første 
anledninger. Vi vil allikevel påpeke at forkjøps-
rettsordningen har fungert veldig godt i mange 
årtier og sannsynligvis vil fortsette å virke i mange 
år framover.

Saken er at systemet er basert på viktige 
prinsipper i borettslagsloven. Systemet er velkjent, 
åpent for alle, og koster den enkelte relativt lite.

Vår anbefaling til de som skal inn i boligmarkedet 
er å melde seg inn i boligbyggelaget så tidlig som 
mulig. På denne måten vil man etter hvert nyte 
godt av sin opparbeide ansiennitet. 

Vi opplever nå at våre medlemmer i stadig 
sterkere grad er blitt oppmerksom på at forkjøps-
retten er en viktig medlemsfordel. Av samtlige 
omsetninger i Tromsø, Harstad og Hammerfest 
hvor BONORD ansienniteten kan benyttes, gikk 
hele 40% på forkjøp i første halvår 2016. 
Tilsvarende for 2012 var 24 %. (Tromsø og 
Harstad). Forklaringen på dette er enkelt. I en 
situasjon hvor antall boliger for salg er begrenset, 
vil mange benytte ansienniteten i BONORD til å 
skaffe seg bolig i dagens tøffe boligmarked. 

Ikke bare i Tromsø, Harstad og Hammerfest kan 
ditt medlemskap i BONORD komme til nytte. 
Gjennom Storbybolig kan medlemmer få forkjøps-
rett til kjøp eller fortrinnsrett til leie i landets 
største byer som Oslo, Stavanger, Bergen, 
Trondheim og Bodø. Dermed er det mulig for 
BONORDs medlemmer til å ha tilgang til husvære 
i alle de store universitetsbyene i vårt langstrakte 
land.

Det er i tillegg viktig å huske på at medlem- 
skapet kan overføres til barn, som eksempelvis 
kan benytte forkjøpsretten i andre byer enn 
Tromsø, Harstad og Hammerfest. Ungdommen 

flytter i stadig større grad, og dette er en sentral 
begrunnelse for at vi som styrer boligbygge-
lagene i universitetsbyene har funnet sammen i 
Storbybolig. Økt frihet og fleksibilitet er som kjent 
en viktig fordel i en stadig mer mobil verden.
Vi ser at mange har forstått dette og BONORD 
opplevde rekord i nytegning av medlemskap i 
2015 hvor hele 1097 personer tegnet medlem-
skap i vårt lag. 

Vi anbefaler derfor alle som ikke er medlemmer i 
BONORD å melde seg inn så raskt som mulig, da 
hver dag kan telle når boliger blir solgt på forkjøp. 

FORKJØPSRETTEN OMSTRIDT 
MEN POPULÆR



Undersøkelser gjort av boligbyggelaget BONORD 
viser at svært mange av de som bor i bydelen har 
gjort det over lang tid, og mange fra etableringen 
i slutten av 60-tallet. 

– Bydelen er en god plass å bo! 
Plasseringen sentralt på Tromsøyas vestside med 
gode solforhold og god infrastruktur gjør den 
svært populær for mange aldersgrupper. 
Hoveddelen av bebyggelsen består av lavblokker 
på tre eller fire etasjer, og per i dag finnes kun 

ett bygg med heis der, den såkalte «høyblokka», 
forteller administrerende direktør i BONORD Svein 
Dalsbø.

BEHOV FOR HEIS
Gjennom flere år og flere prosjekter har bolig-
byggelaget utredet muligheten for å få etablert 
heisanlegg i lavblokkene. Dette har blant annet 
også vært støttet av Husbanken, som også har 
sett behovet for dette i bydelen. Dalsbø utdyper:

– Som nevnt har bydelen det meste, bortsett 
fra heis. Isolert sett er ikke dette et problem som 
kun gjelder denne bydelen, men for flere 
borettslag som ble etablert på 1960 og -70- 
tallet. Fokuset rundt manglende heistilgang er 
noe som gjelder i hele landet. En av grunnene 
til at BONORD har engasjert seg tungt i arbeidet 
med å finne løsning på problemstillingen, er 
at mange av våre medlemmer i området etter 
hvert har begynt å bli godt voksne, de er veldig 

Utreder muligheter i bydel Håpet
Håpet i Tromsø var den første bydelen BONORD bygde i Tromsø. Bydelen er også en av de mest 
populære og etablerte, og et knutepunkt for transport og handel. Flere skoler, en rekke barnehager, 
Tromsømarka og lysløypenettet, idrettsanlegg, universitet og UNN, ligger alle i umiddelbar nærhet og 
bidrar til at mange mennesker søker til bydelen. Og om ikke lenge kommer i tillegg IKEA.
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glad i stedet de bor, og ønsker naturlig nok å bo 
lengst mulig hjemme. En forutsetning for dette 
vil da være heis. Men man må også huske på 
at heis er viktig for andre grupper. Eksempelvis 
både barnefamilier, og personer med forskjellige 
bevegelseshemninger. En levende bydel har en 
god miks både i forhold til alder og gruppene som 
bor der, og vi har som boligbyggelag en sentral 
rolle i å bidra til dette.

SER PÅ LØSNINGER
Per i dag er ikke koden rundt heis knekt, og 
utredningene som så langt er gjort viser at 
etterinstallasjon blir for dyrt til at borettslagene 
ønsker dette gjennomført. Blant annet er det flere 
momenter knyttet til lavblokkenes konstruksjon 
som gjør dette vanskelig å gjennomføre uten 
store kostnader.

– Vi har vurdert flere modeller, som alle 
har hatt som mål å begrense kostnaden ved 
etterinstallasjon av heis for borettslagene. Dette 
har vært svært vanskelig å få løst på en tilfreds-
stillende måte, og vi har derfor begynt å tenke på 
alternative muligheter i bydelen. I vår engasjerte 
vi derfor Asplan Viak for å lage en utredning av 
hvilke muligheter som finnes for eiendommer 
boligbyggelaget har i bydelen. Dessverre er det i 
dag svært få eiendommer igjen, og som er av slik 
beskaffenhet at det vil være teknisk mulig å kunne 
utvikle noe på dem. Utrederne pekte ganske raskt 
på to mulige områder. Den gamle fotballbanen 
nedenfor Rypeveien, og området rundt den 
nedlagte Håpet barnehage. Begge er store nok 
til å kunne utvikles, men vil kreve omregulering 

fra dagens formål. Siden dette fortsatt kun er et 
mulighetsstudie, så har vi også bedt om møte 
med Tromsø kommune for å få deres vurdering i 
forhold til hva vi tenker, forteller Dalsbø.

SAMARBEID MED KOMMUNEN
– Vi har stor forståelse for at det blir reaksjoner 
når man tenker å bygge i et etablert bomiljø. Det 
samme når man vurderer å omregulere et fri-
område til annet formål. Like fullt er det viktig å se 
helheten i bildet, og den er slik at det dessverre er 
svært begrenset med areal tilgjengelig i bydelen 
i dag. Når det gjelder den gamle fotballbanen og 
området denne ligger i må en eventuell bygging 
på denne eiendommen sees i sammenheng med 
den store utviklingen som kommer i området som 
følge av Tromsø kommunes egne planer gjennom 
eiendomsselskapet Arnestedet, som skal bygge 
500-600 boliger på nedre Håpet. Her jobbes det 
med en ny reguleringsplan, som blant annet vil 
få flotte grøntstrukturer i form av parkanlegg, og 
lekeplasser. Jeg registrerer at enkelte har hevdet 
at vi ikke har dialog med Arnestedet. Dette er ikke 
tilfelle. Området må sees helhetlig på, og som en 
seriøs eiendomsutvikler, er dette naturligvis noe 
vi gjør. I mulighetsstudiet ligger det for eksempel 
planer for en strøkslekeplass, som vil tilføre helt 
andre og bedre kvaliteter til området enn dagens 
fotballøkke vil kunne gi. Vi må heller ikke glemme 
at vårt primære formål som boligbyggelag er å 
utvikle og bygge boliger for våre medlemmer, sier 
Dalsbø.

Dalsbø forteller at neste steg i utredningen er 
å avvikle møte med kommunen og at man i en 

videre prosess vil kalle inn til informasjonsmøter 
i bydelen.

– Vi har bedt om møtet med kommunen for å 
få deres vurdering av mulighetene 
utredningen peker på. Når dette er gjennomført 
vil man vurdere om man skal gå videre med 
prosjektene. Som en del av denne prosessen vil 
det da være viktig med informasjonsmøter og 
dialog med befolkningen i bydelen, og naboer til 
om rådene som tenkes utviklet. Vi synes 
mulighetene som Asplan Viak har pekt på er 
spennende, og ikke minst vil de kunne tilføre nye 
og gode kvaliteter til bydelen, som i seg selv bør 
være et mål ved enhver utbygging, sier BONORDs 
direktør.

De to områdene med ring rundt er interessante for nybygg. Illustrasjoner: Asplan Viak

Svein Dalsbø og BONORD utreder Håpet videre.
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BONORD har lansert første trinn i det nye 
byggeprosjektet sammen med FEU AS, og er 
svært fornøyd med responsen så langt. 16 av de 
totalt 36 nye leilighetene er allerede solgt, hvilket 
er tilstrekkelig til å starte byggingen. Hvis alt går 
etter planen vil første spadestikk for det som skal 
bli Lundhaugen borettslag bli tatt allerede nå 
i november. Borettslaget skal ligge på haugen 
like bak den veletablerte Kunnskapsparken på 
Finnsnes. 

I de første etasjene blir det næringslokaler og i 
de fire øverste ligger det 2-, 3- og 4-roms 
leiligheter av høy standard.

UNIKT FOR FINNSNES
– Prosjektet er unikt for Finnsnes, og vi i BONORD 
er glad for å få bidra til å utvikle dette senteret 
i Midt-Troms ytterligere, sier administrerende 
direktør Svein Dahlsbø i BONORD.

Store endringer skal skje i området som 

Byggestart på Lundhaugen
I løpet av november går spaden i jorda i et nytt og spennende boområde på Finnsnes. BONORD er 
svært stolt av Lundnesprosjektet, som de håper vil styrke Finnsnes sin posisjon som senter i Midt-Troms.

omfatter det nye borettslaget, som en del av 
byutviklingsprosjektet Byparken. Det skal rett og 
slett skapes et nytt og urbant område, som binder 
moderne levesett, sammen med næring, kultur, 
FoU og handel i tilknytning til det som i dag er 
sentrum av Finnsnes. 

En stor del av selve Lundhaugen må fjernes 
for å få plass til nybyggene, og massene herfra 
skal brukes til utfylling av nye områder rundt selve 
Lundneset. 
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Det blir i alt åtte ulike leilighetstyper i bygget, 
og de får alle en spektakulær utsikt der de 
plasseres fra 5.-8. etasje. Rett nedenfor ligger 
hurtigrutekaia, og den sentrale plasseringen 
gir gode forbindelser både til kollektivtransport, 
skoler, barnehager og flere av de store arbeids-
plassene i området.

ET ENKLERE LIV
Leilighetene i Lundhaugen borettslag er bygd 
etter alle dagens krav til energieffektivitet, og har 
en utforming som gjør at boligene passer i alle 
livets faser. 

– Vi er veldig godt fornøyd med hvordan 

leilighetene er blitt. Hele tanken har vært at det 
skal være enkelt å bo i Lundhaugen borettslag, 
slik at du kan bruke tiden på andre ting enn snø-
måking, plenklipping og maling, og på samme 
tid ha alt du trenger av annen infrastruktur i 
umiddelbar nærhet, slik som handel. I tillegg vil 
utsikten bli formidabel, og vi har vektlagt denne 
spesielt når vi har utformet enhetene. Det samme 
gjelder arealeffektivitet, sier Dalsbø.

Inne i leilighetene er det en gjennomgående 
god standard med enstavs hvitlasert eikeparkett 
på gulv, vannbåren varme med nedfelte 
radiatorer i gulv, lyse veggflater, praktiske 
kjøkkenløsninger og balansert ventilasjonsanlegg 
med varmegjenvinning. Store vindusflater gir 
stue og kjøkken rikelig med lys, og bringer den 
fantastiske utsikten inn. 

– Vi var veldig spente på hvilken mottagelse 

prosjektet ville få da vi lanserte det, og er svært 
godt fornøyde med hvordan det er blitt 
mottatt. Dette blir første trinn i prosessen i en 
svært spennende utvikling som vi får følge på 
Finnsnes. Kombinasjonen mellom leiligheter og 
næring er ny for byen i Midt-Troms, og vi får svært 
gode tilbakemeldinger. Både på hvordan vi har 
tenkt og på at det er organisert som et borettslag 
og BONORDs unike ordninger for trygging og 
sikring. I det hele tatt virker det som om befolk-
ningen har omfavnet visjonen for Byparken og 
ønsker å være en del av denne, forteller Dalsbø. 
Formell investeringsbeslutning er ikke tatt av 
Lundhaugen utbygning AS sitt styre, men denne 
forventes vil foreligge innen kort tid.

– Vi gleder oss til å komme i gang. Dette er 
et prosjekt som vil tilføre ny kvalitet til Finnsnes 
sentrum, sier BONORD-lederen.

Slik skal fasaden bli. I forkant av bygningen 
ligger det allerede etablerte Kunnskaps- 
senteret på Finnsnes.

Her er bygget illustrert slik at det er mulig å ane hvilken utsikt leilighetene vil få mot for eksempel 
Gisundbrua. I tillegg er det verdt å merke seg hvordan deler av massene i selve Lundhaugen bevares 
som dekorativt element. Alle illustrasjoner: AT Plan & arkitektur.
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Etter det styreleder Einar Paulsen kjenner til er 
det aldri gjennomført tilsvarende oppgradering 
i borettslaget som ble bygget i 1973. I 2011 
vedtok styret å gjennomføre et prøveprosjekt med 
etterisolering, og plukket ut tre rekkehus som fikk 
ny isolasjon og kledning.

– Vi ville først teste ut et slikt tiltak og se på 
resultatet om det var den veien vi ville gå. Dette 
er leiligheter med kun elektrisk fyring, så når det 
kom en dårlig landvindkuling ble det skikkelig 
kaldt. Men da etterisoleringen ble gjort kunne folk 
selge panelovnene sine, forklarer styrelederen.

PRØVEPROSJEKT FØRST
Før de gikk i gang kontaktet de BONORD 
Hammerfest og teknisk avdeling for å få hjelp.

– Det er 20 rekkehus totalt i borettslaget. Hus 
nummer 7, 9 og 11 ble plukket ut, og vi skaffet 
først finansiering til det prøveprosjektet. Etter at 
det var gjennomført og evaluert, ble det vedtatt 
at resten av borettslaget skulle gjennom samme 
prosess. Vi var da rundt årsskiftet 2013/2014, 
opplyser Arnljot Nilsen, som er teknisk konsulent i 
BONORD Hammerfest.

Totalt ble isoleringsprosjektet stipulert til å 

koste 15 millioner kroner, hvilket ble finansiert via 
låneopptak.

– Det budsjettet har vi holdt og på grunn av 
den lave renta har vi nå fått en utvidelse inn i 
prosjektet til samme pris. Det betyr at vi nå også 
etterisolerer kaldloftene i alle hus, sier Paulsen. 

Til sammen er det 88 boligenheter i Baksalen. 
Rekkehusene har både 2-roms, 3-roms og 4-roms 
leiligheter. Rekkehusene har enten fire eller seks 
enheter hver. 

Baksalen borettslag i Hammerfest har investert 15 millioner kroner i å oppgradere boligmassen. 
Samtlige enheter er etterisolert og har fått nye balkonger og kledning.

Ansiktsløfting for Baksalen

1
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– Husene er etterisolert med 2 ganger 5 cm 
Glava Ekstrem, som er krysslagt slik at det er 
kommet 10 cm ekstra isolasjon totalt, forklarer 
Nilsen.

 
FJERNET KULDEBRO 
Mange fikk spesielt mye kald trekk inn i stua. 
Borettslaget hadde balkonger med stikkbjelker inn 
i stuegulvet, og det kom mye trekk fra bjelkelaget. 
Nå har alle rekkehusene fått nye balkonger, som 
henger fritt fra bjelkelaget utenpå veggen. Det 
betyr at alt innenfor balkongen er tett. I tillegg til 
at de gamle balkongene er erstattet av nye, er de 
også blitt større enn de som var der før.

– Sørveggene var etterisolert i et tidligere 
prosjekt, så de har vi ikke rørt. Men ellers er all 
kledning ny, og prosjektet var ferdig til ferien. Nå 
gjenstår kun etterarbeidet med kaldloftene, 
forklarer BONORDs Arnljot Nilsen.

Halvparten av rekkehusene har allerede fått 
etterisolert kaldloftene. Resten tas nå i løpet av 
høsten.

Nilsen kan fortelle at flere borettslag i 
Hammerfest tenker på å sette i gang med 
tilsvarende renoveringsprosjekt som det Baksalen 
nå har gjennomført. Det er et gunstig tidspunkt 
nå på grunn av den lave renta.

BONORD VERDIFULL
Einar Paulsen er tydelig på at dette prosjektet ikke 
hadde vært mulig å realisere uten den tekniske 
bistanden fra BONORD.

– Jeg tror ikke vi hadde fått dette til uten 
assistanse fra BONORD. Det er den desidert 
største jobben vi har gjort i løpet av mine ni år 
som styreleder. Arbeidsbelastningen blir mye 

større enn man tror. I perioder tror jeg Arnljot har 
vært inne i så mye som 50 prosent stilling. Det 
har handlet om innhenting av pristilbud, 
avtaleinngåelser og ikke minst det å følge opp 
prosjektet underveis. 

Einar Paulsen har nå planer om å gi seg som 
styreleder i borettslaget. Han bor ikke lenger der 
selv.

– Styret har lovd at vi skal stå i dette til 
prosjektet er over, men etter denne perioden vil 
jeg ha avløsning. Da er alt på plass, sier han.

Resultatet er alle kjempefornøyd med.
– Det ser veldig bra ut. Borettslaget har fått 

seg et visuelt ansiktsløft, og alle hus er nå malt i 
samme farge, skryter Arnljot Nilsen. 

– Vi fant litt råte og andre overraskelser 
underveis i prosjektet, men er svært fornøyd med 
at vi holdt budsjett og kunne isolere kaldloftene 
innenfor samme ramme, melder Paulsen. Om 
ett år skal arbeidet evalueres, for å se om det er 
dukket opp feil eller mangler underveis. 

Han tør ikke anslå hva renoveringen betyr for 
verdiøkningen på boligene, men konkluderer 
skråsikkert med at bolysten i laget har økt 
betraktelig.

1  Baksalen består av 20 rekkehus.
Nå er samtlige etterisolert.
2  Alle balkonger er nye, og er festet på en ny 
måte for å ungå kuldebro
3  Alle husene har fått ny fasade,

2

3
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Det siste året har Benedikte 
Figenschou (50) endret vaner og livstil. Hun 
er nå i aktivitet hver eneste dag. 

10 IDÉ OG INSPIRASJON



AKTIVITET ER MYE 
VIKTIGERE ENN TRENING

– Det er hverdagen som teller, og alle de valgene 
vi gjør i hverdagen vår. Kjører vi bil eller går vi til 
jobben? Kjører vi bil eller går vi til butikken? Det er 
flott med alle som tar seg en lang og slitsom tur 
hver søndag, eller som trener på helsestudio tre 
ganger i uka. Men hvis alle de andre dagene blir 
brukt til å sitte stille, så blir ikke helsegevinsten 
særlig merkbar, sier lege Jorid Degerstrøm. 

JEVNT – MED STOR EFFEKT
Jorid Degerstrøm jobber som fastlege. Hun er 
også idrettsmedisiner, og jobber som lege og 
medisinsk ansvarlig for det Norske herre- 
landslaget i fotball. Hun har selv bakgrunn som 
topp-idrettsutøver, som langrennsløper, og har 
dermed forutsetninger for å betrakte 
utfordringene fra flere innfallsvinkler. 

– Når jeg snakker med pasientene mine, så har 
jeg absolutt ikke noe mål om å motivere dem til 
å trene seg i form til å kunne gå «Birken» eller å 
delta i Midnight Sun Marathon. Men vi snakker en 
del om å være i bevegelse, og om hvilke former 
for fysisk aktivitet som er lystbetont – og som kan 
bidra til å gi en helsegevinst, forteller hun. 

For samfunnet er dette viktigere enn de fleste 
av oss aner. Hvis to millioner nordmenn bruker 
15 minutter mer hver dag til en spasertur i rask 
gange, vil helseeffekten være så stor at den 
tilsvarer sparte kostnader på 50 milliarder kroner 
hvert år. 

– Det aller viktigste er likevel den store effekten 
fysisk aktivitet får for hver enkelt av oss, i form 
av bedre helse, både fysisk og psykisk, smerte-
lindring og redusert behov for medisiner. Og dette 
kan man oppnå gjennom å være mer bevisst i 
hverdagen, sier hun. 

HELSEFARLIG SUPERMOSJON
Trening er blitt trendy, og de fleste med profil 
på Facebook har venner som hyppig legger ut 

bilder av sine bragder, og som oppdaterer om 
imponerende regimer for trening. Degerstrøm er 
skeptisk til trenden.

– For det første kan disse oppdateringene 
fungere demotiverende for mange som burde 
ha startet med et litt mer aktivt liv. Terskelen for 
å komme i gang fremstår som uendelig stor hvis 
man skal sammenlikne seg selv med super-
mosjonistene, sier hun.

Men dette er ikke det eneste som gjør henne 
skeptisk til utviklingen – enten hun velger ståsted 
som tidligere toppidrettsutøver, som lege eller 
som idrettsmedisiner. 

– Måten mange supermosjonister trener på, 
er absolutt ikke ideell. Den er ofte ineffektiv hvis 
målet er å bygge kapasitet – og den kan dessuten 
være helseskadelig, sier hun. 

Supermosjonistene trener som toppidretts-
utøvere, men har ikke mulighet til å leve som 
toppidrettsutøvere. Med to treningsøkter daglig, 
og en arbeidsdag imellom, får ikke kroppen 
mulighet til å restituere seg, og du risikerer å 
bryte kroppen mer ned enn å bygge den opp. 

– Hvilke helseskader kan man risikere ved 
overdreven trening?

– Flere studier har vist at de som trener mye og 
hardt over lang tid har større risiko for å utvikle for 
eksempel hjerteflimmer. I tillegg ser en at noen 
lar seg friste av snarveier som inntak av ulovlige 
stoffer for raskt å oppnå drømmekroppen. Det er 
derfor viktig at Antidoping Norge har avtaler med 
ulike treningskjeder om testing av medlemmer. 

LANGSIKTIG VANEDANNING
Den største helseutfordringen har likevel den 
gruppen som ikke er i aktivitet i det hele tatt. 
Den gruppen har i løpet av noen generasjoner 
vært sterkt økende, etter hvert som stadig færre 
yrker er fysiske, og vi bruker stadig større deler av 
døgnet på å sitte stille. Jorid Degerstrøm sitter i 

et nasjonalt utvalg nedsatt av kulturministeren, 
Strategiutvalget for idrett, som blant annet ser 
på hvordan de langsiktige trendene kan endres i 
Norges befolkning. 

– Vi har fortsatt mye arbeid foran oss, men vi 
vet at gode vaner etableres i ung alder. Derfor 
er ett av forslagene å legge til rette for én times 
fysisk aktivitet i løpet av skoledagen. Vi har også 
sett til Island, der de har innført «Aktivitetskortet»: 
Hvert eneste barn blir tildelt et slikt kort hvert år, 
som kan brukes til aktiviteter som koster penger, 
enten dette er medlemskontingent i idrettslaget 
eller inngangsbillett til svømmehallen. Samlet 
blir kostnaden ved dette ganske stor, men dette 
gjelder jo også for den samfunnsøkonomiske 
gevinsten vi kan oppnå ved å investere i mer 
fysisk aktivitet og bedre folkehelse, påpeker hun. 

Drømmer du om å gjøre høsten til en start på et nytt og bedre liv?
Hvis målet er å oppnå helsegevinst, er det mye viktigere med daglig 

fysisk aktivitet enn noen tøffe treningsøkter i uka. 
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2: OFFENTLIG TILRETTELEGGING
Der det finnes muligheter for aktivitet, oppstår 
det aktivitet! Tromsø har gjort veldig mye bra, 
ikke minst med Tromsømarka. Preparering av 
skiløyper hver morgen klokka fem, fører til at folk 
bruker løypene til og fra skole og jobb. Unger som 
besøker Charlottenlund, får lyst til å bevege seg. 
Og steintrappa til Fjellheisen har allerede blitt en 
suksess. Men vi ligger på etterskudd i forhold til 
flerbrukshaller.

TRE RÅD I STARTEN
Veldig mange har ønske om et mer aktivt liv. Det 
å komme i gang er ofte det vanskeligste. 

1: SKAFF DEG OVERSIKT!
Du trenger ikke å lage deg en omfattende 
treningsdagbok, men begynn med å skrive ned 
hvor mye du er i aktivitet nå i dag; ikke bare den 
lange søndagsturen, men også de korte 
hverdagsturene – som til og fra jobben. Mange 
tror de er i mer aktivitet enn de i realiteten er.  

2: GJØR AVTALER!
Avtal med deg selv for en periode om når du skal 
sette av tid til fysisk aktivitet – og avtal gjerne 
med andre om å gjøre noe sammen. Dette vil 
gjøre det lettere å oppnå de anbefalte 30 
minuttene med aktivitet daglig. 

3: SØRG FOR Å VARIERE!
Variasjon er viktig av flere grunner. Ensformighet 
kan føre til belastningsskader. Sørg for å finne 
flere aktiviteter du synes er gøy, og varier mellom 
disse. Da unngår du også at ensformig aktivitet 
tærer på motivasjonen. Prøv også å variere 
mellom høy og middels intensitet – da oppnår du 
best effekt. 

HJELPEMIDLENE
Det eneste du egentlig trenger, er godt fottøy og 
egnede klær til å drive aktivitet i. Men mange 
ønsker også å skaffe seg annet utstyr og andre 
hjelpemidler. 

Skritteller, «Fit-bit» eller app’er. Dette er billig og 
hjelper både til å holde oversikt og å kunne merke 
fremgang – noe som bidrar til motivasjon. 

Treningsapparater eller pulsklokker. All aktivitet 
er bra, men ofte er kostnaden høyere enn effek-
ten. Du får verken merkbar bedre helse eller fysisk 
form av bare tre minutter med et apparat, selv om 
reklamen hevder dette – og du trenger ikke måle-
instrumenter for å vite når du er andpusten. Klarer 
du ikke snakke, er det et tegn på at du tar i.

Kosttilskudd og proteinpulver. Dette er bare tøv! 
Et normalt sunt kosthold gir deg det du trenger av 
næring. 

FORUTSETNINGENE
Det er noen forutsetninger som må være på plass 
for at vi skal bevege oss mer, og dermed oppnå 
helsegevinst. 

1: EGEN BEVISSTHET
Det aller viktigste er at hver enkelt av oss er 
bevisste på å holde oss i mer aktivitet, og unngå 
for mye stillesitting. Hverdagsaktivitet vil gi helse-
gevinst – og bedre humør. 

3: ET AKTIVT HELSEVESEN 
Aktivitet som en del av forebyggende helsearbeid 
har vært undervurdert – både i medisinstudiet og 
i den daglige kommunikasjonen mellom fastleger 
og pasienter. Hvis fastlegene blir mer aktive i 
rådgivningen, kan plager forebygges, syke- 
meldingene bli færre og kortere, og medisin-
bruken kan reduseres. 
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Aktivitet mot sykdom
Dette er blant plagene som kan forebygges 
eller behandles ved hjelp av fysisk aktivitet. 
Astma: Trening som bedrer fysisk prestasjons-
evne medfører bedret mestring av 
anstrengelsesutløst astma. Trening hos barn 
og unge kan forebygge utvikling av astma. 
Ryggsmerter: Bevegelse og fysisk aktivitet 
er den mest effektive behandlingen av 
ryggsmerter, og for å redusere sjansen for 
tilbakefall av alvorlige ryggsmerter. 
Artrose: Både land- og vannbasert fysisk 
trening har positive effekter for både smerte-
reduksjon og fysisk funksjonsforbedring ved 
kne- og hofteleddsartrose, også kjent som 
slitasjegikt eller forkalkningsgikt i ledd. 
Diabetes 2: Utvikling av sykdommen kan fore-
bygges ved fysisk trening, noe som dermed 
også reduserer risikoen for hjerteinfarkt og 
slag. Fysisk aktivitet bidrar til bedre blodfett-
profil og redusert blodtrykk. 
Depresjon og angst: Fysisk aktivitet har 
positiv effekt for mental helse, men det finnes 
begrenset dokumentasjon for hvordan fysisk 
aktivitet påvirker angst. Det finnes derimot 
rikelig dokumentasjon på at angstlidelser 
forekommer oftere blant inaktive enn aktive. 
Kols: Utholdenhetstrening og styrketrening av 
de store muskelgruppene har gunstig effekt 
på skjelettmuskulatur og hjerte- og kar- 
systemet. Dette er viktig for personer med 
Kols, som har økt risiko og forekomst for 
hjerte/karsykdom. 
Hjertesykdom: Med veldig få unntak er 
trening anbefalt for personer med hjerte- 
lidelser. Fysisk aktivitet er gunstig mot for-
snevringer i hjertet blodårer, som virkemiddel 
mot hjertesvikt og hjerteflimmer. Aktivitet 
bidrar til bedret blodsukkernivå, redusert blod-
trykk og bedre fettstoffsammensetning. 
Perifere karsykdommer: Å kunne gå turer 
noen ganger i uka, med eller uten staver, 
bidrar positivt for pasienter med nedsatt 
blodtilførsel til lår og legger. Muskel- 
funksjonene bedres, smertetoleransen økes 
og man oppnår gunstige forandringer i 
åreveggen og bedre energiutveksling i vevet. 
Demens: Flere studier viser at fysisk aktivitet 
har en beskyttende effekt mot risikoen for å 
utvikle demens, og at aktivitet også kan lette 
symptomer og forsinke sykdomsutviklingen 
hos personer med demens – særlig dersom 
aktiviteten utføres sammen med andre. 
(Kilde: Aftenposten)

ALT POSITIVT HJELPER!
Ikke tro på dem som prøver å gjøre det perfekte til 
det godes fiende. 

– Det er klart at 10 minutter med aktivitet 
daglig er bedre enn null minutter med aktivitet. 
Fire turer på ti minutter er akkurat like bra som én 
tur på 40 minutter. Og hvis du reduserer 
røykingen fra 10 sigaretter til to sigaretter daglig, 
er også dette kjempebra. Alt dette er bra i seg 
selv, og det å klare slike endringer øker mulighe-
ten for å oppnå enda flere sunne steg, sier Jorid.

DET ER ALDRI FOR SENT! 
Ikke tro på dem som prøver å innbille deg at det 
finnes en aldersgrense for trening. 

– På hytta vår i Lenvika har vi ei nabodame 
på 80 år. Hver dag trener hun bakkeintervall – 
med rullator – for å bli andpusten. Hun ønsker å 
beholde form og helse for å kunne bo hjemme, 
og slippe å flytte på sykehjem. Hun har en klar 
motivasjon og et tydelig mål, og hun er rett og 
slett et forbilde for oss alle, mener Jorid.

ÉN TIME VARER ET HELT DØGN!
Fysisk aktivitet påvirker forbrenningen i kroppen, 
og varer mye lenger enn treningsøkta.

– Hvis du går en tur i raskt tempo med en varig-
het på én time, så vil effekten av denne turen 
vare i 24 timer. Spiser du et fettrikt måltid før det 
er gått 24 timer siden aktiviteten, vil økningen i 
blodfettet bli mye mindre enn uten treningsøkten, 
forklarer Jorid Degerstrøm.

– Men effekten varer heller ikke lenger enn 24 
timer, noe som illustrerer hvor avgjørende det 
er med daglig aktivitet, og hvor viktig hverdags-
aktiviteten er, sier hun. 

LYTT TIL JUBELBRUSET!
Mosjon skal ikke være toppidrett, men 
mekanismene lar seg likevel sammenlikne.  

– Akkurat som toppidrettsutøverne, så trenger 
også vi mosjonistene å føle at noen heier på oss. 
Vi trenger oppmuntring, noen som skryter av oss, 
noen som «pusher» oss. Og ikke minst trenger vi 
å føle fremgang. Akkurat som det er lurt å plan-
legge aktivitetene, er det lurt å skaffe seg slike 
inspirasjonskilder, sier Jorid Degerstrøm.

– Hvem er heiagjengen din? 

LYTT TIL KROPPEN DIN!
Trening kan enkelte dager føles både tungt og 
vondt, og alle opplever at en innimellom må 
pushe seg selv litt ekstra.

– Det gjør gjerne litt vondt å presse seg, og 
det er helt vanlig å føle seg støl etterpå. Slike 
smerter er ikke farlig, men hvis de vedvarer, bør 
man oppsøke lege for nærmere undersøkelse. 
Smerter er individuelt, men det generelle rådet 
handler om å variere aktivitet og belastning, og 
å være tålmodig. Ikke gå for fort frem med en 
kropp som ikke har vært vant til aktivitet, sier Jorid 
Degerstrøm. 
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ETTER Å HA «HILST PÅ DØDEN» 

BEGYNTE BENEDIKTE Å SYKLE FOR LIVET
Det måtte et hjerteinfarkt til før Benedikte Figenschou (50) 

endret vaner og livsstil. Med seg på omleggingen 
fikk hun samboer Odd-Espen Antonsen (50). 

Nå er det halvannet år siden den dramatiske 
dagen som endret alt: 

– Jeg var på møljekalas på Bikuben da jeg 
merket at noe var galt. Jeg ringte Odd-Espen – og 
noen ringte ambulanse, forteller hun.

Odd-Espen rakk frem før ambulansen. 
– Jeg syntes alt gikk så tregt – at alle var så 

trege – men det var jo ikke tilfelle. De visste hva 
de holdt på med, og måten hun ble tatt hånd om 
på var helt fantastisk, forteller han. 

VENDEPUNKTET
For Benedikte ble hendelsen det store vende-
punktet. Hun stumpet røyken umiddelbart, la om 
kostholdet og begynte å leve et mer aktivt liv. 

– Etter at jeg ble utskrevet fra sykehuset fikk jeg 
beskjed om at jeg kunne være i stand til å gå på 
fjelltur allerede etter seks uker. Men opplevelsen 
med hjerteinfarktet hadde gjort meg engstelig, 
så derfor var jeg veldig glad for at Odd-Espen ble 
med meg på dette, forteller hun. 

Små turer ble til lengre turer, og i dag har de ei 
fast rute i Tromsdalen på halvannen time som de 
tilbakelegger hver dag. 

– Vi varierer. Vi går tur på beina, eller på ski. Vi 
går fjellturer med truger – og etter hvert har jeg 
fått overtalt henne til å bruke sykkel også, forteller 
Odd-Espen. 

– Var det gamle livet preget av passivitet?
– Både ja og nei. Vi har hytte på Kilpis, og der 

har vi egentlig alltid pleid å være ganske aktive. 
Men vi tok ikke den aktive livsstilen med oss 
hjem. Her ble vi sittende mye å slappe av.

FRISKERE OG GLADERE
I år hadde Odd-Espen «Lavkarittet» som mål med 
treningen sin. For Benedikte er målet veien – noe 
som betyr at hun i dag verken tar bil eller buss til 
jobb. 

– I sommerhalvåret sykler jeg, mens jeg på 
vinteren går de knappe tre kilometerne hver vei, 
forteller hun. 

– Hva har vært den viktigste erfaringen etter 
omleggingen?

– At det er mye enklere enn jeg trodde! Når jeg 
starter arbeidsdagen etter å ha syklet eller gått, 
starter jeg mer opplagt enn jeg pleide å gjøre 
tidligere. Vi lar oss heller ikke lenger stoppe av 
dårlig vær for å komme oss ut. Det handler bare 
om å kle seg godt. Da kan det være ganske fint å 
være ute i ruskevær, mener hun. 

Når alt gikk så godt som det gjorde, er Bene-
dikte takknemlig for den vekkeren hjerteinfarktet 
ga henne. Hun har oppdaget nye sider ved seg 

selv, akkurat som hun har oppdaget at det etter 
hvert er veldig mange som bruker naturen rundt 
Tromsø, og som sykler eller går til jobb. Likevel 
har hun opplevd noen snodige reaksjoner etter at 
hun la om livsstilen – fra sine egne barn. 

– Dattera vår ville gjerne være med oss på 
ferie, men da hun hørte at vi vurderte en 
sykkelferie i Frankrike, takket hun nei. Og sønnen 
vår var først veldig engstelig da han hørte at jeg 
hadde begynt å gå til jobb. Han fryktet det var av 
økonomiske grunner, og at jeg ikke hadde penger 
til bensin, smiler hun. 

I sommerhalvåret er sykkelen mye i bruk. Om vinteren går hun de tre kilometrene inn til sentrum over 
Tromsøbrua.
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Benedikte og Odd-Espen har ofret tid foran TV’n med ute-tid sammen. 
Og Benedikte har valgt å gå eller sykle til jobb. 
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– Huset er unikt. Denne satsingen som Tromsø 
kommune nå gjør er helt spesiell og fantastisk. 
Jeg kjenner ikke til noe liknende andre steder i 
Norge, sier mannen som leder det hele, Christian 
Hyld. Han må fortsatt klype seg litt i armen hver 
dag han kommer på jobb. Han er så overveldet, 
stolt og begeistret for arbeidsplassen sin. Og han 
poengterer raskt:

– Å få et eget hus som Tvibit er ikke å komme i 
mål. Dette huset er en startstrek. Det blir vanvittig 
spennende å se hva dette kommer til å bety for 
utviklingen av nye og eksisterende talent. Ikke 
bare i Tromsø, men i hele regionen vår!

UNGDOMSHUS OG MUSIKKENS HUS
Tvibit heter det altså fortsatt, etter ungdoms-
huset som ble etablert i Tromsø i år 2000. Men 
nye Tvibit er blitt betydelig mer innholdsrikt enn 
det gamle. Her er alle de gamle funksjonene til 
ungdomshuset beholdt, men så er det lagt til nye 
i tillegg. Tvibit er nå ungdomshus, musikkens hus 
og filmveksthus, og har tatt inn og lever i synergi 
med mye av det Tromsø allerede har av 
profesjonelt produksjonsmiljø når det gjelder 
musikk, film og festivaler. 

– Vi har to målgrupper. Vi er til for all ungdom 
i Tromsø, som sted for å møte andre mellom 15 
og 25 år som vil holde på med ulike prosjekter. Så 
er vi et Musikkens hus, og her er målgruppen alle 
mellom 0 og 100! 

24 øvingsrom, eget lydstudio og egen scene er 
blant fasilitetene som har fått plass. 12 av øvings-
rommene er bandrom som alle er utstyrt med 
backline for ulike musikksjangre. Det vil si at rom-
mene har trommesett, forsterkere og sanganlegg 
for alt fra metal til jazz. Her er også fem solistrom 
for de som vil øve alene på et instrument. Disse 
er også utstyrt med DJ-hub’er slik at den som 
trenger å trene foran et spilleoppdrag kan øve seg 
før de hopper i det. Så er resten produsentrom for 
de som skal mikse lyd eller redigere film. 

– Vi har svært gode fasiliteter for preproduksjon 
for band som skal ut på veien. For eksempel skal 
Hekla Stålstrenga inn her nå, forteller Christian. 

Melder du deg inn i Bandorg koster det bare 40 

kroner timen å leie øvingsrom. I løpet av Tvibits 
tre første uker i drift har 150 band vært innom! 
Øvingslokalene er åpne fra 11 om formiddagen til 
23.30 om kvelden.

ALLTID AKTIVITET
– Det er stort sett folk på huset hele tiden. Vi 
har stor tillit til brukerne av huset, og har sjelden 
hatt noe tull gjennom alle årene gamle Tvibit var 
i drift. Det går også an å leie seg møterom her. 
Organisasjoner som jobber med og for ungdom 
har førsteretten.

Huset finansieres gjennom en årlig bevilgning 
fra kommunen på åtte millioner kroner. I tillegg 
henter Tvibit selv inn eksterne prosjektmidler fra 
år til år slik at det totale bruttobudsjettet blir 14 
millioner.

16 ansatte i ulike prosjektstillinger og faste 
stillinger har sin arbeidsdag her, ved siden av de 
som leier lokaler i øverste etasje. Her ligger også 
Youghurt, en prosjektvugge for de som vil utvikle 
en idé de bærer på. 

– Vi har heldigvis fått Sparebanken Nord-Norge 
til å fylle opp kontoen for prosjektvuggen vår. Hvis 
vi ikke har noe som passer for deg som kommer 
inn, kan vi rett og slett da si: Hva vil du holde på 
med? Og så hjelpe til med å utvikle det! Måten 
vi jobber på er ressursrettet. Alle de folkene 
som kommer inn ser vi på som våre ressurser. 
Det gjelder bare å finne den enkeltes fokus og 
spesielle energi!

Hybelmiddag
Hver torsdag er det hybelmiddag i kafeen 
«Kringla» for alle som bor på hybel i Tromsø, 
og all annen ungdom mellom 15 til 25. Hybel-
prosjektet har som mål å gjøre Tromsø til en 
bedre vertskapsby, spesielt for videregående 
elever. Som regel er det organisasjoner til 
stede som presenterer seg disse torsdagene, 
pluss at Helsestasjonen er åpen. Kvelden 
avsluttes alltid med en filmvisning.

Velkommen til «klekkeriet» for det som kan bli Tromsø og Nord-Norges 
nye store eksportvare: artister og kunstnere. Den gamle brannstasjonen i 
Tromsø er rett og slett blitt et arnested for kreative utløp.

KULTURELT KLEKKERI

1  Det første som møter deg i deg du kommer 
inn dørene på Tvibit er en uimotståelig duft av 
nystekte kanelboller og kafeen Kringla.
2  Tvibit har egen scene, med plass til 200 
publikummere.
3  Christian Hyld viser fram det største møterom-
met.
4  Kystens studio ligger i hjertet av bygget og byr 
på uendelige muligheter.
5  Et av de 12 bandrommene som er tilgjengelig 
12 timer i døgnet.
6  Merkingen på toalettene er meget bevisst.

4

5

6
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Både pinnekjøtt og fenalår har lange tradisjoner 
i vår landsdel. Maten forbindes gjerne med det 
gamle bondesamfunnet hvor bruk av sauekjøtt 
var en sentral del av kostholdet. Salting og 
tørking, og i enkelte områder med fuktig klima, 
røyking, var naturlige måter å preservere maten 
på. Navnet pinnekjøtt sies å komme av bjørke-
pinnene man tradisjonelt har lagt i bunnen når 
man tilbereder retten med dampkoking. Fortsatt 
i dag er pinnekjøttet en av de mest brukte jule-
middagene i norge, og man regner med at rundt 

31 prosent av landets befolkning har retten på 
bordet i julen. Fenalåret er ikke i like stor grad 
knyttet opp til juletradisjoner som pinnekjøttet. 
Dette er mat vi spiser året rundt, og da gjerne ved 
andre større anledninger eller i festlig lag.

TØRKING
Tradisjonelt ble kjøttet hengt opp for å tørke på et 
tørt, luftig og kjølig sted i 6-8 uker, og gjerne også 
lenger. Historisk var det gjerne stabbur som ble 
benyttet til dette. I dag kan tørkekasser hengende 

under tak på verandaen eller tørking på 
kaldloftet i huset være enkle og greie 
løsninger. En slik tørkekasse er lett å lage og 
vil kunne gi mye glede. Denne lages i form av 
skjelett som kles med eksempelvis mygg- 
netting i plast, slik at luft kommer godt til, 
og på samme tid holder insekter og annet 
unna det som tørkes. En slik kasse kan også 
benyttes på kaldloftet, men en lettere løsning 
kan være å lage en pose av gamle blonde- 
gardiner som kan snøres sammen i toppen 

LAG DITT EGET 
PINNEKJØTT OG FENALÅR 

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

Foto: Matprat
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og henges opp. Det viktigste er at plassen det 
henges er kjølig og at det er god lufting. Har man 
først laget en slik tørkekasse kan denne brukes til 
mange andre spennende prosjekter. 

FREMGANGSMÅTE
Lammesiden skal først saltes. Dette gjøres 
gjennom å gni godt med salt inn i ribben.

Man bruker rundt 1,5 kg salt på en normal 
ribbeside. Denne legges deretter kjølig i en bakke 
eller balje i tre dager, og snues daglig. Du vil etter 
hvert se at det dannes noe blodvann nederst i 

oppbevaringskaret. Dette er helt vanlig som følge 
av at saltet trenger inn i kjøttet .Etter tre dager tas 
kjøttet opp og saltet skylles av med kaldt vann. 
For å lette opphengingen lages det hull i siden 
under andre ribbein. Kjøttet henges så enten i 
tørkekassen eller tørkeposen. De neste dagene 
er det viktig å huske på å inspisere kjøttet. Dette 
gjøres hver dag de første 7-10 dagene for å se 
etter overflatemugg. Dette er helt vanlig og er 
ikke farlig når man oppdager den før muggen får 
trengt inn i kjøttet. Muggen fjernes enkelt med å 
lage en saltlake som man pensler eller skrubber 
kjøttet med. Laken lager du med å løse opp rundt 
200 gram salt pr liter vann.

FENALÅR
Skal du lage ditt eget fenalår, er det best å bruke 
ferskt kjøtt. Men må du ty til et frossent lår er det 
viktig at det får tine langsomt i kjøleskap eller 
lignende, slik at mest mulig av kjøttsaften blir 
bevart.

Før salteprosessen settes i gang, må kjøttet 
ha en jevn kald temperatur. Om kjøttet er ferskt 
så la det ligge tre-fire dager i kjøleskap før du 
begynner. Tørk godt av låret, og fjern eventuelt 
kjøttrester som ikke hører hjemme på et rent 
lårstykke. Rens så låret for blod i lårpulsåren. 
Klem eller massér kjøttet fra knoken og forover 
til det stedet låret er skåret fra ryggen. Dette kan 
med fordel gjentas 2-3 ganger, da det gir bedre 
holdbarhet. Gnir du i tillegg kjøttet inn med 
norsk honning før salting, vil det ikke bare få en 
egen karakter det vil også være med på å hindre 
uønsket bakterievekst.

Som med pinnekjøttet, gnis kjøttet inn med 
salt før det legges i en nøye rengjort balje. Pakk 
deretter rikelig med salt rundt hele lammelåret. 
Anbefalt saltetid er på mellom et halvt til ett døgn 
per kilo avhengig av hvor salt sluttprodukt du 
ønsker.

Temperaturen på saltestedet skal være kaldt, 
men ikke under null grader, da stopper saltepro-
sessen. En kjølig kjeller er velegnet.

Når låret har fått ønsket saltetid tar du det ut 
av baljen og tørker godt av det før det pakkes inn 
i plast og legges kaldt. Det er viktig at kjøttet får 
en modningstid før det henges til tørk, så det blir 
mørt og godt. Beregn ca 2-3 dager per kilo.

Så henges kjøttet opp, og tørkes på et kjølig, 
tørt,luftig og mørkt sted. Sjekk kjøttet etter ett 
døgn eller to for muggsopp. Bruk saltlaken og 
samme metode som er beskrevet under pin-
nekjøttdelen om du ser at kjøttet er blitt angrepet. 
Tørketiden varierer, men mellom to til tre måneder 
er vanlig. Fenalåret er ferdig når vekten er 
redusert med 30-40%.

Da er det bare å gå igang, så kan du for-
håpentligvis imponere familie og venner med 
hjemmelaget spekemat til jul, for ingen ting 
smaker like godt som det man har laget selv med 
kjærlighet og entusiasme!

Foto: Matprat / Morten Brun

Foto: Matprat

Matprat / Studio Dreyer-Hensley

Matprat / Mari Svenningsen
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MULTER:
MYRAS DRONNING

De er gyllengule, saftige og proppfulle av C-vitaminer, ikke rart multene har fått tilnavn 

som myras dronning, bærenes konge eller skogens gull. 

Bærene regnes for noe av det beste Norge har å by på, og med våre lave temperaturer 

er vekstvilkårene perfekte for denne delikatessen. Det er viktig at bærene ikke plukkes for tidlig, 

men ferdig modnet om høsten for at smak og konsistens skal være riktig utviklet. 

Med sin unike smak av sødme og syrlighet er den godt egnet i forskjellige desserter, og for

mange blir det ikke jul uten en god dose multer.
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Multepannacotta
4 porsjoner

INGREDIENSER:
4dl kremfløte
2pl gelatin
60 g sukker
1/2 vaniljestang
150g multer

SLIK GJØR DU:
Start med å legge gelatinplatene i vann. Kok så 
opp fløte, frø fra vaniljestangen og sukker. Klem 
vannet ut av gelatinplatene og rør dem inn i 
fløteblandingen. Kjøl ned til romtemperatur. Legg 
1 spiseskje multer i 4 porsjonsformer eller glass, 
og fordel pannacottaen over. Sett formene inn 
i kjøleskapet over natta. Før servering legges 
resten av multene over pannacottaen. 

TIPS!  La gjerne pyntemulten ligge i multesirup 
eller Lakka likør over natta.

Multesuppe
4 porsjoner

INGREDIENSER:
500g multer
300g sukker
400g vann
1 hel kanelstang
2 hele stjerneanis
200g eplejuice

SLIK GJØR DU:
Ha alle ingrediensen i en kjele og la det koke i ca 
5 min. Sil suppen  gjennom et dørslag og  kok  
inn suppa til det halve.
Serveres med vaniljeis eller en klatt vaniljekesam.

Multekrem
4 porsjoner

INGREDIENSER:
4dl kremfløte
1 ss sukker
200g søtet multe

SLIK GJØR DU:
Pisk fløte og sukker til en stiv krem. Vend multene 
forsiktig inn i kremen og server. 

TIPS!  Krumkaker og vafler er godt til, eller prøv 
å strø over ønsket mengde knust søt kjeks. Man 
kan også tilsette litt Lakka likør i multene , likøren 
fremhever multesmaken og gir en fin sødme.

Oppskrifter ved 
Bengt Gøran Thorbjørnsen
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ANDELSEIER ELLER SEKSJONSEIER?
Et borettslag er et selskap som eies av de som 
bor der. Tallet på eierandeler er det samme som 
antall leiligheter. Andelseierne eier bygninger 
og tomten i fellesskap. Eier du en andel i et 
borettslag innebærer dette at du har bruksrett til 
en bestemt leilighet. Som boligeier i et sameie er 
du juridisk eier av en seksjon, som kalles en 
eierseksjon. Den gir deg enerett til bruk av en 
eller flere boliger i sameiet, og rett til bruk av 
sameiets fellesområder. Et sameie er ikke et 
selskap, men en sammenslutning av eiere. 

Et borettslag har alltid som formål å skaffe 
eierne rett til egen bolig i borettslaget. Dette 
følger av borettslagsloven. Hensikten med 
borettslaget er altså ikke å skaffe eierne nærings-
lokaler eller utleieleiligheter. Et sameie har i 
motsetning til borettslag ikke som formål å gi 
eieren rett til egen bolig. Et sameie kan derfor 
bestå av bare boliger, eller både boliger og 
næringslokaler, og som eier kan du selv velge 
om du vil drive med utleie eller om du vil bruke 
eiendommen selv.

GENERALFORSAMLING OG SAMEIERMØTER
I både borettslag og i sameier har du som eier 
rett til å være med å bestemme. En gang i året 
skal det avholdes et møte hvor alle eierne har rett 
til å delta. I borettslag er dette en generalfor- 
samling, mens det i et sameie heter sameier-
møte. Her har alle eierne stemmerett og rett til å 
komme med forslag til vedtak. Her velges det et 
styre som tar seg av den daglige driften i 
borettslaget eller sameiet. Ellers skal general- 
forsamlingen og sameiermøtet behandle 
regnskap og budsjett, eventuelle vedtekts- 
endringer og andre saker som eierne har meldt 
inn i forkant av møtet.

FELLESGJELD OG VEDLIKEHOLD
Borettslag har en prosentvis andel av totalprisen 
til en bolig som fellesgjeld. Som eier av en andel 
i et borettslag har man altså et innskudd, og en 
andel av fellesgjelden. Dette til sammen utgjør 
totalprisen på boligen. I enkelte borettslag er 
fellesgjelden nedbetalt, i andre borettslag har 
man inngått ordning med individuell nedbetaling 
(IN-ordning), som lar andelseiere betale ned hele 
eller deler av fellesgjelden. BONORD kan tilby 
ordning for IN som ivaretar andelshaveren på en 
trygg måte. Som eier av en selveierleilighet har 
man med få unntak, ingen fellesgjeld. 

Ansvaret for vedlikehold og renovering er lik 
i begge eierformene. Boligselskapet har ansvar 
for ytre vedlikehold, mens beboer selv har 
ansvaret  for det innvendige i boenheten. Dette 
er hovedregelen, men denne avvikes det fra i 
enkelte tilfeller i begge eierformene. Dette vil da 
være regulert av vedtektene eller ved en etablert 
praksis i foretaket. Men det er en viktig forskjell 
mellom eierseksjonssameier og borettslag 
tilknyttet dette. Ved kostbar utvendig vedlikehold 
eller andre investeringer i eierseksjonssam-
eier, spesielt i sameier i blokk, kan det oppstå 
utfordringer med finansiering. Et eierseksjons-
sameie kan ikke, i motsetning til borettslag, ta 
opp fellesgjeld med pant i eiendommen som 
betales ned over de månedlige felleskostnadene. 
Den enkelte selveier må selv belåne sin seksjon 
og betjene lånet, så fremt ikke sameiet har satt 
av midler til vedlikeholdsfond. Dette innebærer at 
man er avhengig av at samtlige selveiere får lån 
i det private markedet. Kun i noen få tilfeller vil et 
eierseksjonssameie kunne få lån uten pante- 
sikkerhet. Hvis man får lån medfører dette i de 
aller fleste tilfeller til høyere rente og rente-
kostnad. At finansiering av fellestiltak vil være 

rimeligere i borettslag enn i sameier kan gjøre 
det enklere å få vedtatt vedlikeholdsplaner i 
borettslag. 

Som eier i en andel i et borettslag er du 
medansvarlig for fellesgjelden og bidrar til 
betaling av renter og avdrag gjennom innbetaling 
av de månedlige felleskostnadene («husleien»). 
BONORD tilbyr nye og moderne sikringsordninger 
og forskutteringsordninger som minimerer 
risikoen for likviditetsvansker og konkurs i boretts-
lag som benytter seg av disse ordningene.  

DOKUMENTAVGIFT
Dokumentavgiften utgjør 2,5 prosent av kjøpe-
summen for eierseksjoner. Ved kjøp av andeler i 
borettslag er man fritatt for denne avgiften. Dette 
gjelder ikke for eierseksjonsleiligheter eller andre 
selveierformer. 

FORKJØPSRETT
Eierseksjonssameier og andre selveierformer 
har ikke forkjøpsrett. I de fleste borettslag har 
andelseierne forkjøpsrett på boliger som blir solgt 
i borettslaget, og da gjerne med 20 dagers frist 
til å gjøre bruk av forkjøpsretten, og fem dagers 
frist til forkjøpsrettsavklaring. Dersom du selv 
bor i borettslaget, får du derav muligheten til å 
kjøpe andre leiligheter i borettslaget uten å delta 
i budrunden. Dette kan for eksempel være meget 
nyttig hvor du bor i en 2-roms, har fått et barn 
og ønsker en større leilighet uten å måtte flytte 
fra nabolaget. I tillegg kan borettslag tilknyttet et 
boligbyggelag ha forkjøpsrettsbestemmelser som 
innebærer at medlemmer av boligbyggelaget 
også har forkjøpsrett. I dagens tøffe boligmarked 
er forkjøpsretten kanskje medlemmenes viktigste 
medlemsfordel, og i mange tilfeller sentralt for 
unge for å komme inn på boligmarkedet.

BORETTSLAG 
ELLER SAMEIE?

Hva er egentlig forskjellen på et borettslag og et sameie? Å ha oversikt over 
forskjellene kan være greit når du skal kjøpe en leilighet. Dette kan utgjøre en 

forskjell i pris, utleiemuligheter, vedlikehold og bomiljø.
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UTLEIE
I et sameie kan du leie ut boligen så lenge og 
når du vil. Gjennom vedtektsfesting kan utleie-
mulighetene i sameiet begrenses, men det er ikke 
vanlig. I et borettslag er hovedregelen at du må 
ha styrets samtykke for å overlate bruken til noen 
andre. I tillegg er det en tidsbegrensning på dette 
på inntil tre år, samt et krav om at du som eier må 
ha bodd i andelen i ett av de siste to årene. Styret 
kan ikke nekte å godkjenne søknad om å overlate 
bruken til andre uten saklig grunn så fremt;

- Andelseieren er en juridisk person. Dersom 
juridiske personer, for eksempel kommunen eller 
en bedrift, har blitt andelseier i borettslaget er det 
anledning til å overlate bruken til andre.

- Andelseieren skal være borte midlertidig som 
følge av arbeid, utdannelse, militærtjeneste, 
sykdom eller andre tungtveiende grunner.

- Et medlem av brukerstanden er andelseierens 
ektefelle eller slektning i rett opp- eller 
nedstigende linje eller fosterbarn av andels-
eieren eller ektefellen.

- Ektefelle eller samboer har krav på bruksrett 
etter samlivsbrudd.

I alle tilfellene over skal det også sendes 
søknad til styret. Styret kan nekte godkjenning 
dersom forhold ved personen som skal bruke 
boligen gir saklig grunn til det eller dersom 
vedkommende, på grunn av bestemmelser i 
vedtektene, ikke kunne blitt andelseier i laget.

Fordelen med begrensningene i utleie-
mulighetene i borettslag er at det for det meste 
er eiere selv som bor i et borettslag. De som eier 
leiligheten og bor der pleier å ha større interesse 
av å ta vare på både sin egen andel og området 
rundt. De bor også ofte lengre i nabolaget, og 
naboene blir derfor bedre kjent. Dette gjør at det 
er godt tilrettelagt for et godt bomiljø i et nabolag 
som er borettslag, hvor de fleste beboerne eier 
leilighetene sine. 

Både borettslag og sameier er gode boformer, 
og BONORD har lang erfaring med forvaltning av 
begge typer. Når man skal handle eiendom er 
det lurt å tenke gjennom hva forskjellene består 
i, og hva man ønsker av sin bolig og bomiljø. Det 
er i tillegg mange myter knyttet til de forskjellige 
boformene. Har du spørsmål knyttet til temaet må 
du gjerne ta kontakt med oss for mer informasjon 
og oppklaring.

Tekst: Bård Fredheim, 
forvaltningssjef BONORD 
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Gjennom STORBYalliansen har boligbyggelagene 
satt i gang den største prosessen noensinne 
for å løfte sine datasystemer for kunder og drift. 
Programmet er kalt Kunden først, og har som 
hovedmål å forenkle din hverdag i dialogen opp 
mot boligbyggelaget. I verktøyskassen følger også 
en hel rekke nye funksjoner og muligheter. 

– Gjennom det siste året har det vært jobbet 
med å få etablert systemer for felles IAM (Identity 
Access Management). Kort fortalt er dette en 
systemendring som gjør at du som beboer, 
andelshaver, medlem, eller styremedlem, vil 
ha en unik identitet som da automatisk gir deg 
tilgang til de roller du er autentisert til å ha. Det 
betyr at du kun har ett brukernavn og passord til 
alle dine tjenester og portaler. I prosessen med 
å kvalitetssikre dette skal dataene fra våre store 
databaser sjekkes opp mot hverandre og 
«vaskes», slik at det forefinnes oppdatert og 
korrekt kontaktinformasjon for den enkelte bruker. 
Situasjonen i dag er at det i en del tilfeller er avvik 
i forhold til bl.a. e-post og telefonnummer mellom 
de forskjellige systemene, forteller 
kommunikasjonssjef Kim Nordli. 

– Et klassisk eksempel er hvor du for noen 
år siden har meldt deg inn som medlem, så 
registrert deg på en av våre portaler med annen 
e-post. Da er det ikke automatikk i hva som er 
riktig e-post. Det samme gjelder telefon. Dette er 
en stor prosess, men vil gi et bedre og riktigere 
datagrunnlag for alle.

HVORDAN GJØR VI DET?
Nordli forklarer hvordan dette vil skje. 

– I løpet av høsten vil innlogging til systemene 
for Styreportal, Forkjøpsrett og Fordelskortet, 
komme med et nytt innloggingsbilde hvor vi 
ber den som skal logge seg på å registrere eller 
bekrefte sine data. Mange kjenner allerede til 
denne måten å bekrefte sin informasjon på fra 
nettbankene. I den forbindelse vil det være en 
forklarende tekst som følger denne enkle 
prosedyren, men om det skulle oppstå problemer 

med registreringen o.l. så er det bare å ta kontakt 
med boligbyggelaget for hjelp og veiledning. 

Målet med IAM er å få riktigere datagrunnlag, 
samt forenkle påloggingene for deg som bruker.

– IAM er første trinn i raketten. I høst kommer vi 
også med en ny app som er utviklet, og som også 
fungerer som et digitalt medlemskort. Når dette 
rulles ut vil bl.a. påloggingen stå sentralt for at du 
skal kunne få tilgang til alle ting du har rettigheter 
til. Herunder både medlemsinfo i form av 
beboerportal, forkjøpsrett og styreportal. Vi 
jobber i tillegg med ny nettplattform, som vil gi 
oss en hel rekke nye muligheter i 
kommunikasjonen med våre medlemmer og 
kunder, avslutter Nordli.

Styrekonferanse Hammerfest

– Vi inviterer til en spennende fagdag for våre 
tillitsvalgte, og håper flest mulig har mulighet 
til å stille. Planen er at om det er interesse for 
dette, så skal det bli en årlig foreteelse, 
forteller avdelingsleder Inger Marie Kongsbak.

Blant temaene som skal behandles er styre-
arbeid, boligjus, budsjettering i boligselskaper, 
renovering og forsikring. Kvelden avsluttes 

med et hyggelig sosialt arrangement.
– For oss er det viktig å skape en god 

møteplass for våre tillitsvalgte, slik at man kan 
treffe andre som også har samme rolle, og på 
samme tid få faglig påfyll. BONORD har 
gjennomført dette i mange år med god 
suksess. Vi er spente på mottagelsen dette vil 
få, sier Kongsbak.

I år vil det for første gang bli arrangert styrekonferanse 
i Hammerfest. Dato for dette er 01.oktober.

Snart kommer IAM

IAM er 
første trinn 
i raketten.
Kim Nordli, 
kommunikasjonssjef 
BONORD
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ITKOMMENTAREN

Pokémon - ingen 
spøk likevel 
Først april 2014 gikk Google ut med at de 
ville ansatte en person som kunne fange alle 
Pokémon gjennom Google Maps. Personen 
skulle få sin sjanse gjennom å konkurrere om 
en finaleplass og ansettes umiddelbart. For 
å delta måtte man bare oppdatere Google 
Maps-appen, velge søkefeltet, og deretter 
Start. 

To år senere lanseres Pokémon Go-spillet 
av The Pokémon Company, og som er 
utviklet av det tidligere Googleide selskapet 
Niantic. Spillet bruker nettopp Google Maps.  

Pokémon Go klarte i løpet av den første 
måneden å sette flere verdensrekorder for 
mobil. Blant annet i høyest inntekt på en 
måned, og mest nedlasting. I New Zealand, 
Australia og USA overtok «Pokémon Go» 
ordet «pornografi» som det mest søkte ordet 
på nett. To dager etter lansering i disse 
landene hadde 5 prosent av de som brukte 
Android lastet spillet ned, mens kun 2 
prosent hadde lastet dating-appen Tinder.

Boligmarkedet rundt om i verden har også 
tatt i bruk Pokémon. I Australia finnes 
boligannonser med fokus på store parker 
hvor man kan lete Pokémons i. Noen 
meglere mener slike virtuelle lokasjoner har 
innvirkning på leie- og salgsprisene. Også i 
Canada og USA finner man nå boligannonser 
som fokuserer på Pokémons. I Norge har de 
første annonsene dukket opp på Østlandet 
hvor det informeres om antall Pokémon-
stops og gym i nærheten. 

Enkelte barer og restauranter rundt om i 
verden lokker til seg kunder med spillet. Er du 
på et visst trenernivå får du rabatt osv. Uber-
sjåfører kjører rundt med Pokémon-trenere 
som vil fange så mange som mulig, og på 
eBay selges kontoer for store beløp. 

Pokémon gikk som en TV-farsott på nitti- 
tallet, ble først brukt som aprilspøk. Da den 
så ble lansert var det mange som på svært 
kort tid så muligheten til å tjene penger 
på spillet. Flere har spekulert i om hypen 
fort ville dale. Det som er viktig er at spillet 
representerer noe helt nytt, og vi våger 
påstanden om at vi kun så 
vidt har sett starten på 
bruk av teknologi og 
tjenester på denne 
nye måten.

Kjell Lekang
IKTrådgiver

Hva Når

Praktisk seminar om universell 
utforming og om å installere heis i 
eksisterende boligmasse.
Arrangør er Husbanken i samarbeid med BONORD

Tromsø: 27. september 17:30-21:00

Innføring av AMSmålere – Hva vil det 
bety for boligselskapet.
Tilstede vil være representanter for Troms Kraft, 
prosjekterende og BONORDs tekniske avdeling.

Tromsø: 05.oktober kl.18:00-21:00

BONORDskolen: BUDSJETTERING I 
BOLIGSELSKAPER

Tromsø: 11. oktober kl 18:00 – 20:30
Harstad: 12. oktober kl 18:00 – 20:30

STYREKONFERANSEN HAMMERFEST Thon Hotell Hammerfest: 01. oktober

STYREKONFERANSEN TROMSØ Scandic Ishavshotell: 05. november

Kurs og seminarer 
HØST 2016

BONORD tar forbehold om endringer i programmet. Invitasjon til arrangementene sendes per e-post
til tillitsvalgte i våre forvaltede boligselskaper og publiseres på våre hjemmesider www.bonord.no.
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Inger Marie Kongsbak har siden hun ble ny 
avdelingsleder ved BONORD Hammerfest blant 
annet sørget for at lokalene har fått seg en liten 
makeover.

– Vi skulle uansett bytte profil og navn, så da 
benyttet vi anledningen til å rydde og male litt her 
på kontoret. Det største prosjektet vi har gjennom-
ført er at vi har slått ned noen vegger for å lage et 
større møterom. Vi ønsker å tilby det til borettslag 
og sameier som vi forvalter, slik at de har et sted 
å arrangere alt fra styremøter til general- 
forsamling, forklarer hun.

BONORD Hammerfest er nå ferdig med den vesle ansiktsløftingen som ble initiert etter at boligbyggelaget 
fusjonerte og ble en del av BONORD. Nå tilbyr de eget møterom til alle lag og sameier de forvalter.

INVITERER INN I HAMMERFEST

EGEN INNGANG
Møterommet har egen inngang, som er universelt 
utformet og har rullestolrampe. Det har plass 
til 16 personer rundt møtebordet. Hvis rommet 
brukes uten bord, men med møblering for fore-
lesning er det grei plass til 25.

Møterommet har også tilgang til eget toalett, 
og her er ellers alt av møteromsfasiliteter 
tilgjengelig.

– Vi vil også ordne slik at det blir tilgang på 
kaffe for de som skal ha møter, sier Kongsbak. 
Hun sier møtet er ment for møter i forbindelse 

med driften av et borettslag eller sameie, men ser 
også at rommet kan brukes til andre formål. 

– Utenom fester da. Dette er ikke noe egnet 
festlokale, presiserer hun. 

NYE MØBLER
Ellers har slagordene og logoen til BONORD fått 
fremtredende plass i arbeidsmiljøet, ved siden av 
at det er kommet nytt møblement både på kontor 
og i fellesareal.

– Vi håper lokalene vil virke innbydende på de 
vi får på besøk. Det er alltid godt å få folk innom, 

1
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Oppdragsmengden øker i Harstad, og det betyr at 

BONORD øker antallet medarbeidere der.

enten det nå gjelder forvaltning, kjøp og salg av 
boliger eller andre spørsmål.

Hun har selv plass til å holde møter på eget 
kontor, ved siden av at det er et annet og mindre 
møterom tilgjengelig for ansatte og kunder i det 
daglige.

Vokser i Harstad

– Vi har i det siste fått inn flere nye forvalt-
ningsoppdrag, for eksempel Trondenes 
Boligpark som er et sameie med 27 enheter, 
forteller regiondirektør Bjørn Mathisen i 
BONORD. Han forteller at de stadig er ute 
og gir tilbud i markedet på nye forvaltnings-
oppdrag. Samtidig er det en økende mengde 
oppdrag som krever teknisk kompetanse. 
Derfor er BONORD i gang med å ansette en 
ny medarbeider som både kan lage PlussPlan 
og bistå borettslagene i større vedlikeholds-
prosjekt, i tillegg til å forestå prosjektledelse 
for BONORDs egne planlagte byggeprosjekt i 
Kanebogen, på Seljestad og i Ruggevika.

– Vi vet at det er en god del lag som ønsker 

å få laget en PlussPlan for å kunne iverksette 
større vedlikeholdsprosjekt. Nå blir vi enda 
bedre i stand til å kunne bistå dem, 
poengterer Mathisen.

Teknisk avdeling i BONORD består av fire 
fagavdelinger og leverer i dag tjenester innen 
prosjekt- og byggeledelse, takst, eierskifte-
rapporter, HMS, termografering, vedlikeholds-
planlegging, rehabilitering og nybygg. Med 
denne nyrekrutteringen øker antallet ansatte i 
avdelingen til åtte medarbeidere. 

BONORD er i dag Nord-Norges største 
private eiendomsforvalter med rundt 21.500 
medlemmer og en forvaltningsportefølje på 
11.000 enheter gjennom 323 boligselskaper. 

1  Her er kontoret til Inger Marie Kongsbak.
2  Dette møterommet er nå tilgjengelig for kunder 
av BONORD i Hammerfest. Det har egen inngang.
3  Logoen til BONORD er nå på plass inne i loka-
lene i Hammerfest.
4  Et lite møterom med tilgang til skjerm.
5  BONORD har nå like møbler og innredning på 
sine kontorer i Hammerfest, Tromsø og Harstad.

2 3

4 5
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I Krokelva borettslag har de byttet ut gamle låskasser med moderne 
kodelås med brikker. Samme kodebrikke kan også brukes på postkassa.

CERTEGO (TIDLIGERE LÅSGRUPPEN)
Låsesmed og låseprodukter
20 % rabatt på ordinære priser
10 % på kampanjepriser

– Låsene var begynt å bli slitt og det var 
hovedgrunnen til at vi valgte å skifte dem. Så 
valgte vi systemet med Yale Doorman fordi vi 
hadde lyst å være litt framtidsrettet. Disse låsene 
kan du åpne med en egen kode eller med en 
kodebrikke. Det er også mulig å kjøpe en app 
på telefonen og låse opp døren via den. Du kan 
dermed sitte på jobb og åpne døra om noen 
trenger å komme seg inn, forklarer styreleder 
Einar Tverelv. Han forteller at alle låsene nå 
har kodelås minus de kommunale leilighetene 
i borettslaget, i og med at Tromsø kommune 
ønsket å fortsette med vanlige nøkler.

KAN SLETTE BRIKKER
– Fordelen er at du bare sletter brikkene som 
eventuelt blir mistet, og trenger ikke være redd 
for nøkler eller brikker på avveie, sier John Roger 
Lorentzen hos Certego som er BONORDs partner 
på låsesystem. 

– Vi leverer alle typer låser, og fortsatt er det 
mange som fortsetter med vanlige låskasser for 
nøkler. Her er det fortsatt mye å velge i. 

I år har Certego opplevd en fantastisk økning 
når det gjelder postkassesalg. Det handler om at 
du nå kan få låsbar postkasse på samme system-
nøkkel som leiligheten.

MONTERT SELV
Lorentzen forteller at kodelåsen både kan åpnes 
med kode og med brikke, eller med kode og 
brikke i kombinasjon.

– Mange foretrekker å kun slå koden for å 
slippe å fiske fram nøkkelknippet. Det er et utrolig 
enkelt og trygt system, sier Lorentzen.

I Krokelva borettslag har de montert låsene 
selv, det vil si at vaktmester Reidar Ove Larsen 
har montert låsene etter å ha fått opplæring fra 
Certego.

– Det vi har hatt av problemer skyldes ikke 

låsene men skjevheter i bygningen. Noen små 
innkjøringsproblemer har det vært, men det 
har ordnet seg og etter det jeg kjenner til så er 
beboerne fornøyd med det nye låsesystemet, sier 
styreleder Tverelv.

BLE KVITT NØKLENE
Styreleder Einar Tverelv sammen med John 
Roger Lorentzen fra Certego som her leverer 
de nye låsene.
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Totalt finnes det 4800 kubikk med lagringsplass 
hos Hasselberg helt nord på Tromsøya. Denne 
lagringsplassen er delt opp i 600 containere med 
plass til åtte kubikk i hver. 

– Du leier så mange du trenger, hvis du for 
eksempel har et helt flyttelass som skal 
mellomlagres, sier Ørjan Nilssen som er salgs- og 
markedssjef hos Hasselberg.

FLERE OPPDRAG
Han sier at firmaet har vært nødt til å sette inn en 
ekstra bil i Tromsø, siden det er blitt mer og mer 
vanlig å mellomlagre flyttelasset.

– Jeg tror det handler om at boligmarkedet er 
slik at overtagelsesdato også er et viktig 
forhandlingskort. Hvis du mellomlagrer har du 
mer å gi, og kan flytte ut før du hadde tenkt. 
Mange rydder også ut en del før bildene skal tas 
og boligen legges ut for salg.

Nilssen forteller også at stadig flere nå kjøper 
totalpakken. Det vil si at de ønsker at flyttebyrået 
både pakker ned flyttelasset, og vasker rundt 
boligen i tillegg til å frakte alt til ny bolig eller til 
mellomlagring.

LANGTIDSLEIE
Hasselberg gir BONORD-rabatt på lagring, og 
Nilssen kan fortelle at mange benytter 
containeren som en ekstra bod. De kommer nå 
om høsten for å sette inn hagemøbler og 
trampoline, og for å hente vinterdekk og ski.

– Bodplassen er av og til begrenset i nye 
boliger, og mange ender opp med å leie ekstra 
lagringsplass hos oss i årevis.

I og med at containerne lagres fra gulv til tak, 
er det nødvendig med en dags varsel for at riktig 
container kan hentes fram.

– Det å avtale tid for å komme innom er 
uansett viktig for å unngå ventetid, sier Nilssen.

Utstyret du lagrer i en slik container er fortsatt 

TILBYR 
EKSTRA BOD

PARTNER

Stadig flere benytter muligheten til 
å leie seg ekstra lagringsplass hos 
Hasselberg. De har også økende 
pågang fra folk som vil mellom-
lagre eiendeler mens de selger og 
kjøper ny bolig.

like mye forsikret gjennom din innboforsikring, 
som om alt sto hjemme i stua. 

– Du må bare huske på å melde fra til 
forsikringsselskapet at du benytter lagrings-
container på et forsikringsgodkjent lager, så er alt 
det i orden.

Hasselbergs største virksomhet er fortsatt 
flytting mellom sør og nord. Nå i lavsesong kjører 
de fortsatt mellom tre og fire vogntog hver uke 
mellom landsdelene. I høysesong er det dobbelt 
så mye. 

Firmaet har et bra marked internt i Sør-Norge 
også, og har egne biler som kun kjører mellom de 
største byene i Norge. 

HASSELBERG TRANSPORT AS
Lagring av innbo på lagerhotell 
- Pakkemateriell for flytting
15 % rabatt 
hasselberg.no • Tlf 77 63 33 33 

Ørjan Nilssen blir liten sammen med de 600 containerne som er tilgjengelige for utleie hos Hasselberg.
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Hålogaland Teater presenterer hele høstens program både på hovedscenen i Tromsø 
og ute på veien. Det er på tide å få med seg noen fine teaterøyeblikk her i livet.

«Det fineste i livet» heter forestillingen til Ketil 
Høegh som hadde premiere under Festspillene i 
Nord-Norge i Harstad i juni, og som har gått for 
fulle hus i Tromsø nå i høst. Forestillingen handler 
om en liten gutt som har en mor som er alvorlig 
deprimert. For å gjøre henne glad igjen begynner 
han å skrive en liste over de fineste tingene han 
vet her i livet. Så møter vi han igjen som voksen 
hvor han har fortsatt å samle på det aller, aller 
fineste. 

– Det er en varm og lystig monolog om et 

alvorlig tema. Et ode til livet, forklarer 
informasjonsrådgiver Stein Sebastian Fredriksen 
ved Hålogaland Teater. Nå i oktober legger Høegh 
ut på veien med forestillingen som har fått 
fantastiske kritikker.

DEN MUNTRE PESSIMISTEN
I det Høegh reiser ut, kommer Kristian Fr. 
Figenschow hjem igjen etter å ha turnert hele 
høsten med «Zappfe». Også dette en monolog 
som har høstet strålende kritikk, og som har 

vært meget godt besøkt på sin ferd rundt i Troms 
og Finnmark. Han skal fra 28. september til 22. 
oktober spille stykket på HT i Tromsø.

Også «Zappfe» er en sorgmunter forestilling. 
Petter Wessel Zappfe beskrives som en munter 
pessimist og Lennart Lidström, mannen bak 
forestillingene om «Den fordømte 
nordlendingen», har skrevet manus. Så også her 
er det mye humor med en alvorlig undertone.

Ellers så har «Landstrykere» inntatt Hoved-
scenen i Tromsø, og denne store oppsettingen 

DEN FINESTE TEATER- 
HØSTEN PÅ LENGE

1
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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.

TEATER FOR SMÅROLLINGER
For første gang setter Hålogaland Teater 

denne høsten opp teater for 0-3-åringer. 
Såkalt smårolling-teater. Stykket de aller 
minste skal få se – og tidvis delta i heter 
«Bæ-bæ-lille».

Skuespillerne ansvarlig for denne forestillin-
gen kommer alle fra Lille HT, det vil si skuespil-
lere i alderen 8-18 år tilknyttet teateret. Katrine 
Strøm er ansvarlig for oppsettingen, som er 
ment å skape gode opplevelser for både store 
og små. Forestillingen skal spilles 11 ganger, 
og har premiere 11. november. Den varer i 
cirka 20 minutter og inneholder mye musikk.

er nå på vei ut på turné, ikke bare i Troms og 
Finnmark, men i hele landet! Oppsettingen er 
et samarbeid mellom HT og Riksteateret, hvilket 
betyr at stykket har turnéstart på Malmklang i 
Kirkenes 13. oktober. 16. oktober kommer det til 
Hammerfest og 25. oktober er det Harstad sin tur. 
Det er selvsagt mulig å benytte BONORD-rabatten 
på alle disse forestillingene. Bare husk å ta med 
medlemskortet når du kjøper billett.

LEVERER KVALITET
– Vi har i de senere år satt opp forestillinger som 
har appellert godt både her på Hovedscenen og 
ute på turné. De absolutt største forestillingene 
får vi ikke med oss ut, på grunn av scenografien. 
For eksempel er «Et juleeventyr» en forestilling 
som virkelig viser fram alle de tekniske finesser 
vi har her i vårt eget teaterhus i Tromsø, men 
som blir for komplisert å ta med seg ut. Men de 
vi kan dra litt ned i format går det greit å få med 
ut. Vi er opptatt av å levere kvalitet også dit vi 
kommer. Publikum stiller like høye krav til kvalitet 
uansett om de ser forestillingen her eller der, sier 
Fredriksen.

Landstrykere har med seg ut sitt lys- og video-
design som står helt sentralt i forestillingen. I de 
ledende rollene finner vi Eirik del Barco Soleglad, 
Trond Peter Stamsø Munch og Kristine Henriksen. 

Ellers er det for de som befinner seg i Tromsø 
mulighet til å delta på mindre oppsettinger og 
gjestespill. Det er bare å følge med på websiden 
for å se hva som settes opp. For eksempel vises 
forestillingen «Snakk for dæ sjøl» den 13. og 14. 
oktober. Det er en forestilling av og med Rebekka 
Brox Liabø som tar for seg det at folk dropper ut 
av ungdomsskolen. Dette er en interaktiv 
forestilling sammen med publikum. Et konsept 
hun har hatt ved HT tidligere, og som spesielt 
ungdommene begeistres av. 

OPPLEVELSER FRA HT I HØST:
• DET FINESTE I LIVET med Ketil Høegh. Er på 
turne til og med 20. oktober. 
• ZAPPFE med Kristian Fr. Figenschow har vært på 
turne og spilles i Tromsø til 22. oktober.
• LANDSTRYKERE har siste forestilling i Tromsø 
8. oktober og legger deretter ut på turne i hele 
landet. 22 steder får besøk, inkludert Harstad og 
Hammerfest.
• ET JULEEVENTYR settes opp igjen denne julen. 
Stykket basert på Charles Dickens’ roman er 
tonesatt av «Hekla Stålstrenga», og spilles fra 4. 
november og helt fram til jul.

1  «Landstrykere» er ferdig i Tromsø 8. oktober og skal ut på turné i hele landet. Eirik del Barco Solegald 
spiller rollen som August. 2  «Det fineste i livet» kan være så mangt. Ketil Høegh har regissert og spiller 
selv det som er beskrevet som en «munter monolog om selvmord».
3  Kristian Fr. Figenschow som «Zappfe» har vært på turné og spiller sin forestilling i Tromsø i oktober. 
Alle foto: Ola Røe/Hålogaland Teater

2
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SKAP STEMNING 
MED FLAMMER

Tenderflame er en ny type ovn som går på et drivstoff som ikke er 
brannfarlig. Du får tenderflame som bordpeis til både inne- og 
utendørsbruk eller som innsats til åpne peiser. 

Tekst: Marta Holstein-Beck Foto: Leverandørene

Peiskos hører høsten og vinteren til. Les alt om de nye 
ovnene og mulighetene som finnes dersom du ikke har pipe i leiligheten.



PARTNER

Hos Modena Fliser finner du kvalitets ovner 
og peiser. Her får du 5 % bonus på alle 
kjøp, inkludert kampanjevarer og varer  til 
nedsatt pris. Husk å aktivere medlems-
kortet før du handler.
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Peiskos går aldri av moten og i utvalget av peis 
og ovner er det noe for enhver smak. Den største 
trenden er at flammene skal synes godt ifølge Ole 
Tørresen som er ansvarlig for varme i Modena-
gruppen.

– Generelt ser vi at folk vil ha peis eller ovner 
med størst mulig glassrute slik at de kan se 
flammene bedre, sier han. 

Det går fortsatt mest i sorte peisovner, men 
enkelte tør å utfordre de tradisjonelle normene og 
kjøper peis i andre farger. Spesielt hvite peiser er 
det kommet flere av.

Tørresen forteller også at mange ønsker seg 
store peiser, noe som i enkelte tilfeller kan skape 
utfordringer. 

– De nye, store peisene har også stort glass-
vindu. For at glassene skal holdes rene kreves 
mye varme, men hvis rommet peisen står i er lite, 
kan det fort bli for varmt, forklarer Tørresen.  

Det kan derfor være lurt å bruke tommelfinger-
regelen ved kjøp av peis eller ovn. Velg peis eller 
ovn som gir 60 eller 80 watt (W) pr. kvadratmeter. 

– Bor du i en leilighet trenger du ikke mer enn 
60 W pr. kvadratmeter. Skal du ha ovnen på hytta, 
kan du gjerne regne med 80 W pr. kvadratmeter. 
Du må altså tenke over hvor stort varmebehov du 
har sett i forhold til kvadratmeter du skal varme 
opp, forklarer Tørresen.

Han mener det er smart å bytte ut peisovnen, 
om du har en gammel ovn fra før 1998.

– De nye ovnene har mye større utnyttelses-

grad enn tidligere. De gir mer varme, men bruker 
mindre ved. I tillegg slipper de ut langt færre 
partikler enn de gamle og er derfor mye mer 
miljøvennlige, forklarer Tørresen.  

Han minner også om at det er viktig å huske på 
pipen når du bytter til en ny ovn.

– Pipen er «ovnens motor» og det er viktig at 
den tilpasses ovnen. Ofte ser man i annonser på 
borettslag at pipene  er rehabilitert. Det er viktig å 
sjekke dette der du bor, råder han.

Har du ikke pipe, finnes flere gode løsninger 
dersom du også ønsker litt peiskos. En biopeis 
trenger ikke kobles til pipe, og kan fås både 
innebygd og frittstående. Den fungerer ved at 
man heller bioetanol i en beholder i peisen, og 
tenner på den med en lang lighter. 

–Bioetanol er svært brannfarlig, men følger du 
forskriftene når du fyrer med biopeis er dette et 
godt valg, sier Tørresen.

En annen mulighet er nyheten Tenderflame. 
Denne peistypen drives med et drivstoff som 
ikke er brannfarlig, og som kun virker med den 
patenterte tenderflameveken i rustfritt stål, noe 
som gir en fin flamme. 

– Både biopeis og Tenderflame gir litt varme, 
men det er nok mest for kosens skyld at man 
velger disse variantene, forklarer han.

Biopeis er et godt alternativ for deg som ønsker 
levende flammer og peiskos, men som ikke har 
pipe.  

Modellen Lotus Mira 4 er en av de mest solgte i 
Modena for tiden. De store glassflatene gir godt 
innsyn til flammene.

Slik fyrer du i nye 
peisovner
Før stappet man ovnen full hele tiden, 
men nye ovner fungerer annerledes:
1  Begynn med å lage et stort bål (2 -3 kg 
ved), og legg de største kubbene i bunnen.  
2  Bruk en tennbrikett og tenn på toppen 
av vedbålet. 
3  La døren stå litt på gløtt til det blir 
ordentlig fyr i bålet. 
4  Lukk så døren og reguler flammen med 
luftspjeldet. 
5  Når veden har brent opp og det er glør 
igjen, skal du legge på én vedkubbe av 
gangen. 
6  Få fyr i den med bruk av luftspjeld – den 
vil varme og brenne i lang tid.

Du kan montere peis eller ovn selv
• Installasjon av nytt vedfyrt ildsted er 
unntatt søknadsplikt (jfr. Plan- og 
bygningsloven) når ildstedet monteres til 
eksisterende ildsted. 
• Dersom du ikke har riktig utstyr og/ eller 
ikke er veldig nevenyttig, anbefales det å 
bruke en godkjent montør. 
• Det er viktig at du følger forskriftene og 
monteringsanvisningen som gjelder for 
montering av peis og ovner. 
• Husk at huseier plikter å melde fra til 
kommunen (Brann- og feiervesenet) at nytt 
ildsted er installert. 
• Meldeskjema finnes på kommunenes 
hjemmesider. Det anbefales at du opp-
bevarer dette da dokumentet kan kreves 
fremlagt ved blant annet reklamasjoner og 
salg av hus.



Høstlykt
DETTE TRENGER DU:
Norgesglass, eller annet glass
Høstfarget løv ( som gjerne har ligget i press 
og tørket en dag eller to )
Decopagelim
Pensel.

SÅ ER DET BARE Å SETTE I GANG
Lim på de bladene du vil ha på glasset og 
la det feste seg, før du smører et lag til over 
bladene på glasset.
Man kan også bruke decoupagelim med 
glitter,  da ser det nesten ut som at bladene 
har rim på seg. 

Løvkunst
Nå er det mye fargerike blader på trærne eller på 
bakken. Disse kan man plukke med seg i en pose 
og ta med hjem og tørke og presse dem flate. 
Deretter kan man lage mye morsom kunst ut av 
dem.

Barnekryssord 
Send svaret til: BONORD, postboks 6156, 
9291 Tromsø, merk konvolutten Barnesida.
Vinnere forrige nummer: Anne Nordeng, 
Tromsø og Mia Tokle, Lyngseidet.

Vitser
"Søsteren min synes jeg er nysgjerrig." 
"Hvordan vet du det? Har hun sagt det?"
"Nei... Det sto i dagboka hennes."

Eleven som ringer til skolen en morgen:
- Jeg tror det er best sønnen min blir 
hjemme idag. Han er ikke riktig frisk.
- Jaha, hvem er det som ringer?
- Det er faren min....

En lærer møtte en liten gutt og spurte om 
han gikk skolen.
Gutten: "Jepp."
Læreren: "Hvor gammel er du da?"
Gutten: "7 år."
Læreren: "Vet du, jeg er nesten 40 år og 
går på skolen hver dag. Kan du gjette hva 
jeg er?"
Gutten tenkte seg om litt og svarte: "Tett i 
nøtta?"
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LA BOLIGBYGGELAGET 
FORSIKRE DET DU ER GLAD I

Levert av Vardia Insurance Group ASA

 

samlerabatt
på dine
forsikringer

18 %Få 

Alle forsikringer du trenger inkl. bil- og husforsikring 
Medlemspriser på innbo- og reiseforsikring og 18 % samlerabatt
Personlig rådgivning tilpasset ditt behov

 Velg Forsikring for medlemmer

Ring 03712 eller sjekk din pris på forsikringformedlemmer.no 

Medlemspriser og 18 %  samlerabatt



04925          kunde@ishavskraft.no          ishavskraft.no

19,–
PER MÅNED

BONORDINNKJØPSPRIS

Du betaler det samme som vi kjøper strømmen for + 19,– per måned, samt et påslag på 2,6 
øre/kWh som inkluderer lovpålagte avgifter. Forutsetter opprettelse av AvtaleGiro eller eFaktura.

Enkelt og gratis å bytte til

Ønsker du å høre mer, ta kontakt med Georg eller en 
av våre kunderådgivere på telefon 04925.

Ønsker du å høre mer, ta kontakt med Georg eller en Send SMS IK BONORD til 2258, så ordner vi resten.

Som BONORD-medlem får
du vår beste strømavtale.

H
E

R
LIG KUNDESERVIC

E

INGEN BINDINGSTID



TROMSØ Jekta, Heilovegen 19 Tlf. 77 60 74 00  
Åpent: man-fre 10-21  lør 10-18

TORGSENTERET
Storgata 79-81. Tlf. 77 68 06 13 Åpent: man-fre 09-18  tors 09-19  lør 09-16

K1 LANGNES
Karlsøyveien 1. Tlf. 77 60 26 60  Åpent: man-fre 10-20  lør 10-16

SENTRUM HARSTAD
Rikard Kaarbøsgt. 9 Tlf. 77 04 10 80  
Åpent: man-fre 09-17  tors 09-18  lør 10-15

5%
BONUS PÅ 

ALLE VARER

HVER UKE SJEKKER VI PRISEN 
PÅ OVER 1000 VARER FOR 

AT DU IKKE SKAL MÅTTE 
BETALE FOR MYE!

Dersom du finner en identisk vare til en lavere 
pris hos noen andre, så matcher vi prisen og 

gir deg ÷20% avslag på neste handel hos oss.

10%PÅ ALLE VARERGJELDER IKKE TLBUDSVARER, VÅPEN, AMMUNISJON, OPTIKK OG ELEKTRONIKK

VELKOMMEN TIL OSS PÅ  G-SPORT ELLER 
G-MAX PÅ EN HYGGELIG HANDEL!

MEDLEMSFORDELER
HOS G-MAX OG G-SPORT



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



 

Lundhaugen borettslag – 36 moderne leiligheter 
i det spennende Byparkenprosjektet
 

Med sin unike plassering på Lundneset er borettslaget 
første byggetrinn i den spennende byutviklingen som vil skje 
i området i årene fremover. Byparken samler næring, handel, 
forskning, kultur og urbant levesett, i et fantastisk område 
med nærhet til sjø, og veldig gode solforhold. I tillegg er 

Leilighetene er tilpasset alle livets faser, og vi har valgt å 

av den fantastiske utsikten.
 
For ytterligere informasjon og prospekt se www.lundhaugen.no 
eller besøk oss på Facebook.

 
 

Utbygger er Lundhaugen Utbygning AS,  
som eies av BONORD og FEU AS.

16
SOLGTE



Uansett hva du bruker nettet til

Med bredbånd fra  
Canal Digital er du alltid på

Alltid På Nett
garanti

Les mer om Alltid På Nett-garantien på canaldigital.no/garanti 

APN 210x275 aug v1.indd   1 24.08.2016   12.01



Dekk1 Tromsø 45 84 28 46
Strandskillet 5, 9008 Tromsø

Vi starter vintersesongen med 

ELLEVILLE PRISER
og vi har alltid testvinner på lager

• 5% medlemsrabatt på kampanjepriser
• gratis dekkhotell første sesong

• 5% bonus på alt
Mer om medlemstilbudene på fordelskortet.no

Velkommen til Dekk1 - Husk å ta med ditt aktiverte medlemskort!

dekk1.no 03355

Dekk1 BONORD September 2016 - 216x281.indd   1 22.08.2016   14:59:35



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

DEKK 1
Tromsø

Gratis dekkhotell - første sesong
Dekk og felg - 5 % bonus og 
rabatt på hele utvalget

www.dekk1.no • Tlf 03355

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 2016
ANNET BIL

BYGGEVARE

FORSIKRING

HÅNDVERKER

INTERIØR

JURIDISK 
 BISTAND

KULTUR

SIKKERHET

MØBLER 
OG INTERIØR

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
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

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

OPPUSSING

FLÜGGER FARVE
Nettbutikk medlemssiden BONORD

Maling, trebeskyttelse, malerutstyr 
og tapet

5 % bonus og 10 % rabatt

flugger.no • Tlf 23 30 21 93

NETTBUTIKK

MEDLEMSSHOPPEN
Nettbutikk medlemssiden BONORD

Nettbutikk med merkevarer 

Medlemspriser og 5 % bonus

medlemsshoppen.no

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 

TRYGGHET

TRYGG VAKT AS
Tromsø og omegn

Alarm og vakthold

Medlemspriser

tryggvakt.no
Tlf 776 10 300 

SPORT OG
FRITID

G-SPORT | G-MAX
Tromsø og Harstad

10% rabatt på ordinære priser
5% kjøpebonus

gsport.no

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

DEKK 1
Tromsø

Gratis dekkhotell - første sesong
Dekk og felg - 5 % bonus og 
rabatt på hele utvalget

www.dekk1.no • Tlf 03355

BIOFLAME 
Nettbutikk, Harstad og Tromsø mfl.

Pipeløse peiser 

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

Tlf 692 82 340 • bioflame.no
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Alle våre medlemsfordeler finner du blant annet på BONORDS hjemmeside: www.bonord.no
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Medlemspriser

imitromso.no • Tlf 77 66 25 00

BYGGMAKKER BLOCK
Hammerfest

Byggevarer

Medlemspris og 2 % bonus
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mobelringen.no • Tlf 77 60 03 50

GLASSMESTER 
APPELBOM AS 
Tromsø og omegn

Glass og solskjerming

10-25 % rabatt 
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EUROSKILT AS 
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22 % rabatt
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Kr 1000,- i bonus
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25-30 % rabatt
5 % ekstra på kampanjepris
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Tlf Tromsø 77 63 90 00
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Tromsø og Harstad
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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

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

OPPUSSING

FLÜGGER FARVE
Nettbutikk medlemssiden BONORD

Maling, trebeskyttelse, malerutstyr 
og tapet

5 % bonus og 10 % rabatt

flugger.no • Tlf 23 30 21 93
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Nettbutikk med merkevarer 

Medlemspriser og 5 % bonus
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LAMPEHUSET AS
Tromsø, Finnsnes mfl.
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5 % bonus, gjelder også 
 nettbutikken

lampehuset.no 
Tlf Tromsø 77 68 89 17
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BONORD Felleskraft – Du betaler 
prisen vi oppnår hver måned. 
Fastbeløp kr 25,- per mnd.
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gjennomsnittlig markedespris. 
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Avtalene er uten bindingstid.
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Kontor, data og møbler

20 % rabatt
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Tromsø, Harstad, Hammerfest mfl.
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15 % samlerrabatt

forsikringformedlemmer.no
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BLIKKENSLAGER 
TOM DREYER AS 
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Beslag, ventilasjon etc.
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blikkenslagerdreyer.no
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Utleie lifter og maskiner

20 % rabatt 
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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 
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Maling, trebeskyttelse, malerutstyr 
og tapet

5 % bonus og 10 % rabatt

flugger.no • Tlf 23 30 21 93

NETTBUTIKK

MEDLEMSSHOPPEN
Nettbutikk medlemssiden BONORD

Nettbutikk med merkevarer 

Medlemspriser og 5 % bonus

medlemsshoppen.no

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 

TRYGGHET

TRYGG VAKT AS
Tromsø og omegn

Alarm og vakthold

Medlemspriser

tryggvakt.no
Tlf 776 10 300 

SPORT OG
FRITID

G-SPORT | G-MAX
Tromsø og Harstad

10% rabatt på ordinære priser
5% kjøpebonus

gsport.no

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

DEKK 1
Tromsø

Gratis dekkhotell - første sesong
Dekk og felg - 5 % bonus og 
rabatt på hele utvalget

www.dekk1.no • Tlf 03355

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 2016
ANNET BIL

BYGGEVARE

FORSIKRING

HÅNDVERKER

INTERIØR

JURIDISK 
 BISTAND

KULTUR

SIKKERHET

MØBLER 
OG INTERIØR

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
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

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

OPPUSSING

FLÜGGER FARVE
Nettbutikk medlemssiden BONORD

Maling, trebeskyttelse, malerutstyr 
og tapet

5 % bonus og 10 % rabatt

flugger.no • Tlf 23 30 21 93

NETTBUTIKK

MEDLEMSSHOPPEN
Nettbutikk medlemssiden BONORD

Nettbutikk med merkevarer 

Medlemspriser og 5 % bonus

medlemsshoppen.no

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 

TRYGGHET

TRYGG VAKT AS
Tromsø og omegn

Alarm og vakthold

Medlemspriser

tryggvakt.no
Tlf 776 10 300 

SPORT OG
FRITID

G-SPORT | G-MAX
Tromsø og Harstad

10% rabatt på ordinære priser
5% kjøpebonus

gsport.no



RETURADRESSE:

BONORD
Postboks 6156
9291 TROMSØ

B 
Blad

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


