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Forskning fra Finland viser at eldre kan bo syv år lenger 
hjemme med heis. I år gir Husbanken 68 millioner i tilskudd til 
borettslag og sameier som ønsker å installere heis for å øke 
livskvaliteten til beboerne. De ønsker seg flere søkere, mens de 
burde ha ønsket seg høyere tilskuddsrammer.

Husbanken har nemlig mer enn nok søknader,  sammenlignet 
med det den kan tilby av tilskudd. Da søknadsfristen i 
 Husbanken gikk ut 1. mars hadde Husbanken 
 mottatt søknader for godt over 200 mill. 
 kroner, mens tilskuddsrammen var på 
under 70 mill. kroner, som bare dekker 
1/3 av etterspørselen.

Rammen ble kuttet fra 93 mill. kro-
ner i 2016 til 68 mill. kroner i 2017. 
Regjeringens begrunnelse var at 
antallet nye blokker med heis øker.

Det er to helt forskjellige grupper 
som etterspør boliger i ny blokk-
bebyggelse med heis, og de som 
etterspør boliger i blokker fra 50-, 
60- og 70-tallet uten heis. Den nye blokk-
bebyggelsen har gjerne høy pris, mens de 
eldre blokkleilighetene ofte er blant de rimeligere 
boligene i markedet.

Eldre blokkboliger bebos i dag i stor grad av eldre som flyttet 
inn i boligen da de var nye. I tillegg etterspørres boligene 
av lavinntektsgrupper som ungdom, førstegangsetablerere, 
 enslige forsørgere og andre lignende grupper. Nye boliger med 
heis etterspørres i stor grad av godt bemidlede middelaldrende 
eldre som har eneboliger og rekkehus å selge.

Eldre lavblokker har ofte god beliggenhet i sentrumsnære 
områder. Med heis kan disse lavblokkene bli svært gode 
seniorboliger, slik at eldre kan bli boende flere år ekstra i 
eget hjem. Vi ser eksempler på dette både i Årdal og på 
 Sunndalsøra. Der har sentrumsnære boligblokker etter installert 
heis, og ved det blitt et godt alternativ til kommunens omsorgs-
boliger.

Det er derfor vanskelig å forstå at regjeringen ikke satser 
mer på nye heiser i eldre lavblokker. Viljen er stor i mange 
borettslag til å få etterinstallert heis – det viser søknads-
mengden til Husbanken. Ofte er de villige til selv å legge 
store ressurser i disse krevende prosjektene, men uten 
tilskuddsmidler er  prosjektene ikke mulig å få realisert. Det 
er synd da f orskningen også har dokumentert at heis er 
 samfunnsøkonomisk lønnsomt, noe som senest ble bekreftet 

i Oxford Research sin evaluering av heistilskuddet 
fra 2016.

Mange har svært gode erfaringer med 
heis i eldre bebyggelse. Storhagen 
borettslag i Stavanger har nylig 
installert heis og fått tre millioner i 
tilskudd fra Husbanken. Styreleder 
Edel Rosenberg uttalte til NRK «at 
alle beboere nå kan bo hjemme og 
slipper å flytte ut når alderdommen 
kommer.» Ingen av beboerne har i 

ettertid angret på dette.

Slik vi ser det er tilgang på heis svært 
viktig for å sikre livskvaliteten for eldre som 

bor i lavblokker. Per i dag er det 50 000 men-
nesker på over 70 år som bor i lavblokker uten heis, 

og tallet vil øke når eldrebølgen slår til for fullt om kort tid.

Mye tilsier at det i dagens samfunn bør være et natur-
lig  kvalitetskrav at lavblokker fra tre etasjer og opp, bør ha 
heis. Hvorfor skal tilgjengelighetskravet være strengere for 
nye  boliger enn for eldre bebyggelse? For å oppnå bedre 
 tilgjengelighet i eldre blokkbebyggelse bør det derfor satses 
ytterligere fra statens side på tilskudd til prosjektering og 
 bygging av heis!

Svein Dalsbø
administrerende direktør
BONORD
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Prosjektet har fått navnet Brovingen.  Leilig hetene 
er plassert helt ute ved vannkanten ute på 
 Holstneset. De får utsikt mot Trondenes og Vågs-
fjorden, og har umiddelbar nærhet til sentrum. 
En perfekt plassering både om du ønsker å finne 
roen, eller ta for deg av byens kulturelle tilbud.

– Kombinasjonen av solid arkitektarbeid fra 
Arkitektkontoret A3, en fantastisk plassering, og 
BONORDs løsninger for trygging og sikring av 

borettslaget, gir et helt unikt boligprosjekt, sier 
regiondirektør Bjørn Mathisen i BONORD. 

28 LEILIGHETER
Prosjektet vil bestå av inntil 28 moderne og 
 spennende 2- 3- og 4-roms leiligheter, fordelt 
på tre forskjellige leilighetstyper. Leilighetenes 
sentrale plassering gjør at det meste er i gang-
avstand, og med utviklingen som er planlagt 

i området, står det gamle industriområdet 
ovenfor en vesentlig omdanning og ansiktsløft 
de  kommende år med både park, marina og 
kulturstier. 

Brovingens beliggenhet gir nærhet til både 
kultur, sentrum, skole, barnehage, og flere av de 
store arbeidsplassene i området. Plasseringen 
på Holstneset og byggets utforming, vil gi de 

 planlagte boligene svært gode solforhold, og 
det er planlagt gode uterom med balkong og 
 terrasser på begge sider av bygget. 

«FULL PAKKE» FRA BONORD
Prosjektet vil bli forvaltet av BONORD, og 
boligbyggelaget har lagt inn «full pakke» av alle 
sine systemer for å sikre og trygge beboernes 
tilværelse. Borettslaget vil inngå i BONORDs 
 sikringsordning, som hindrer at du som beboer 
blir skadelidende dersom en av de andre 
 andelshaverne ikke oppfyller sine forpliktelser. 

I tillegg vil laget inngå i ordningen med for-
skutterte felleskostnader. Dette er en ordning 
som har BONORD sammen med sine partnere 

FAKTA

BROVINGEN
Forkjøpsrett til prosjektet for  medlemmer 
vil bli lyst ut 26.september 2017, med 
frist 5.oktober. Allerede i dag kan 
du  uforpliktende registrere deg på 
 interessentlisten.

Se www.brovingen-harstad.no eller følg 
prosjektet på facebook.

Med havet som nabo
To av Harstads eldste og mest solide bedrifter, Harstad Skipsindustri (HSI) og BONORD, har gått sammen for 
å skape et av Harstads mest spektakulære boligprosjekter. Forkjøpsretten lyses ut nå i september.

i  Storbyalliansen har utviklet, og som gjør at 
boligbyggelaget forskutterer andelshavernes 
felleskostnader ovenfor laget og på den måten 
sikrer at laget til enhver tid har en stabil og god 
likviditet. I tillegg vil det være IN-ordning for 
individuell nedbetaling, og etablert system for 
vedlikeholds planlegging fra dag en, PlussPlan, 
samt Bevar-HMS for intern kontroll i laget.

SVÆRT GUNSTIG FINANSIERING
– Prosjektet kan tilby en svært god  finansiering 
med 50 års løpetid for fellesgjelden, hvor de 
første 10 årene er avdragsfrie. Dette gjøres for 
at flest mulig skal kunne ta del i dette flotte 
 prosjektet, sier BONORD-direktøren.

Brovingens fasade viser at det planlegges gode balkonger og uterom på begge sider av bygget.  ILLUSTRASJON: Arkitektkontoret A3 1: Oversiktsbildet viser boligens plassering i bybildet i Harstad. 2 og 3: Store vinduer fra gulv til tak slipper inn mye lys og utsikt, og setter fin stemning 
i leilighetene. 4: Eksempel på hvordan lyset slipper inn når det begynner å bli høst
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Assisterende banksjef og finansrådgiver Thomas 
Tøllefsen i DNB hilser blidt, slik han alltid møter 
mennesker, og forklarer hvordan han alltid starter 
samtalen med unge førstegangsetablerere.

– Vi har dekorert en egen vegg vi kaller 
 Boligreisen, hvor vi viser fram steg for steg i hva 
de har foran seg når har tenkt å undersøke om de 
kan ha mulighet til å kjøpe egen bolig.

Tøllefsen er veldig tydelig på rådene sine. Er 
du student og har tenkt å bo i Tromsø i minimum 

tre til fem år, da vil det absolutt lønne seg å kjøpe 
bolig. Da vil du mest sannsynlig få igjen pengene 
dine og trolig gevinst når du skal selge.

Skal du være her i mindre enn tre år, er 
det smartest å bli på leiemarkedet. Da blir 
 overskuddet av et salg gjerne spist opp av 
 salgs omkostninger og meglerhonorar.

MYE Å FORKLARE
Men før vi kommer så langt er det en vei å gå.

– Vi begynner å snakke litt generelt om 
 boligmarkedet i Tromsø, ulike leilighetstyper, og 
hva som skjer på visning. 

Så starter selvsagt kartleggingen av lån-
takerens privatøkonomi. Det betyr hva som finnes 
av egenkapital, inntekter, utgifter og andre lån.

– Vi setter opp et regnestykke som viser hva 
lånet koster med dagens rentenivå og hva som 
vil skje om renta stiger med fem prosent i løpet 
av noen år, hvilket på ingen måte er urealistisk. Vi 

stresstester rett og slett privatøkonomien til den 
enkelte.

Han minner om at det for alle er viktig å spare 
opp en buffer på to til tre månedslønner på konto 
om uforutsette ting skulle skje. Og ved siden av 
dette skal man altså kunne tåle en renteøkning.

Banken også er påpasselig med å forklare 
grundig hva som skjer hvis man som student 
blir syk og stående uten arbeid, at forpliktelsen i 
et lån gir langt mindre fleksibilitet enn om du er 
på leiemarkedet. Han ber de også være obs på 
stipendreglene.

– Er man student, og mottar stipend og lån, 
kan noe av stipendet omgjøres til lån om man 
tjener mer enn 172.597 kroner i løpet av et helt år 
(2017-tall). Man straffes faktisk litt om man jobber 
for mye ved siden av studiene. Mange er faktisk 
ikke klar over dette, sier Tøllefsen. 

Han forteller at banken kartlegger hele 
 lån takerens situasjon, og vil stille alle tenkelige 
spørsmål. Også de man helst ikke vil tenke på:

– Skal samboere kjøpe sammen, er det 
viktig å ha presise avtaler på hvem som stiller 
med hvilken egenkapital, og at begge er klar 
over  konsekvensene om forholdet tar slutt. I 
 tillegg råder vi samboere til å ta opp ulykkes- og 
 l ivs forsikring hvor de begunstiger hverandre om 
noe skulle skje.

BSU UNIK ORDNING
Unge som vil kjøpe egen bolig bør snarest 
 opprette sparekonto i Boligsparing for ungdom. 

– BSU er en unik ordning. Du får markedets 
desidert beste innskuddsrente. Akkurat nå er den 
på 3,2 prosent. Du har lov å spare inntil 25.000 
kroner i året på BSU. Klarer du det får du 5000 
kroner igjen på skatten påfølgende år! 

– Du kan også opprette en BSU 2.0, og spare 
25.000 til i året, men på den får du ingen 
 skattefordel, bare den gode renta.

Totalt kan man spare inntil 300.000 kroner på 
BSU.

Tøllefsen sier mange unge sliter med å spare 
ved siden av studiene fordi boutgiftene i Tromsø 
er så høye. 

– Derfor er mange helt avhengige av å ha 
foreldre som medlåntakere eller realkausjonister 
på sin første bolig, forklarer han. 

Egenkapitalkravet er nemlig på 15 prosent for å 
få kjøpe bolig. Skal du ha en grei toroms-leilighet 
i Tromsø i dag må du ut med cirka 2,5 millioner 
kroner. Det betyr at du i utgangspunktet må ha en 
egenkapital på 375.000 kroner. 

Skal du kjøpe selveierleilighet er det reelle 

BAK BOLIGSALGET Bak ethvert boligsalg og -kjøp 
 befinner det seg ulike aktører som har ulike roller. I dag ser 
vi på det  bankene bidrar med for førstegangsetablerere. 

For de som sitter med en enebolig og vil bytte 
den i en mer lettstelt leilighet, er banken med 
å mellomfinansiere boligbyttet, og har råd om 
hvordan overskuddet bør forvaltes. 

– I verste fall kan det ta tid å selge den 
gamle boligen og vi må da avklare hvor lenge 
vedkommende har råd å sitte med to boliglån, 
sier finansrådgiver Thomas Tøllefsen. Han sier 
at de alltid setter boligens forventede verdi 
10 prosent lavere enn prisantydning slik at 
selgerne skal ha noe å gå på. For de som er 

i den situasjonen at de får et behagelig over-
skudd av boligvekslingen, har banken mange 
produkter å plassere penger som aksjer eller 
fond, avhengig av risikovilje og sparehorisont, 

– En vanlig sparekonto gir reelt en negativ 
rente i dag, hvilket betyr at dette ikke lønner 
seg for langtidssparing. Skal du sette av 
penger på kort eller mellomlang sikt til for 
eksempel et hyttekjøp, er det greit å bruke 
sparekonto hvor pengene står risikofritt. 

egenkapitalkravet 17,5 prosent fordi det påløper 
en dokumentavgift på 2,5 prosent. På en leilighet 
til 2,5 millioner tilsvarer dette 63.000. Da er vi 
oppe i 438.000 i egenkapital. På borettslags-
leiligheter er denne avgiften kun 5000 kroner. 
Men uansett snakker vi altså en del egenkapital, 
om du får tilslaget på 2,5 millioner kroner. 

FINANSIERINGSBEVIS
– Når vi har gått gjennom den enkeltes mulig-
heter, utsteder vi et finansieringsbevis for hvor 
stort lån vi kan gi og hva som er maksimal 
kjøpesum. Dette finansieringsbeviset gjelder for 
tre måneder av gangen og betyr at du kan gå på 
visning, og legge inn bud inntil den summen du 
har fått finansiering på. 

Så har Tøllefsen en meget sterk advarsel:
– Ikke vis dette finansieringsbeviset til 

 megleren! Megleren må aldri få vite hvilken 
ramme du har. Bare oppgi hvilken bank som har 
gitt finansiering, så vil megleren undersøke om 
du har finansiering for det du har bydd.

Skulle kjøperen få tilslaget så er  prosessen 
videre å få tinglyst dokumenter, signert det 
som skal signeres og gjøre de nødvendige 
 transaksjoner.
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Inviterer deg med på 
boligreisen
Visste du at det er en god del tusenlapper å spare på å velge borettslagsleilighet kontra 
selveierleilighet? Og at økonomien din stresstestes av banken før du får lån?

Thomas Thøllefsen er assisterende banksjef og finansrådgiver i DNB i Tromsø.

Bytter enebolig i leilighet
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TROFAST TROMSDALING

1974

Bortsett fra seks måneder han ikke vil vedkjenne seg har Per Ivar Jenssen (48) bodd 
hele sitt liv i Tromsdalen. Ikke bare det. Han har stort sett alltid bodd i Storsteintun 
borettslag. Det er i grunnen dumt å spørre om han trives.

2017



Den lille gutten hadde lekekassen sin under benken i form av en vedkasse. 

Den store gutten har 
renovert hele leiligheten 
og kraftig modernisert 
alle rom – inkludert 
kjøkkenet.

Det glade
gatelagsvanvidd

Borettslag, ungeflokker og gatelags-
fotball hører sammen. I alle fall på 
1970-tallet.

 Per-Ivar forteller om fotball på løkka 
som en sentral del av fritida for dem som 
vokste opp i Tromsø på 1970-tallet. Det 
var i denne perioden «NITO-serien» ble 
etablert – nærmere bestemt i 1973 – en 
gatelagsserie som ble organisert helt uten 
involvering av voksne. 

● I 1975 besto serien av hele fem 
divisjoner og en egen jentelagsserie. Til 
sammen besto denne ligaen av 72 ulike 
bydelslag. 

● Ute på banen besto hvert lag av 
keeper og fire utespillere, og øvre alders-
grense for å kunne være med var 17 år.  

● Kampene og seriespillet engasjerte 
– og publikumsrekorden ble satt i 1975 da 
135 skuelystne fulgte oppgjøret mellom 
lagene «Puma» og «Shoot». 

● Gatelagsserien vakte oppsikt 
også utenfor Tromsøs grenser, og NRK 
TV- sporten reiste nordover for å lage 
reportasje, med Arne Scheie som journalist 
(faksimile). 

● Flere av de spillerne som ble 
 cupmestere med TIL i 1986 hadde 
bakgrunn fra «NITO-serien», som Truls 
Jenssen, Nils Solstad, Lars Espejord, Tore 
Nilsen, Tor Pedersen og Eivind Andreassen. 
Tre av dem scoret mål i den legendariske 
cup finalen på Ullevaal. 

Familiens firbente venn, Pia, passer huset 
på dagtid. Her er utsiktsplassen hennes.

Per Ivar stortrives i Myrveien. Her har han 
vokst opp selv, og her har han sett sine tre 
sønner vokse opp. Rekkehusleiligheten har 
egen hybelleilighet hvor yngstemann har 
flyttet inn.
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For Per Ivars del startet det hele i 1969. Da ble pjokken født og 
fikk vokse opp i borettslagsleiligheten i Myrveien 21, sammen 
med mor, far og søsken. 

– Jeg ble den skikkelig bortskjemte attpåklatten. Det var 11 
år mellom meg og Søster. Søsknene mine  kaller meg «bort-
skjemt skjitunge» fortsatt, sier Per Ivar og flirer.

URBANE FORHOLD
Noe av det han husker best fra oppveksten var alle de små 
dagligvarebutikkene og kioskene som lå rundt overalt i nabo-
laget. Bare i aller nærmeste nabolag ramser han opp fem ulike 
butikker og kiosker.  

– Dette var knøttsmå butikker som solgte varer over disk. 
Alt ble skrevet opp i ei bok. Så kom man innom en gang i 
måneden og betalte. 

Han husker ungeflokken i og rundt borettslaget som stor. To- 
tre av kompisene i klassen bodde i samme borettslag. Ellers på 
fritida var det stort sett bare fotball for Per Ivar. Først og fremst 
i den berømte Gatelagsserien i Tromsø, men opp gjennom 
årene både har spilt fotball både for TIL og deretter på A-laget 
til TUIL. 

– Men jeg husker vi faktisk bygde tennisbane her mellom 
blokkene, forteller han og peker ut gjennom stuevinduet.

– Vi støpte dekke, jeg tror til og med vi fikk støtte fra boretts-
laget for å skaffe de par sekkene med sement. Og så spilte vi 
sent og tidlig. Og måtte rett som det var opp på verandaene til 
folk for å hente baller som føk i hytt og vær, gliser han.

– Hvorfor denne store fascinasjonen for tennis?
– Det handler selvsagt om at vi var midt storhetstiden til 

Bjørn Borg og John McEnroe. Det var de virkelig store idolene 
på den tiden. 

SØLVPILEN INSPIRERTE
Ellers var Lilleaksla et populært lekeområde for ungene som er 
oppvokst like under Fjellheisen.

– Der lekte vi cowboy og indianer, eller mest indianer. Alle 
leste Sølvpilen og var litt forelska i Månestråle, flirer han. 

– Vi hadde hjemmelagde pil og buer og så bygde vi tipier vi 
faktisk overnattet i, mimrer han.

Men ellers var det langt mellom de hjemmelagde leketøyene 
hos Per Ivar.

– Jeg sa det jo, jeg var bortskjemt. Jeg fikk alt jeg ville ha. 
Så jeg var heldig sånn, forklarer han til bildet hvor han som 
treåring har klatret inn i en skinnende rød sportsbil. En tråbil, 
selvsagt, men mer en fancy nok til å kunne lode selvsikkert opp 
og ned gata. 

En pur ung racerbilsjåfør har fått selveste bildrømmen i julegave. 



FAKTA

STORSTEINTUN BORETTSLAG
Stiftet i 1966, BONORDs eldste borettslag 
i Tromsø. Består av 72  rekkehus      leilig heter 
over tre plan i gatene Sandøyveien, 
Fugløyveien og Myrveien i Tromsdalen. 
Hver leilighet er på cirka 135 kvadrat meter, 
hvert plan på cirka 45 kvadratmeter. I 
32 av leilighetene er det hybelleilighet i 
 kjelleren som kan leies ut.
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– Jeg husker den godt, jeg husker at jeg kjørte rundt i gata med den, sier 
han til bildene som søsteren har funnet fram. 

Det er ellers mange bilder av en særdeles blid liten gutt som har vokst 
opp i et godt og trygt nabolag. På et annet bilde er han rundt ett år og sitter 
i en  barnevogn. I bakgrunnen, rett over veien fra 21 ligger en av de små 
kolonialbutikkene han nettopp nevnte. 

Da pjokken i barnevogna selv hadde fått pjokk nummer tre i barnevogn, 
kjøpte trebarnsfamilien leiligheten de bor i nå: Myrveien 87.

ENORM VERDISTIGNING
– Foreldrene mine bodde da fortsatt i 21. Men at jeg og Marit kjøpte akkurat 
her var en ren tilfeldighet. Vi var egentlig ikke på husjakt en gang. Men så 
kom jeg bare over denne, og så fikk vi tilslaget.

820.000 kroner betalte de for rekkehuset over tre etasjer. Fellesgjelda 
utgjorde da så vidt over 2000 kroner måneden. I dag går de samme 
 boligene for drøyt fire millioner kroner.

– Det har steget voldsomt de siste årene. Dette er et meget veldrevet 
borettslag i hjertet av Tromsdalen, med kort vei til alt. Vi trives veldig godt 
her. 

Det har ungene gjort også. Tre gutter som nå alle er voksne. Bare yngste-

Per Ivar Jenssen foran dagens TV som kan  brukes 
døgnet rundt, med Netflix og diverse andre 
streaming-muligheter, ved siden av gammeldags 
lineær TV.

På dette bildet ser vi Per Ivars pappa, Per Jenssen, ta seg middagshvil foran TV. Familien fikk farge-TV i 1969, 
og det var dagligdags at far i huset sov middagshvil på gulvet foran TV’n med prøvebildet på. Og så lot seg 
vekke av at sendingen startet klokka 18.

På plakaten: Steve Heighway og 
Kevin Keegan fra Liverpool
Tegneserie: Sølvpilen
TV-serie: McCloud
Idol: Bjørn Borg

mann er fortsatt igjen, men har fått egen leilighet i utleieenheten i kjelleren.
– Hvor sannsynlig tror du at en av de fortsetter å bo i Storsteintun?
– Det er vel slettes ikke usannsynlig. Kanskje en av de blir å ta over denne 

leiligheten. Men vi har uansett ingen flytteplaner. Vi trives med å ha god 
plass og med beliggenheten som er nært både by og turterreng. Fruen og 
bikkja er ivrige brukere av sti og etter hvert trappa opp til Fjellheisen. 

Per Ivar forteller at paret de første årene de var sammen bodde i en 
 leilighet i Krokveien.

– Så vi har aldri bodd utenfor Tromsdalen, erkjenner han.
Ikke bare det, Per Ivar har aldri bodd utenfor Tromsø.
– Men du nevnte at du flytta inn i en leilighet på Håpet da du var 17?
– Håpet? Han fnyser, og får et solid glimt i øyet.
– Det snakker vi ikke om. 
Det er Dalen som gjelder.

En pur ung Per Ivar i barnevogna, med søsteren Rita som trillepike. I bakgrunnen 
ser vi en av de mange butikkene som fantes i nabolaget. 



STIANS HODELYKT UNGENES ISBRODDERSTARTNUMMER
TIL TROMSØ
KARUSELLEN

BATMAN DØRMATTE

SKISKO

FOTBALLSKO

FINSKO

KRISTINS SKJERF

JAKKER TIL ALL 
SLAGS VÆR

KRISTIANS 1. 
KLASSESEKK

FRA 
GANG

TIL
GANG

Hos Kirsti Johansen på Tomasjordnes bobler hele leilig-
heten av munter  kreativitet. Hun gir gamle minner nye liv.

– Jeg har to barn som er født litt annerledes enn alle andre, så det å finne 
 alternative løsninger på ting har blitt en del av livet mitt. Derfor kjennes det 
ekstra godt å kunne ta dette ut også gjennom min egen skapertrang, sier 
Johansen.

Rett som det er dukker det opp en ny og snedig idé som setter kjente ting inn 
i et helt nytt uttrykk.

– Jeg er en samler. Jeg tar vare på minner, og finner mye spennende på 
gjenbruksbutikker. Absolutt alt kan bli til noe! Alt fra møbler og ting til gamle 
garnrester. Det er slik jeg utfolder meg. 
Halve moroa er å gå og gruble på hva 
jeg skal få til, og så er det selvsagt 
ekstra artig når det blir ferdig. 

Så er det også viktig at det kan lages 
raskt og koster lite.
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Dørmatta avslører han, med det er heldigvis sparsomt med 
 flaggermus og batmobiler i nærheten.

– Haha, jeg kjøpte denne dørmatta under et besøk i Stockholm, 
 forteller Stian Saur.

Sønnen Kristian (nå 7) ønsket seg noe med Batman i gave fra 
pappa som var på reise, og guttungen ble det man kaller overrasket 
for å få akkurat en slik gave. På mange måter en typisk bruksgave til 
hele familien.

– Men det hersker vel ingen tvil om at han nå synes det er den 
kuleste dørmatta i hele byen! sier pappa, hvis ansiktsuttrykk røper at 
han mener det samme.

TRANGT OG INNHOLDSRIKT
Familien Nymo/Saur har en trang, men velorganisert adkomst til 
 leiligheten sin. Gangen er med litt velvilje drøyt to kvadratmeter. Sko 
er som alltid den største utfordringen å få plassert, kombinert med 
at barna må få tilgang til knaggrekker som ikke er montert altfor høyt 
slik at også de kan henge fra seg ytterklærne på ordentlig vis. 

Knaggene rommer jakker som kan dekke de fleste krav. Enten man 
nå skal på trimtur, skogstur, eller til skole og jobb. 

Skohylla er en særdeles smart løsning, men har det problemet 
som skyhyller tenderer å ha: den fylles altfor fort. Her er fotballsko til 
begge ungene, joggesko, goretex-sko, og pensko til både henne og 
ham.

KLAR FOR VINTER
Forutseende nok foran vintersesongen har også Stians skisko hatt 
 sommeropplag her.

Ikke ulikt Batman vil han alltid være beredt på å bli kalt ut. Han 
speider oppmerksomt etter signalet: At de første snøfillene kommer. 

Inntil videre må han nøye seg med barmarksturer. Hodelyktene 
 ligger på hylla under taket, alltid klare for en kveldstur på fjellet. 
Her ligger også startnummer til Tromsøkarusellen. Det er i det hele 
tatt mye i denne gangen 
som får oss til å tro at denne 
 familien elsker vinter. Ungenes 
is brodder er allerede på plass.

Rett innenfor inngangen 
har Kristian, som nettopp er 
kommet hjem fra skolen, lagt 
fra seg 1.klasse-sekken sin. 
Og har blitt midlertidig opptatt 
med noe høyteknologi på en 
skjerm. Ikke ulikt Batman.

Her bor: Stian Saur, Kristin Nymo og 
barna Johanne og Kristian.
Hobby: Trening og friluftsliv.

Det er nok ikke mange som vet at inngangen til 
Batmans hemmelige hule ligger i Tromsø.

Heftig hilsen

Gir gamle minner nytt liv

En om gangen
Gangen er det første som møter deg når du kommer hjem, og også 
førsteinntrykket du gir fra deg til de som kommer på besøk. BOLYST 
håper å få gå fra gang til gang for å se hvordan  akkurat du har det. 
Send oss gjerne gangtips på bolyst@krysspress.no.

GARNGLOBER I VINDUET: 
Ved å dra gamle garnrester 
gjennom godt sammenpisket 
hjemme laget lim, en blanding 
av mel og vann, har Kirsti laget 
vinduspynt. Garn med lim ble så 
surret rundt  oppblåste ballonger 
i ulik  størrelse. Det fikk tørke over 
natten. Da kunne hun sprekke 
ballongen og fjerne den, og kula 
ble igjen. Det er egentlig utrolig 
hva man kan få til med bare mel 
og vann! sier Kirsti.

SIKRINGSSKAP: Dette dekorative 
bildet er egentlig sikringsskapet i 
gangen. Kirsti har brukt  møbel folie 
og kuttet det til slik at skapet 
fortsatt kan åpnes og lukkes uten 
problemer. Men det er altså ikke er 
svær hvit firkant lenger. Møbelfolie 
er en av Kirstis favoritt easy-fix 
produkter, også fordi den enkelt 
kan fjernes igjen uten å ødelegge 
underlaget. Hun bestiller møbel-
folien på nettet.

KOMMODE: Denne kommoden 
er trukket med møbelfolie. Den 
er egentlig en gammel brun 
 teak-kommode. Og så har Kirsti 
malt den litt i tillegg. 

Gangen bærer preg av at familien er 
svært aktiv, både sommer og vinter.

KLENODIE: Hvem visste vel at 
Televerkets gamle grå standard 
kunne bli så dekorativ? Med litt 
spraymaling og vakre blomster.
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SIGNA-
TUREN

Enten du bor her eller er på besøk, bør du vurdere  medlemskap i Isbjørn-
klubben. Klubben ble dannet i 1963, har 100.000  besøkende i året og over 
250.000 medlemmer fra hele verden. Her kan du også se utstillingen om arktisk 
fangst og fiske. Fortsett gjerne videre til gjenreisningsmuséet og få med seg litt 
krigshistorie. 

Så er det alltid godt å komme seg litt ut. Ta Sikksakkveien opp til Salen fra 
sentrum. Denne bratte stien ble bygget allerede i 1893 av byens befolkning. Her 
får man en flott utsikt over byen og Melkøya. De riktig spreke kan legge turen 
innover fjellet og bestige fjellet Tyven, 418 moh. Turen er nesten åtte kilometer 
lang, på en velholdt grusvei. Her blir utsikten enda mer formidabel. 

Vel tilbake i byen er det en god idé å gå innom Fresh Café og Bar og bestille 
seg en deilig smoothie. Er man sulten er det flere alternativer å velge blant i 
sentrum. Kanskje går det an å avslutte kvelden med en forestilling på Arktisk 
Kultursenter, Hammerfests flotte kulturhus.

Generalhagen midt i sentrum av byen er alltid en fin start. Derfra kan man legge turen 
opp for å se på Rampestrek sine veggmalerier på Rådhustårnet. Turglade bør dra opp til 
 Folke parken og rusle innover stiene. Her finnes en mengde gapahuker og bålplasser å kose 
seg ved. Ønsker man litt mer utsikt er Gangsåstoppen et 360-graders utsiktspunkt rett ved 
byen. Her ser man ned på byen, og utover Tjeldsundet og Vågsfjorden. 

Det går også en fin kultursti langs sjøen fra Trondenes. Her får du Trondenes  historiske 
senter, Trondenes kirke, den russiske fangeleiren/Finnmarksleieren ved kirka og 
 Lauge nområdet med rester av Finnmarksleiren og også en vikinggrav. Her kan man videre gå 
ned mot nausttuftene i Altevågen. På Trondenes kan et besøk på forsvarets anlegg med en 
 omvisning på Adolfkanonen også være et alternativ.

En fin avslutning på dagens ekspedisjoner er å dra i Grottebadet for å få løst opp 
 muskulaturen i de deilig varme bassengene. 

Blir du sulten er Harstad en gourmetby. Det er bare å ta for seg! 

Tromsøs nye attraksjon er den flotte sherpatrappa som i år er bygget 
helt opp til fjellheisplatået (421 moh). Du kan selvsagt også velge 
å ta  Fjellheisen opp, som ble totalrenovert sist vinter og nå også er 
tilrettelagt for bevegelses hemmede. Fra platået kan du nyte utsikten 
over Nordens Paris og fjellene rundt. Ønsker man en hel dag på fjellet 
er det fine stier videre innover og litt mer opp i høyden til selve Fløya 
(671 moh) og Bønntuva (776 moh). 

Nede i sentrum er det aldri kjedelig å vandre langs kaiene for å se 
på båter og folk. Opplevelsessenteret Polaria med levende sel, fisk og 
sjødyr fra arktiske områder blir heller aldri feil. 

Sentrum har mange fine butikker og restauranter. For de yngste 
er det alltid morsomt med mat på transportbånd. Det finner du både 
på Jekta på Shin Sushi og på Sushi Point i Storgata. Husk at du ikke 
bare trenger å spise sushi, men at det stadig kommer desserter langs 
transportbåndet! 

Er du lysten på enda flere opplevelser kan vi varmt  anbefale 
 Vitensenteret eller Tromsø museum. Begge er morsomme 
 opplevelsessenter for både voksne og barn, innbakt nyttig lærdom. 

Om du bor i Hammerfest, Harstad eller Tromsø finnes det steder du 
bare er nødt til å utforske enten du er stor eller liten, gammel eller ung. 
Kanskje kan disse tipsene gi deg litt inspirasjon til neste helgeutflukt?

sikksakkveien

isbjørnklubben

polaria

shin sushi

sherpatrappa

Gangsåstoppen

grottebadet
Trondenes kirke

fresh
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Oppdagelsesferden

HAMMERFEST

HARSTAD

TROMSØ
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Lam er i tillegg til å være en smakfull råvare 
også svært vinvennlig. Dog er det enkelte ting 
som er lurt å passe på og styre unna, når du skal 
sette vin til lammeretter. Det er viktig å huske 
at  lammekjøtt er rikt på egensmak og har en 
del fett, i første rekke på bog og lår. Fettet er 
velsmakende, og det er nesten fristende å si at de 
som fjerner alt dette, like gjerne kunne holdt seg 
til Gildes svinefilet, da mye av smaken kommer 

nettopp fra fettet. Spesielt gjelder dette i retter 
hvor dette har vært utsatt for ekstra varme i form 
av eksempelvis en grill.

Den klassiske vinen til lam er en rød Bordeaux. 
Alle klassiske kokebøker og skribenter synes å 
dele denne oppfatningen. Vinen skal i tillegg 
være klassisk i stilen og helst fra vestsiden av 
Gironde. Med faste, tørre viner med god syre og 
ikke for stor fremtredende frukt, skal lammefettet 

Tid for lam

Høsten er en av mine store favorittårstider. Da bugner det av høstens grøde, både i form av 
grønnsaker, bær, sopp og ikke minst da er lammekjøttet på sitt beste. Vi som bor i nord er så 
heldige at vi bor i midt i «matfatet» og har tilgang til råvarer i verdensklasse.

bekjempes. På mange måter er det hevet over 
enhver tvil at det er en svært god kombinasjon, 
og viner fra St.-Estèphe, Pauillac, St.-Julien, og 
Margaux, er deilige til lammekjøttets sødme. 
Det er dog et stort MEN i dette resonne mentet. 
For det første har de færreste av oss dype 
nok lomme bøker til å drikke hva som kan sies 
være  representative og korrekte viner fra disse 
områdene, og for det andre så har vinskribenten 

LAMMELÅR
Tilberedt med hvitløk, persille og sitron er en 
norsk klassiker som hører påsken til, men også 
nytes av mange resten av året. Servert med 
rotgrønnsaker, og gjerne en sjysaus, er dette en 
herlig rett nå når lammet er ferskt. I de senere år 
er også villsaulår blitt lett tilgjengelig, og med sin 
mindre størrelse en perfekt søndagsmiddag. En 
fellesnevner når det gjelder retten er at et utall 
viner passer til. Det er ingen smaker som lett 
kan skjære seg med vinen. En ting å styre unna 
på vinsiden er viner med søtlig fruktkarakter og 
lav syre, som vi gjerne finner i oversjøiske viner. 
Sødmen i vinen krasjer med sødmen i kjøttet og 
gir en mindre god smakskombo. Det samme hvis 
vinen er for eikepreget. Selv om Riojaviner er 
en klassiker til lammelår, kan det være en ide å 
styre unna Gran Reservaer av den litt gjennom-
eika typen. Viner på druene nebbiolo fra Italia, 
og malbec fra Argentina er verdt å prøve til. 
Personlig er jeg svært glad i viner fra Nord-Rhone 
i Frankrike basert på druen syrah. Alle viner med 
god syrestruktur og tanniner nok til å matche 
lammefettet.

ANBEFALING:

CHATEAU MUSAR 2009
Pris: 329,90
Dette er en ordentlig kultklassiker og en fantastisk 
vin. I Bekaa dalen i Libanon lager man en vin 
som er så nær en Bordeaux at mange på blind-
smaking tar feil. Dette til tross for at den har 
en del andre druer enn i en klassisk Bordeaux-
blanding. Vinen er i tillegg svært lagringsdyktig. 
Dette er en vin som er value for money, og selv 
om den kanskje er noe dyrere enn det du normalt 
kjøper, er den verdt å prøve. Duft av tobakk, 
lær, og spennende krydder, i kombinasjon med 
 nydelig balansert frukt og god syre, gjør denne 
til et godt lammefølge. Er enda litt ung, kan fint 
drikkes nå, men har et langt liv foran seg.

MUGA RESERVA 2013
Pris: 229,90
Om man ønsker en Riojavin til lammet kan 
Muga være et godt alternativ. På duft mørk frukt, 
 plommer, litt lær og eik, men ikke slik at den blir 
for dominerende. Dette til tross for 30 måneder 
på fat. Flott fylde, tørr, god syre og gode tanniner. 
Balansert og munngod vin som passer godt til 
lam.

Robert Parker hatt slik en påvirkning på området 
og vinstilen, at noen vil hevde at den klassiske 
Bordeauxens tid er forbi. Heldigvis finnes det 
mennesker med kjellere med gammel vin, og 
vinmonopolets auksjoner hos Blomqvist, om man 
ønsker å teste ut forskjellen i hvordan vinstilen 
har utviklet seg i de senere år. Lam er som nevnt 
innledningsvis et meget vinnvennlig råstoff og det 
finnes mange gode alternativer til Bordeaux.

COLOMBIER CROZES HERMITAGE 2015
Pris: 214,90
Crozes-Hermitage er den største vinappellasjon 
i Nord-Rhônes, og står bak over halvparten av 
produksjonen i regionen. Det er også den yngste. 
Vinområdene ligger i lavlandet rundt det meget 
kjente Hermitageberget. Vinene er vesentlig 
gunstigere priset, og det er mange gode kjøp 
som er mulig å gjøre fra appelasjonen. Vinen 
består av 100% syrah. På duft mørke skogsbær, 
urter og krydder, og et snev av pepper. God mørk 
frukt i smaken i form av bjørnebær, god syre 
og  behagelige tanniner. Flott balanse i vinen. 
 Utmerket lammefølge, men siden det er jakttider 
kan det også nevnes at dette er en god viltvin. 

I artikkelen er lammelår brukt som et eksempel, 
men mange av de samme prinsippene vil også 
gjelde andre typer lammekjøtt. Det som er viktig 
å huske på er forholdet kjøtt og fett, og hva du 
setter til av andre smaker. For det meste av lam 
vil like fullt tommelfingerreglene over gjelde.

Bon appetit!
Kim Kr. NordliFoto: MatPrat
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Agurk, persille, potet, gulrot, nepe, rødbet, reddik, 
knutekål, spinat, ulike krydderurter og salater, 
chili, rabarbra, sellerirot, løk og purre. Det er 
ingen grenser for hva som virker mulig å få til å 
gro i de dype dyrkningskassene i skogen over 
Utsikten. Inne i det vesle skogholtet som egentlig 
er en snarvei opp til skolen, vokser det fram et lite 
eventyr. Og som for alle slike, skal vi rett og slett 
begynne med at det var en gang.

FELLES INTERESSE
For det var en gang Marit Andersen Somby og 

Heidi Matre kom i snakk om at det kunne vært 
morsomt å lage en felleshage på Stakkevollan slik 
at folk kunne dyrke sine egne grønnsaker.

– Vi var vel flere egentlig som gikk og funderte 
på at vi hadde lyst på en liten flekk hvor vi kunne 
dyrke egne grønnsaker, mener Marit.

– Jeg hadde sett slike urbane kassehager 
sørpå, og så dukka Dyrk Tromsø opp i sentrum 
som vel bare gjorde oss enda mer inspirert, 
 forteller Heidi. 

I alle fall kontaktet de Stakkevollan Velforening  
og Hege Berntsen om ideen sin. Vel foreningen 

 serverte et stort JA ved siden av et areal 
 disponibelt til formålet og litt støtte til å kunne 
gå i gang. Så da ble neste skritt å etablere en 
facebookside for å lodde interessen. 

17 ANDELSHAVERE
– Ideen kom i fjor, men da rakk vi ikke å komme 
i gang. Men i vår hadde vi stiftelsesmøte. Det 
kom rundt 20 interesserte og 17 kjøpte seg 
andel i hagen og startet opp. Hver av de som 
deltar  betaler en liten andelssum på 250 kroner. 
Så kommer selvsagt paller og kasser og jord 

Felleshage for nabolaget
En spire i form av felles ønske om å dyrke grønnsaker, litt gjødsel i form av engasjement, innsatsvilje, 
dugnadsånd og Facebook. Og vips så bugner det i Stakkevollan Felleshager.

og  planter i tillegg til det. Men vi har  egentlig 
 kommet veldig greit ut av det økonomisk. Vi 
har fått veldig mye hjelp, som har redusert 
 kostnadene. For eksempel fikk vi flere av kassene 
fra Extra Stakkevollan, paller har vi fått fra Mack 
og så fikk vi et helt lass med dyrkingsjord fra 
 kommunen, fortelles det ivrig mellom plantene. 

I tillegg kommer det fram at nabo Marius 
 Hansen er gull verdt. Han har egen hage-
parsell på  Holt og har delt villig av både 
 overskuddsplanter, kompetanse og smarte 
praktiske triks.

– Blant annet laget han et stativ med en 
 vanningsdunk, slik at vi alltid har litt vann her 
oppe. Vi har vært så heldige å få strukket en 
slange med vann fra Utsikten og opp hit. Og i 
sommer har vi hatt et lite turnussystem for å 
sørge for at plantene ble vannet. Ellers har folk 
laget seg gode naboavtaler og hjulpet hverandre, 
forklarer Heidi.

FLERE NESTE ÅR
Og etter hvert som det har spirt og grodd fram en 
liten urban hagejungel har også jungeltelegrafen 
gått.

– Vi har plass til mange, mange flere, og får 
hele tiden henvendelser fra folk som kan tenke 
seg å være med. Så neste år blir vi nok enda 
flere, tipper hageentusiastene.

Stakkevollan Velforening er veldig fornøyd med 
både initiativ og resultat.

– Vi har ikke kapasitet til å arrangere så 
mye selv, men vi griper hjertelig tak i alle som 
vil noe. Til dette prosjektet har vi støttet hver 
kasse med 250 kroner. I tillegg har vi sammen 
med  kommunen latt de få bruke dette området. 
Kommunen er forresten velvilligheten selv, og 
tiltak som dette er jo svært positivt for bomiljøet, 
påpeker Hege Berntsen.

Midt i den lille oasen er det også kommet opp 
noen hagebenker slik at det er mulig å ta seg en 
rolig stund mens man er der. De har også satt 
opp flere skilt som oppfordrer folk til å sette seg 
ned og bare nyte hagen og utsikten.

Trivelige trimkamerater
På Stakkevollan er det mange koselige 
 naboinitiativ. Et av dem heter Trimkameratene. 
De har en egen facebookside hvor de enkelt 
søker etter turkamerater, ved siden av at de 
arrangerer faste trimturer i nærområdet hver 
eneste torsdag.

– I sommer har vi også prøvd oss på Ti på 
topp. Men uansett tur så er det veldig sosialt. 

Poenget er å få seg en tur i rask gange hvor vi 
prater på inn og utpust. Det blir bra trening av 
det, flirer Marit Andersen Somby hjertelig. Hun 
er initiativtaker også her, sammen med Elin 
Abelsen. Turkameratene er i alle aldre, og har 
ulik fysisk form og farge. 

– Dette er en fin måte å bli kjent med nye 
mennesker på, og dermed øke trivselen i eget 
nabolag. Det er bare å hive seg med, oppfordrer 
hun. Bildet her er tatt av Anna Troyan.

– Vi har hatt noen felles arrangementer, hvor 
vi har stekt vafler på bål og hatt det litt sosialt. 
Det blir jo gjerne at man kommer i snakk over et 
slikt prosjekt, så jeg vil vet si at vi absolutt har 
fått utvidet bekjentskapskretsen gjennom felles-
hagen, sier Marit.

Felleshagen er for alle borettslagsbeboere 

som hører til Stakkevollan Velforening. Det betyr 
at alle borettslagene, Utsikten, Varden, Brattbak-
ken, Knausen, Rundvannet, Sørlia, Ørndalen og 
Skattøra er inkludert.

Nå i høst planlegger de å samles til en 
 høstfest. Markens grøde smaker ekstra godt når 
man har dyrket den selv!

Fra venstre: Hege Berntsen, Astrid Johansen, Marit Andersen Somby og Heidi Matre samlet rundt noe av grøden i Stakkevollan Felleshager. Her er noen sanseintrykk fra den inspirerende 
 felleshagen nord på Tromsøya. 
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Boligbyggelaget BOB i Bergen og Vestlandet blir 
med i ordningen med storbyansiennitet fra og 
med 1. september 2017. Dette er klart etter at 
generalforsamlingen i BOB – og styrene i Storby-
lagene – har fattet nødvendige vedtak.

Dette innebærer at medlemmene av BOB 
får forkjøpsrett til tilknyttede boliger i fem av 
de øvrige storbylagene – Bate i Rogaland, 
Usbl i Oslo-regionen, TOBB i Midt-Norge, Bodø 
boligbyggelag i Nordland og BONORD i Troms 
og Finnmark. Medlemmer av BOB kan ikke bruke 
ansienniteten i Vestbo eller motsatt. 

17.500 BOLIGER
– Ved at BOB kommer inn tilføres ca 17.500 
boliger på Vestlandet inn i ordningen med 
 Storbyansiennitet. Dette vil styrke ordningen, 
og det er nå i overkant av 90.000 boliger i hele 
Norge som omfattes av ordningen. Anslagsvis 
omsettes cirka 10 prosent av disse boligene 
hvert år, og dette betyr en betydelig medlems-
fordel for våre medlemmer. En av fordelene med 
denne ordningen sett opp mot andre tilsvarende 
ordninger, er at disse boligene dekker markedet 
rundt de fem største universitetsbyene. Dette er 
områder som opplever en stor grad av tilflytting, 
sier Svein Dalsbø, administrerende direktør i 
BONORD. 

ANSIENNITET FRA 1.SEPTEMBER
Medlemmene av BOB får storbyansiennitet 
tidligst fra 1. september 2017 og medlemmer 
av de øvrige fem storbylagene får tilsvarende 
 ansiennitet i BOB tidligst fra samme dato. 
Melder man seg inn i BOB eller et av de øvrige 
lagene etter 1. september 2017, får man storby-
ansiennitet lik ansiennitet i det boligbyggelaget 
som man melder seg inn i. Ansiennitetsreglene 
som gjelder mellom de øvrige storbylagene vil 
ikke bli påvirket av at BOB blir medlem.

Storbysamarbeidet er en betydelig aktør i bolig-
samvirket og forvalter til sammen rundt 159.000 
boliger (av disse omfattes 90.000 av ordningen). 
Alliansen har i dag ca 340.000 medlemmer og 
representerer over 1/3 av medlemsmassen av 
norske boligbyggelag. Alle boligbyggelagene som 
er med i storbysamarbeidet er i tillegg betydelige 
utbyggere av nye boliger i sine markedsområder. 

De siste årene har mange borettslag og sameier 
tilrettelagt for lading av elbil i forbindelse den 
raske veksten det har vært i antallet elbiler og 
 ladbare hybrider. Dagens lovregulering innebærer 
at det enkelte borettslag eller sameie står fritt når 
det gjelder å bestemme hva slags politikk man 
skal ha på området. Dette blir det nå endringer i.

MÅ SØKE STYRET
Før sommeren vedtok Stortinget enstemmig at 
en seksjonseier i et boligsameie kan etablere 
et ladepunkt for elbil og ladbare hybrider på en 
parkeringsplass seksjonseieren disponerer, eller et 
annet sted styret anviser.

STORBY 
samarbeidet 
vokser 

Nye regler om lading av elbil
Nye regler gjør det enklere for elbileiere å få på plass ladepunkt i borettslag og sameier.

I november i 2016 arrangerte BONORD et 
seminar om el-bil hvor en representant for utstyr-
leverandøren Zaptech var tilstede. Selskapet 
har en unik ladeteknologi som først ble utvi-
klet i  Stavanger for offshoremiljøet, og siden 
videreført i forbindelse med lading av elbiler. 
Etter semi naret i november er det etablert et 
 installasjonsmiljø knyttet til systemet i Tromsø, og 
lokal utførende er Arctic Installasjon.

– Vi har fått mange hyggelige henvendelser 
fra boligselskapene i Tromsø i etterkant av det 

Ny lade teknologi
installert i Tromsø

Seksjonseierne må søke styret om tillatelse 
først, men styret har bare anledning til å avslå 
søknaden dersom det foreligger en saklig grunn.

– Regelen finnes i § 25, første ledd i den nye 
eierseksjonsloven. Loven har ikke trådt i kraft 
ennå, men kommunal- og moderniserings-
minister Jan Tore Sanner har opplyst at det er 
sannsynlig at loven kan gjelde fra 1. januar 2018, 
forteller jurist Amanda Skogsøy i BONORD.

GJELDER OGSÅ FOR BORETTSLAG
Det er ikke vedtatt noen tilsvarende bestemmelse 
i borettslaglagsloven, men det kan forventes en 
tilsvarende regulering i løpet av kort tid.

Den 30. mai 2017 vedtok Stortinget nemlig 
følgende vedtak:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag 
til utforming av nasjonal regulering som sikrer 
eiere i borettslag og sameier rett til å anlegge 
 ladepunkt – med mindre det foreligger saklig 
grunn for at en slik etablering ikke kan finne sted.»

– Vår klare anbefaling er å gå i dialog med 
 styret og få kartlagt behovet hele boligselskapet 
har. Med det som bakgrunn kan man planlegge 
både infrastruktur og investering på en god måte. 
Ikke minst er det viktig å huske på det formelle 
knyttet til vedtektsendringer og tilrettelegging 
for gode betalingsordninger. Det kan BONORDs 

forvaltere 
bistå lagene 
med. Ofte er 
jo parkerings-
plasser og 
garasjeanlegg 
i borettslag 
og sameier 
fellesarealer, så 
en  koordi nering 
er viktig. I 
forbindelse med 
denne typen 
infrastruktur 

Jurist Amanda Skogsøy i 
BONORD

er det også knyttet en del ansvar, og i tillegg 
elementer som vedlikehold. Det er derfor viktig 
at planlegging og utførsel samkjøres med styret 
i boligselskapet, slik at man i felleskap får til en 
best mulig løsning for alle parter, sier Skogsøy.

første seminaret. Vi har også selv hatt seminar 
om elbillading med godt besøk. Så langt er 
 systemet installert i to boligselskaper, Knausen 
og Sameiet Løvlund, sier daglig leder Asle 
Eide i Actic  Installasjon.

Eide forventer at endringen i lovverket vil gi 
langt flere henvendelser fremover.

– Ja vi som selskap har stor tro på dette, 
både på grunn av lovendringen men også 
med bakgrunn i salgstallene på elbiler i 
Norge. Fortsatt er det slik at det er svært 
gunstig å investere i elbil, og med den nye 
batteri teknologien som gir mer kjørelengde, 
billig strøm, utbygging av infrastruktur langs 
hovedveiene, og et generelt miljøperspek-
tiv, så tror vi at dette er et område som vil 
 fortsette å øke i årene fremover.

– Hvordan har erfaringen med Zaptech så 
langt vært?

– Den store fordelen med Zaptech er at 
det er utrolig lett å skalere opp, uten at dette 
 medfører betydelige kostnader for bolig-
selskapet som gjør dette. En annen fordel 
er at man ofte kan benytte eksisterende 
infra struktur. Ofte er det nok strøm i bolig-
selskapets eksisterende elanlegg, slik at trafo 
ikke trengs å skiftes ut. Nå er det også  kommet 
hva vi kaller en «black box», som er en 
 komponent som kobles på inntaks strømmen 
og måler forbruket over anlegget i bolig-
selskapet. På den måten kan man SMARTstyre 
og allokere forbruk til ladning, når forbruket 
er lavt i anlegget. På den måten unngår man 
at det vil bli for lite strøm til ladning. Dette vil 
også være en kjempefordel når døgnprisingen 
kommer i 2019, sier Eide.



Tromsø kommune eier boliger i over 50 ulike 
borettslag og sameier i Tromsø. Totalt sett 
 snakker vi om over 300 leiligheter hvor beboerne 
ikke eier selv, men leier bolig gjennom Boligkon-
toret i kommunen. 

I de aller fleste tilfellene er dette helt 
 uproblematisk, men i enkelte tilfeller kan de ulike 
borettslagene oppleve utfordringer. Og når disse 
utfordringene kommer, har de gjerne også hatt 
problemer med å samhandle med kommunen på 
en god måte, både når det gjelder beboere og 
leiligheter. I hovedsak handler det om å oppnå 
en god dialog med kommunen. Flere styrer har 
opplevd å vente lenge på svar, eller ikke få svar 
på problemstillinger de opplever som alvorlige 
hastesaker. 

LOVMESSIG RETT
– Vår jobb er å ivareta borettslagene som vi 
forvalter, på en best mulig måte. Derfor har jeg 
som forvaltningssjef tatt initiativ til å få på plass 
denne avtalen som borettslagene kan kreve med 
loven i hånd, sier forvaltningssjef Bård Fredheim 
i BONORD.

Han viser til lov om Bustadsbyggjelag § 4-6 
som gir boerettslagene rett til å kreve et slikt 
samarbeidsforum. I henhold til denne er det altså 
nå opprettet et samarbeidsutvalg mellom Tromsø 
kommune og BONORD, som gir partene en felles 
arena for drøfting av utfordringer knyttet til erverv 
og forvaltning av andelene. I utgangspunktet 
skal utvalget møtes to ganger i året, men begge 
parter kan også kalles inn til hyppigere møter om 
problemstillinger krever dette.

Marianne Pleym Arctander leder Boligkontoret i 
Tromsø kommune, og påpeker følgende:

– Tromsø kommune eier mange leiligheter 
i borettslag. Vi er helt avhengig av et godt 
samarbeid med både borettslaget i seg selv og 
med beboerne for øvrig. Det blir også viktig for 
kommunen at vi holder oss til samme praksis og 
har gode rutiner for å følge opp alle henvendelser 
som kommer.

Videre sier hun det er viktig at kommunen 

og borettslagene har en felles forståelse for de 
 retningslinjer som foreligger for denne eier-
formen. Hun mener dette vil bidra til forutsigbar-
het både for kommunen og borettslagene. 

– I tillegg er det viktig for kommunen at 
 beboere i kommunale leiligheter skal oppleve 
 tilhørighet til et bomiljø, og at det ikke skal opp-
leves negativt å bo nær en kommunal utleiebolig, 
sier Arctander. 

FELLES FORSTÅELSE
Fredheim mener det blir enklere for alle parter å 
kunne sette seg sammen med jevne mellomrom, 
slik at det er mulig å oppnå en felles forståelse av 
de ulike problemstillingene. 

– Boligkontoret har vært opplevd som litt 

utilgjengelig for mange av lagene våre, som 
ikke følte at de fikk kontakt på et fornuftig vis. 
Samtidig har kanskje borettslagene hatt for 
store forventninger til hvor raskt kommunen kan 
behandle saker. Dette utvalget og denne avtalen 
vil åpenbart bedre på forholdene, med at man 
blir bedre kjent og får en mer effektiv dialog. Ikke 
minst vedrørende problemstillinger som er felles 
for alle, mener Fredheim.

Et eksempel på et problem som kan oppstå, 
kan for eksempel være dyrehold. At kommunen 
kanskje tildeler leilighet i et borettslag som har 
innført forbud mot dyrehold til en person som har 
hund. 

– Bedre kommunikasjon er nøkkelen her, slik 
at det også blir enklere for både kommunen og 

beboeren å få vite om og dermed forholde 
seg til de gjeldende lover, regler, vedtekter og 
forskrifter som eksisterer i et borettslag, mener 
Fredheim.

Rollen til utvalget er å være arenaen for 
å finne felles løsninger. Det skal utarbeide 
beskrivelse av myndighet og ansvar, utarbeide 
rutiner i sam arbeidet mellom kommunen, 
BoNord og borettslagene, og være henvisende 
instans ved eventuell konflikt mellom det 
enkelte borettslag og Tromsø kommune.

MER INKLUDERING
Tromsø kommune er svært glad for BONORDs 
 initiativ, både på vegne av seg selv, sine 
 leie takerne og borettslagene.

– Jeg håper kommunen og borettslagenes 
samarbeid vil føre til en god praksis som igjen 
vil kunne bidra til at våre leietakere føler seg 
mer inkludert, sier Marianne Pleym Arctander. 

– Oppstår det uheldige situasjoner vil 
gode rutiner kunne bidra til konfliktdemping. 
Ikke minst ved at leietaker er godt kjent med 
 konsekvenser av brudd på vedtekter i boretts-
laget, sier hun.

I samarbeidsutvalget er alle parter 
 representert, Ved siden av kommunen og 
BONORD vil representanter fra borettslagene 
være med på utarbeidelsen av de rutiner de 
anser som viktige og hensiktsmessige. 

– Borettslaget får nå en kontaktperson ved 
Boligkontoret som skal sikre at det gis svar på 
henvendelser innen de frister som f oreligger. 
Videre vil det ligge en trygghet i å skulle 
forholde seg til en konkret person som vil 
opparbeide seg særlig kunnskap i  situasjoner 
som medfører  gjentagende kontakt fra 
borettslaget. I samarbeidsavtalen ligger det 
også faste  rutiner som skal bidra til ensartet 
og  forutsigbar praksis, sier Arctander. 

– BONORD, borettslagene og kommunen 
har gjort en god jobb med å få dette på plass 
nå i høst. Det å ha en slik avtale og et utvalg 
som kan holde fokus på samarbeid er vårt 
bidrag til et enda bedre bomiljø borettslagene 
som vi for valter, sier forvaltningssjef Bård 
 Fredheim i BONORD.

Høsten er ikke bare tid for jakt, bær, sopp og 
kosekvelder under pleddet, men også tiden for 
styrene til å legge økonomiske planer for bolig-
selskapet, både på kort og lang sikt.

Budsjettet er et styrets viktigste arbeidsverktøy 
og gir boligselskapet godt grunnlag til å fastsette 
riktig nivå på de månedlige felleskostnadene. 
Underveis i prosessen anbefales det også at 
man setter opp handlingsplaner og delegerer 
 opp gaver internt i styret.

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

STABILITET OG FORUTSIGBARHET
Vi ser at stabilitet og forutsigbarhet er to viktige 
ingredienser for et godt bomiljø i borettslag og 
sameier, og noe som stadig blir mer sentralt i 
valg av bolig. En god budsjettprosess bidrar til at 
boligselskapet får et godt utgangspunkt for å sikre 
forsvarlig og trygg drift, samt å skape et attraktivt 
bomiljø.

Leder av Boligkontoret i Tromsø kommune, Marianne Pleym Arctander, og forvaltningssjef Bård Fredheim i 
BONORD er begge glade for at partene nå har på plass en samhandlingsavtale og et samarbeidsforum som 
skal gjøre det enklere for kommunen og borettslagene å kommunisere om kommunale leiligheter.

TIPS TIL PROBLEMSTILLINGER SOM BØR 
DRØFTES I BUDSJETTPROSESSEN: 

- Hvilke planer har vi for vedlikehold kommende 
år?

- Hvilke planer har vi på lang sikt? (Sjekk 
 vedlikeholdsplanen!)

- Hva ble ikke gjort i fjor?
- Nye maskiner, nytt utstyr?
- Nye avtaler? Nye prosjekter? Vurdere 

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

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

- Avsetning til fremtidig vedlikeholdsutgifter?

KURS
Budsjettering er sammensatt, og Boligbyggelaget 
Nord tilbyr kurs i dette for styrene i våre forvaltede 
boligselskaper. Her går vi inn på sentrale tema 
som blant annet styrets ansvar og rolle i fast-
setting av felleskostnader, økonomisk planlegging 
og gode tips til den daglige driften.

Høsten er tid for  budsjettering

Askil Svensby, eiendomsmeglerfullmektig
Svensby startet i juli som eiendomsmegler-
fullmektig hos GARANTI i Tromsø. Han er 34 år, 
tromsøgutt og har sin utdanning fra Høgskolen 
Innlandet avdeling Rena. Av interesser utover 
jobben er han lidenskapelig fotballinteressert, 
Manchester United-fan, og har spilt selv for 
flere av byens lag. 

– Jeg er et konkurransemenneske og liker 
å stå ansvarlig for mine egne resultater. 
Samtidig liker jeg å møte mennesker, er 
serviceinnstilt, og nøye i mitt arbeid. Dette 
er noe av grunnene til at jeg har ønsket å bli 
eiendomsmegler. Som ny megler har jeg stor 
fokus på kundetilfredshet, og det å yte mer 
enn minstestandarden krever. Min filosofi er 
at gjør du ting ordentlig så får du fornøyde 
kunder, og fornøyde kunder skaper flere på 
sikt, forteller Svensby til Bolyst.

Marie Elise Traasdahl Hansen, 
 eiendomsmeglerfullmektig
Hansen er tromsøjente, og var ferdig utdannet 
ved BI Oslo våren 2017. Hun jobber i dag hos 
Aktiv eiendomsmegling i Oslo, og starter ved 
GARANTI Tromsø i løpet av oktober måned.

– Vi er svært fornøyde med å ha styrket 
staben vår med to fremoverlente, og faglig 
dyktige  ressurser i løpet av kort tid. Som 
eiendoms meglere lever vi av vår dialog med 
våre kunder. Jeg er sikker på at våre nye 
meglere vil være et godt tilskudd til vår orga-
nisasjon, og vil bli positivt mottatt av både 
nye og gamle kunder, forteller avdelingsleder 
Leif-Harald Svendsen i GARANTI Tromsø.

Tine Strømsnes, 
forvaltnings-
konsulent og 
siviløkonom og
Vegard  Antonsen, 
forvaltnings-
konsulent og 
siviløkonom
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Inngår tettere samarbeid 
om kommunale leiligheter
BONORD og Tromsø kommune har nylig undertegnet en samhandlingsavtale, og etablert 
et eget samarbeidsutvalg, som skal sikre utviklingen av gode bomiljø i de borettslagene 
hvor kommunen eier leiligheter. 

Nye medarbeidere



ITKOMMENTAREN

Din digitale tvilling
Har du møtt din digitale tvilling? Som smarttelefonbruker og ivrig 
internetsurfer så har du garantert hilst på tvillingen din mange 
ganger. Den ble skapt av store selskaper med nok data til å lage 
en digital profil av deg. Den gjenkjenner hvem du er når du kobler 
til internett, og vet hva du er interessert i, basert på tidligere søk. 
Dermed skreddersyr den tjenester og informasjon som du raskt får 
tilgang til når du åpner internett. 

Går du på kjøpesenteret, eller andre steder vil telefonen din 
 fanges opp av nettvarder, en form for blåtannteknologi, som 
sørger for at du får tilpasset informasjon sendt til deg via mobil-
telefonen.

Forbrukerrådet har gjennom en rapport vist til hvilke forbruker-
trender som ligger til digitalisering. Vi legger fra oss stadig flere 
spor på internett. På den ene siden gjør dette det enklere for oss 
å innhente tjenester og informasjon vi trenger, men baksiden er 
at du i mange tilfeller ikke aner hva som skjer med de sporene du 
legger igjen. Leser du brukervilkårene som følger med appene 
du bruker? Forbrukerrådet gjorde en lesetest og brukte gjennom-
snittlig en time pr. app. Godt gjemt i teksten finner du at dataen du 
lagrer kan deles med tredjeparter. Hva så med apper du har lagret 
data på som opphører å eksistere? Ikke helt enkelt å få kontroll 
med skylagret data som ikke har noen leverandør lenger. 

Når tingenes internett slår til for fullt vil din digitale tvilling sitte 
med enorm kunnskap om hvilken person du er og hvilke interesser 
du har. 

Datameglere fanger opp slik informasjon og gjør god butikk 
med å sette sammen persondata og videreselge disse. Data som 
bl.a. hentes fra sporing og informasjonskapsler på nettsider du 
har besøkt. En enkel quiz på Facebook kan eksempelvis være en 
informasjonskilde som benyttes.

Informasjonen kan i mange tilfeller omhandle helse tilstanden 
din. Forsikringsbransjen kan ha interesse av røykingen din, 
 alkoholforbruket ditt, sykdommer osv. 

Store selskaper du neppe har hørt om sitter i følge dem selv 
med unike mengder brukerinformasjon. Spesielt i USA finner vi de 
som tilbyr informasjon til banker, offentlige instanser med flere. 

EU kommer i mai 2018 til å innføre ny personvernforordning 
som stiller strengere krav til selskaper som behandler personlig 
data. Kravene omhandler rett til innsyn, sletting og flytting av dine 
personlige opplysninger, såkalt dataportabilitet. Dette følges opp 
med store bøter til virksomheter som ikke tilpasser seg regel-
verket. Så får vi håpe det hjelper. Det 
aller viktigste er at du selv er innforstått 
med hvilke data du registrerer, og at 
disse med din tillatelse tilgjengelig-
gjøres for andre. Det samme gjelder 
aksepten du gjør ved å akseptere bruk 
av informasjonskapsler på nettsiden du 
surfer på. Det er ingen grunn til at din 
digitale tvilling skal bli mektigere 
enn deg selv. 

Kjell M. Lekang, IKTleder
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Ifølge forsikringsselskapet Ifs skadestatistikk, 
har én av ti biler som er involvert i trafikkuhell i 
vintersesongen sommerdekk! 

– Sommerdekk gir rett og slett dårlig kontroll 
på vinterføre, og du utsetter deg selv og andre for 
fare ved å ha dekk på bilen som ikke er tilpasset 
kjøreforholdene, sier Christian Godard som er 
markedssjef i Dekk1. 

Derfor er det viktig å være i god tid med 
dekkskifte før vinteren, slik at du har vinter-
dekkene klare når snøen kommer og veiene blir 
glatte. 

– Begynner det å bli fem grader om natten ville 
jeg vurdert å legge om. Kjører du piggfritt kan du 
mange steder fint legge om før 15. oktober, sier 
Godard.

Før du skifter dekkene, bør du sjekke mønster-
dybden. Som en hovedregel bør man bytte dekk 
hvis mønsteret er under 4 mm og/ eller hvis de 
er mer enn fem år gamle. Sjekk også dekkene for 
eventuelle skader og skjev slitasje. Er du usikker, 
bør du få sjekket dekkene på et dekkverksted.

SLIK OPPBEVARER DU DEKKENE BEST:
Dekk oppbevares best helt tørt, mørkt, kjølig og 
absolutt ikke i sollys.

De bør enten henges opp eller stables liggende 
på hverandre med felg montert. 

Før du legger dem vekk bør du vaske dem, 
tilføre litt ekstra luft og vurdere tilstanden. 

Oppbevarer du dekkene dine på et dekkhotell, 

frigjør du mye plass i boden og slipper jobben 
med vedlikehold og skift. Dessuten vil du få 
 sjekket dekkene dine hvert år, og få beskjed 
dersom du trenger nye.

NÅR SKAL DU SKIFTE DEKK?
Det finnes ingen lov eller påbud i Norge om når 
du skal skifte dekk. Som regel bør man skifte til 
vinterdekk i begynnelsen av oktober.

Har du piggdekk er det tillatt å bruke dem 
fra 1. november til første mandag etter andre 
påskedag, eller fra 16. oktober til 30. april i 
Nord-Norge.

NB! Det er ditt ansvar at bilen er skodd for 
føret.

Politiet gir bøter avhengig av hvor graverende 
lovbruddet er, og kjører du med sommerdekk 

kan du risikere å få kr 3.000 i bot (750 kroner per 
dekk) dersom mønsterdybden ikke er dyp nok. I 
ekstreme tilfeller risikerer du at bilen blir avskiltet 
på stedet og du kan miste førerkortet. Du risikerer 
også avkortning i utbetalinger fra forsikrings-
selskapet dersom bilen din har dårlige dekk og du 
havner i en ulykke.

MEDLEMSTILBUD HOS DEKK 1:
Som medlem av BONORD får du en rekke tilbud 
hos dekkverkstedet Dekk1:

10 % rabatt og 5 % bonus på omlegging av 
dekk. 

5 % bonus på dekk og felger.
Gratis dekkhotell første sesong.
15 % rabatt på dekkhotell andre sesong. 

Husk å
skifte i tide
Du kjører tryggere med riktige dekk 
til riktig årstid. Nå er det på tide å 
skifte til vinterdekk. 

Riktig dekk til riktig tid er viktig for din og andres trafikksikkerhet. Vær ute i god tid med dekkskift i år.

Det er enda en stund til vinteren kom-
mer, men før den tid bør du gjøre huset 
klart til å takle været vintermånedene 
bringer med seg. Ved å ta den obligato-
riske høstsjekken på huset, unngår du 
problemer når kulda setter inn. Her er 
sjekklisten du trenger.

1. VEGGENE Det første du bør gjøre, er 
å sjekke om det er skader på fasaden. 
Se etter sprekker, avskalling, flassing 
og blæringer. Flekkgrunn og eventuelt 
flekkmal der det trengs. 

2. TAKET Mose og begroing fjernes fra 
takstein/shingel. Sjekk om det er skader 
i takstein eller beslag. Se særlig godt 
rundt pipe og takvinduer. Fiks det som 
fikses kan nå.

3. NEDLØPENE Takrenner og nedløp 
må renses. En full takrenne kan fryse 
eller bli tett når regnet kommer. Det kan 
føre til fukt- og frostskader på veggen, 
ved at vannet da renner mot husveg-
gen.

4. SLUK OG AVLØP Bruk frostvæske 
og avløpsåpner i rør, sluk, avløp og 
vannlåser. Da unngår du at det fryser.

5. UTEKRANEN Ikke glem å stenge og 
tømme utekranen for vann! Da unngår 
du at frosten sprenger rørene og 
forårsaker lekkasjer inn i huset. Ta inn 
hageslangen.

6. HAGEMØBLENE Det er ikke bare 
på våren hagemøblene bør rengjøres. 
Både tre- og plastmøbler bør vaskes, 
tørkes og eventuelt påføres olje eller 
annen impregnering før de settes bort. 

7. MARKISENE OG PARASOLLENE 
Markiser og parasoller som brukes ute 
om sommeren, bør rengjøres før de 
rulles inn eller settes bort. Tørk godt og 
påfør eventuelt impregnering.

8. GRILLEN Rens grillristen med et 
egnet grillrensemiddel, tørk godt av og 
ta på grilltrekket. 

Tekst: Mari Andersen Rosenberg/ifi.no

Sjekk dette i høst!

Budsjettering og praktisk styrearbeid med fokus på vedlikeholds-
ansvar - Tromsø mandag 16. oktober kl 17.30 – 20.00.
Budsjettering og praktisk styrearbeid med fokus på vedlikeholds-
ansvar - Harstad onsdag 18. oktober kl 17.30 – 20.00.
Det bli avholdt kurs i gjennomføring av generalforsamling og samei-

ermøter i februar 2018 i Tromsø og Harstad.
I tillegg til disse kursene er første runde med e-læring gjennomført. 
Totalt deltok rundt 200 tillitsvalgte på første kurset, som er en intro-
duksjon til det å sitte i styret i et boligselskap. Tilbakemeldingene har 
vært gode og ny runde med kurs er nå sendt BONORDs tillitsvalgte.

Rengjør og tørk markise og parasoller 
før de rulles sammen eller settes bort.

Ta en skikkelig rens av takrenna, så 
det ikke ligger løv og annet som kan 
tette igjen.

Vask grillen før den settes bort for 
sesongen. Et spesialmiddel er effektivt 
og løser opp sot og fett raskt.

Gi møbler og gjenstander som står ute 
om sommeren en skikkelig vask før det 
settes inn igjen.

BONORDSKOLEN
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– Uforutsette hendelser? Vel et av avløpene var 
invadert av et tre! humrer prosjektleder Trond Ivar 
Stensland i VVS24. 

 – Vi måtte til slutt inn med gravemaskin. Da 
vi spylte ut gjennom rørene for å rense dem, gikk 
det helt tett på et punkt. Det viste seg at et av de 
store trærne på eiendommen her, rett og slett 
hadde slått rot inne i rørene!

Det som kunne forsinket og i verste fall stanset 
hele prosjektet en periode, ble løst i løpet av en 
kveld.

ALT I ETT-LEVERANDØR
– Utstyret vi har gjør at vi kan trasésøke inne i 
rørene og finne ut nøyaktig posisjon for hvor 
det er gått tett. Vi fant det punktet i bakken rett 
utenfor den blokka der. Så har vi det slik i VVS24 
at vi har en tverrfaglig stab og ulike håndverkere 
tilgjengelig, slik at vi kan fikse alt som dukker 
opp raskt og effektivt. Blant annet har vi egen 
gravemaskin med fører. Det var bare å sende 
gravemelding til kommunen, så kunne vi fikse 
problemet samme dag som det oppsto, sier han.

Etter at rørene er renset blir de fornyet, det 
betyr at VVS24 trekker en strømpe med ny herdet 
plast inne i de gamle rørene. Enkelt forklart 
støper de nye rør inne i de gamle, og disse har 
like lang levetid som helt nye rør. I tillegg får du 
ingen ledd eller skjøter som på sikt kan skape 
propper i systemet. Den store fordelen ved siden 
av dette, er selvsagt at du ikke trenger å rive opp 
en eneste vegg eller gulv for å komme til. Det nye 
røret  følger de gamle rørene og reparerer alt fra 
innsiden. 

PLAGET MED LEKKASJER
– Her har de hatt tiltagende problemer med 
avløpsrørene. Det kom stadige små og store 
lekkasjer. Vi har hatt to bare etter at vi startet opp 
prosjektet her 3. mai. Vi ser også at rørene er av 
svært dårlig kvalitet når vi spyler dem rene. Noen 
steder smuldrer de nesten opp. 

Blåkollen borettslag er bygd i 1971 og består 
av til sammen 170 leiligheter fordelt på fem 
lavblokker og en rad med rekkehus.

Nå legger VVS24 inn nye rør overalt. Selskapet 
starter på toppen med takslukene, og jobber 
seg nedover i etasjene, leilighet for leilighet, 
til de ender opp ute hvor rørene kobles på det 
 offentlige avløpsnettet.

Hver leilighet har «besøk» av karene fra VVS24 i 
til sammen fem dager.

– Ja, det står på ei uke for hver enhet hvor vi 
må ha tilgang til kjøkken og bad. Det betyr at den 
leiligheten da får avløpene sine stengt på dagtid, 
men så åpner vi igjen når vi avslutter for dagen. 
Vi gjør det vi kan for at beboerne skal ha åpent 
avløp  mellom klokken 20.00 på kvelden og 08.00 
neste morgen, sier Stensland.

VVS24 har laget et skjema som festes på 
hver inngangsdør, hvor de daglig garanterer 
hvilket avløp det er mulig å bruke for beboeren 
 kommende kveld og natt.

SMIDIG INNSTILING
– Det har gått veldig greit. Vi gjør det vi kan for 
at dette skal gå smidig. Om noen har  spesielle 
ønsker eller ting vi må ta hensyn til inne i 

 leiligheten, for eksempel kjæredyr som er alene 
hjemme på dagtid, så gjør vi det. Dialog er 
 viktigste grunnlag for å kunne gjøre dette best 
mulig både for de som skal få nye rør og vi som 
skal arbeide med å lage rør, smiler Stensland. 

VVS24 har løftet opp et mobilt verksted på 
taket hvor de lager strømpen som blir til ny 
innmat i de gamle rørene. Prosjektlederen viser 
rundt i den store kassehengeren som har med 
seg alt nødvendig utstyr. I tillegg har de en kraftig 
steamer som produserer all varmen som er 
 nødvendig for å herde strømpen inne i røret.

– Det er rundt 130 varmegrader i denne 
 slangen, derfor må den ligge løftet fra taket 
for ikke å lage svimerker. Taket ble renovert for 
få år siden, så det er vi svært forsiktig med, 
 påpeker han. BONORD gjennomfører vernerunder 
 annenhver uke med VVS24 for å påse at alt går 
etter planen.

Syv håndverkere fra VVS24 er involvert i denne 

jobben. Så har VVS24 i tillegg en lokal syerske 
som tilpasser grenforsterkere etter hvert som de 
trenger det. 

– Hun driver med vanlig konfeksjon og bunad 
også, men har en spesiell symaskin som kan 
produsere grenforsterkere til rørene for oss. Det 
er vel den eneste slike symaskinen nord for Oslo 
etter det vi vet, sier Stensland.

Han er tilfreds med at VVS24 levere en 
 hel hetlig pakke, og i tillegg være smidige fordi 
de jobber der folk bor. Prosjektet i Kroken har en 
totalkostnad på mellom 15 og 20 millioner kroner 
og er den største rørfornyingsjoben i Nord-Norge 
så langt. Vaktmester Hans Ivar Klaudiussen som 
har  jobbet i Blåkollen i 34 år er glad for at alt 
går etter  planen, og registrerer at han kan sove 
 tryggere etter hvert som lekkasjerisikoen   forsvin-
ner,  oppgang for oppgang.

VVS24 beskytter fliser og møbler mens de jobber på 
badet ditt.

Blåkollen borettslag fornyer sine avløpsrør. VVS24 
jobber fra taket og nedover.

Vaktmester i Blåkollen borettslag, Hans Ivar 
 Klaudiussen.

Her er gjengen i VVS24 samlet på taket ved siden av verkstedet hvor de produserer nye rør som støpes inne i de gamle. Fra venstre:  Dawid Gomula (Teknisk  operatør), 
Krzysztof Wysocki (Teknisk operatør), Alexandre Gilant (Avdelingsleder Rørfornying), Øystein Hallem (Byggteknisk ), John Christian Johnsen (Teknisk operatør), 
Daniel Stankowski (Teknisk operatør), Trond-Ivar Stensland (Prosjektleder)  Adrian Stankowski (Teknisk operatør / bas) var opptatt med oppstart av et annet prosjekt i 
 Storsteintun i Tromsdalen da bildet var tatt.

VVS 24
Rørlegger, vann og avløp

20 % på garnityr og rørdeler.
vvs24.com | 77 69 02 00

PARTNER
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Rørfornyelse fra topp til tå
Denne muntre gjengen fra VVS24 lager mye mer enn bare rør når de får utfolde seg. Akkurat nå er de i gang 
med det største rørfornyingsprosjektet i Nord-Norge: De fornyer alt av avløpsrør i Blåkollen borettslag i Kroken.



1: Grønn oppdekking med nydelige dekketallerkener i akasietre. 2: Her er det rigget til julebord med engangsutstyr. Alt av glass, fat og bestikk her er av plast. Duk og 
 bordløper i papir. Norengros selger også ulik lysdekor, enten på batteri eller som stearinlys. 3: Flotte mønstre i høstens nye serviser.

Ikke glem å ønske gjestene velkommen med et dekorert inngangsparti. Norengros har mange flotte lykter.

30 MEDLEM OG PARTNER 31MEDLEM OG PARTNER

1 2

NORENGROS TROMSØ OG HARSTAD
Kontor, data og møbler

20% rabatt på alle varer
norengros.no | Tlf: 77 75 26 26 / 08522
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– Nytt denne sesongen er farget bestikk. Vi har de 
i svart og gull, forteller butikksjef Carine Kræmer 
ved Norengros i Tromsø. Hun er trygg på at du 
ikke finner noe bedre sted å handle bordpynt for 
høstens festligheter. Enten det nå skulle være 
duker, servietter, dekketøy eller stearinlys.

Ekstra populært i år er dekketallerkener i 
akasietre.

– Mange er ekstra glade i å kunne myke opp 
moderne kjøkken med litt tre. Disse er flotte og 
kan også brukes som serveringsfat, opplyser 

Kræmer. Fargene er høstens trendfarger og 
 glassene i år skal være krystallinspirerte. Glass 
har Norengros mye av. Ikke minst ølglass, siden 
øl og ølbrygging fortsatt er svært så populært.

INSPIRASJON
Norengros har dekket opp et bord med kuverter å 
la seg inspirere av. 

– Vi har brukt bordløpere som kuvertløpere 
tvers over bordet. Disse kommer ferdig stiplet slik 
at du kan rive av kuvert for kuvert. Men de kan 

også brukes hele som bordløpere på langs og i 
midten av bordet. Her er det din egen kreativitet 
som får råde. 

Hun viser fram bordløpere i ulike farger og 
mønstre som fanger opp fargene i serviser og 
bestikk.

Underst begynner de med lyse duker.
– Dette er Evolin-duker som er papirduker som 

etterlikner stoff. Disse kommer ferdig kuttet, men 
vi selger også mye Dunicellduker som kommer 
på 10-meters eller 25-meters ruller, som du kan 

Partystarteren
Med høstmørket og markens grøde kommer alle de små og store anledningene for å  tromme 
sammen venner og kjente til festlige lag. Enten det nå er høstfester, lutefisklag eller etter hvert 
halloween og julebord. Norengros dekker opp det du trenger.

kutte til etter behov. Disse likner også på stoff i 
konsistens. Vi selger mest i hvitt, men har også 
andre farger. Hvis du har helt spesielle ønsker kan 
vi bestille i alle farger du vil ha. 

ALLE FARGER
– Skal du lage sjørøverpartry for en bursdagsgutt 
eller -jente, så kan vi for eksempel skaffe svarte 
Dunicell-duker. Men husk å beregne tre ukers 
leveringstid, at du med andre ord er ute i god tid 
med bestillingen din, sier butikksjefen.

Hun gleder seg selv til høsten og alle 
 mulighetene den gir til å samle familie, venner og 
kjente til god mat og festligheter. 

– Vi er ikke den butikken med så veldig 
 spesielle sesongvarer. Skal du for eksempel ha 
veldig mye halloween-utstyr så kommer vi nok 
til kort. Men vi har utgangspunktet. Vi kan stille 
med det du skal starte ut med av duker, servietter 

og lys. Og så har vi et veldig rikt utvalg av både 
stentøy og engangsservise.

ENGANGS KAN BLI FLERGANGS
Engangsserviset er blitt av så god kvalitet at det 
faktisk går an å bruke flere ganger om du vasker 
det for hånd. 

– Vi har også engangsservise som er 
 resirkulerbart, men det er kanskje ikke like 
 dekorativt. Poenget er at det er ditt valg, og vi 
hjelper deg så godt vi kan. Ikke vær redd for å 
spørre oss som jobber i butikken, oppfordrer hun.

Når det gjelder øvrige varer er det en god del 
julegaver å hente her også når den tid  kommer. 
Blant annet fører butikken flere merkevarer 
innen for eksempel kokkekniver siden de også er 
storhusholdningsleverandør. Norengros har også 
mye å tilby de enkelte boligselskap.

– Vi har solgt en del avtørringsmatter og 

avfallsbøtter til  fellesareal, og feiemaskiner til å 
rengjøre fellesgarasjer. I tillegg selger vi en god 
del lyspærer og lysstoffrør til våre storkunder i 
borettslagene.



– Vi har i tillegg skaffet oss varmepumpe som har 
vært en veldig behagelig opplevelse, ved siden 
av at vi gradvis bytter til LED-lys, noe som jo også 
sparer strøm. Så totalen må jo bli bra, humrer 
rekkehuseieren og BONORD-medlemmet Robert 
Sørensen. 

Han betaler nå bare 19 kroner i fastbeløp i 
måneden ved siden av den samme spotprisen 
som Ishavskraft selv kjøper inn kraften for.

RÅ I FORHANDLINGER
– Avtalen er en av Norges beste. BONORD har 
vært helt rå til å forhandle strømavtale for sine 
medlemmer, konkluderer Gunn Tove Bjerkan 
som er markedssjef for privatmarked i  Ishavskraft 
med et stort smil. For hun unner absolutt 
 medlemmene fordelen, og poengterer at den 
gjelder for alle BONORD-medlemmer som har et 
direkte kundeforhold med en strømleverandør og 
som ikke bor i borettslag eller sameier hvor man 
har felles strømavtale. 

Hun sier at mange allerede har valgt å benytte 
seg av denne gunstige strømavtalen, men at det 
ennå er en del som kanskje ennå ikke har fått 
med seg at de har tilgang til en av landets beste 
strømavtaler. Og at den til og med gir kortreist og 
miljøvennlig kraft.

LOKAL BIDRAGSYTER
Robert Sørensen forteller at han hoppet på 
et annet strømtilbud gjennom et reward- 
medlemsskap i Norwegian, men at han etter 
hvert opplevde at det ble mange ekstra gebyrer 
presisert med liten skrift at han ville bytte tilbake. 

– Det er også viktig for meg at Ishavskraft er 
lokal, og derfor er med på å ta samfunnsansvar 
i nord som sponsor og bidragsyter til lag og 
foreninger. 

Ishavskraft har i tillegg en tydelig miljøprofil 
og kjøper fornybare sertifikater på absolutt all 
strømmen de handler. Det betyr at de gjør en 
stor innsats for at det totalt sett produseres mer 
fornybar kraft inn i strømnettet. 

Byttet tilbake til Ishavskraft
– Den beste avtalen fikk jeg her nord, konkluderer Robert Sørensen. Den forrige strømleverandøren 
hadde mange tillegg med liten skrift. Med BONORD-avtalen hos Ishavskraft er han trygg på at han 
har sikret seg en av Norges aller beste strømavtaler.

Markedsanalytikerne hos Ishavskraft forventer at 
 strømprisene vil stige litt i vinter. 

– Vi i Norden er heldige som har en relativt høy 
fornybarandel med vann- og vindkraft i den totale 
energiforsyningen. Men siden disse energi-
kildene bokstavelig talt avhenger av vær og vind, 
vil kraftproduksjonen variere fra dag til dag, og 
fra år til år. For øyeblikket er den hydrologiske 
balansen, det vil si vannmengden i fjellene som 
kan  omdannes til energi, noe positiv målt mot 
normalen. Likevel har vi den siste tiden sett en 
sterk utvikling i kraftprisene for de kommende 
årene. Dette skyldes i hovedsak at kullet har 
 hentet seg kraftig inn siden bunnen i starten av 
2016, forklarer porteføljeforvalter Olav Grunde 
Lauvdal. 

Hvordan har det seg så at kullprisen påvirker 
nordiske kraftpriser? Gjennom kraftkablene til 
utlandet vil man i perioder med lav pris i Norden 
eksportere kraft sydover, mens man i perioder 
med lite vann eller andre produksjonshindringer 
hjemme vil kunne importere kraft. Den viktigste 
kraftkilden på kontinentet er kull og dermed vil 
kullprisen avgjøre kraftflyten mellom Norden og 
Mellom-Europa. Prisingen av kull er derfor viktig 
når man skal spå prisene på lengre sikt. Denne 
uken ble kontrakten for neste år omsatt på det 
høyeste nivået siden august 2014. Bakgrunnen 
for dette er at etterspørselen etter kull har tatt seg 
opp, særlig i Kina, men også i Europa. De høye 
fyringsprisene fører dermed til at kraftprisene i 
Norden justeres opp.

– Vi tror nok at prisene vil kunne fortsette 
oppover, men for året 2018 vil hydrologi og 
 produksjonskapasitet spille en viktigere og 
viktigere rolle frem mot levering. For øyeblikket er 
det litt mer vann i fjellene enn normalt, noe som 
tyder på at denne vinteren ikke er spesielt utsatt 
for ekstremt høye kraftpriser slik situasjonen ser 
ut nå. Prisingen av første kvartal 2018 ligger om 
lag to øre over prisen for tilsvarende periode i år, 
sier Lauvdal.

Enda lengre fremover ligger det forventninger 
om at prisene i det nordiske kraftmarkedet vil falle 
frem mot 2020. Hovedårsaken til dette er det økte 
tilbudet av kraft fra nye kraftanlegg, hovedsakelig 
fra fornybare kilder, ved siden av at stadig flere 

elektriske apparater blir mer energieffektive og 
etterspørselen derfor ikke øker i takt med den 
økte produksjonen. Etter 2020 vil effekten av økt 
kraftproduksjon reduseres. En positiv befolknings-
utvikling vil presse prisene oppover, i tillegg til at 
transportsektoren blir mer og mer elektrifisert, og 
dermed øker etterspørselen etter kraft.

Venter en prisøkning

Robert Sørensen er svært tilfreds med at 
han kan gå vinteren i møte med en av 
landets beste strømavtaler i ryggen.

Her er en prognose for forventet kraftetterspørsel. 
Mens befolkningsvekst og varmebehov holder seg 
relativt stabile vil spesielt det økte strømbehovet i 
transportnæringen øke etterspørselen av energi.
Kilde: Statnetts «Long-Term Market Analysis - The 
Nordic Region and Europe 2016-2040» fra oktober 
2016
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ISHAVSKRAFT
Energi og miljø

Felleskraft – Du betaler

prisen vi oppnår hver måned.

Fastbeløp kr 24,- per mnd.

BONORD Innkjøpspris – Du betaler

gjennomsnittlig markedespris.

Fastbeløp kr 19,- per mnd.

Avtalene er uten bindingstid.

Ønsker du BONORD Innkjøpspris, 

så send SMS til 2258 med kodeord 

TILBUD

ishavskraft.no | 77 61 20 00

PARTNER
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Konkuranse 
Send svaret til: BONORD, postboks 6156, 9291 Tromsø, merk konvolutten Barnesida.

Vinnere forrige nummer: Vilde Fagerthun Strømseth Senjavegen 78 9012 Tromsø
Benjamin, Dragland Stærveien 33 9015 Tromsø.

Sett strek til riktig hjem

Vitser: 
Geir er dårlig i matte, og læreren skal lære ham hva 2 pluss 2 er.

"Har dere katt?"
"Ja, det har vi!"
"Hvis den føder to kattunger om våren og to til om høsten, hvor mange kattunger har du 
da?"
"Ingen, Buster er en hannkatt!"

Har du hørt om hønene som hadde så høy feber at det bare kom kokt egg.

Lille Per gikk inn i en lekebutikk. Der sto en stor blå lekebil, og han tok den ned og gikk til 
kassa. Da sa damen i kassen: "Det blir 150 kroner", og Per ga henne lekepenger.
Damen sa: "Har du ikke ekte penger, lille venn?"
Per: "Nei, men er ikke dette en lekebutikk da?"

"

Høst 
Innen meteorologien defineres høsten gjerne som den 
 perioden da normal døgnmiddeltemperatur for det aktuelle 
stedet er mellom 0 og 10 °C og synkende.

Navnet kommer av at innhøstingen av frukt, grønn-
saker og korn som tradisjonelt skulle lagres til vinteren, startet 
i september.

Høst eller etterår er en av de fire årstidene i tempererte og ark-
tiske soner på kloden og består i tradisjonell sammenheng 
av månedene september, oktober og november på den nord-
lige halvkule og mars, april og mai på den sørlige halvkule

Når kommer høsten?
Noen følger kalenderen og anser høsten som ankommet 1. 
september. Andre venter til bladene faller og skogen skifter 
farge.

Meteorologene derimot har én definisjon av høsten:
Når døgnmiddeltemperaturen er mellom 0 og 10 grader og 
temperaturtendensen er fallende gjennom perioden, da er 
det høst, ifølge Meteorologisk institutt. Værvarslene går kun 
10 dager fram i tid, så når høsten kommer vet ikke engang 
meteorologene.

Ordtak om høst:
Den som sover om høsten, skal sulte om vinteren.

Det er sju slags vær i en høstnatt.

Høstnatten kommer dettende, vårnatten smettende.

Det er ikke om høsten at fuglen bygger rede.

Et medlemskap i boligbyggelaget 
er en investering i boligmarkedets gullkort
I et tøft boligmarked er det smart å planlegge for fremtiden. Et medlemskap i BONORD gjør at du stiller foran 
i køen når du skal kjøpe ny eller brukt borettslagsbolig. Ikke nok med det.  Du får også gode rabatter på en 
rekke varer og tjenester.

Lønnsomt med medlemskap nå!
Tegner du medlemskap i perioden 1. oktober - 31. desember  slipper du å betale medlemskontingenten ut året. Det eneste du må 
betale er andelskapitalen på kr 300,-. Du blir også med i trekningen av tre gavekort på kr. 1000,- hos G-MAX, G-Sport og Intersport.

Invester i 
GULLKORTET

Trygt å bo. Godt å leve

VINN
GAVEKORT 

Det enkleste er å melde seg inn på nett! Gå inn på www.bonord.no

Har du spørsmål så kan vi kontaktes på følgende telefon 77 60 32 00 eller post@bonord.no. Besøk oss også på Facebook.

er en investering i boligmarkedets gullkort



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

I App Store eller 
Google Play søker du 
på «bonord medlem».

Registrer deg med din 
e-postadresse og passordet 
du fikk ved aktivering av 
medlemskortet.

4 5

Gå til Min side og registrer 
kontonummeret til ditt 
bankkort for opptjening og 
utbetaling av bonus. 

1 2 3

Hvis du ikke ønsker å bruke app, kan du bruke det vanlige medlemskortet som før.

Få enkelt oversikt over 
alle medlemsfordeler 
i appen.

Vis medlemskortet for rabatt.
Du får automatisk bonus 
når du betaler med betalings-
kortet du har registrert.

Med BONORD i lommen

Slik kommer du i gang med appen



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

24

04925          kunde@ishavskraft.no          ishavskraft.no

19,–
PER MÅNED

BONORD INNKJØPSPRIS

Du betaler det samme som vi kjøper strømmen for + 19,– per måned,
samt lovpålagte avgifter. Forutsetter opprettelse av Avtalegiro eller eFaktura.

Enkelt og gratis å bytte til

Ta kontakt med Georg eller en av våre hyggelige 
kunderådgivere på 04925 eller kunde@ishavskraft.no

Send SMS IK BONORD til 2258, så ordner vi resten.
Ønsker du å vite mer?

Som BONORD-medlem får 
du vår beste strømavtale
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Dekk1 Tromsø 45 84 28 46
Strandskillet 5, 9008 Tromsø

Mer om medlemstilbudene på fordelskortet.no.
Velkommen til Dekk1 - husk å ta med ditt aktiverte medlemskort.

VI HAR ALLE TESTVINNERNE

• 5% bonus på alt

• Gratis dekkhotell første sesong

• 5% medlemsrabatt på kampanjepriser

PRISGARANTI PÅ VINTERDEKK
Se vilkår på dekk1.no

VI HJELPER DEG MED DAB

Alpine DAB radio
- Alpine BT (handsfree): 1432,- 

- Alpine GO: 1216,-
- DAB installasjon 900,- 

Priser ovenfor er etter rabatt og bonus.
* Ekstra bonus varer ut november.

10% 
rabatt og 20%* 

bonus på 
DAB-radio og 
installasjon

BoNord September - 216x281.indd   1 15.09.2017   08:08:43

Strøm
m

eabonnem
ent på Netfl ix kreves.

Alt barna ønsker seg 
i T-We-appen!

Med T-We kan du se TV, fi lm og serier på nettbrett og mobil. Vi har massevis av 
populære fi lmer og serier som hele familien kan se når de vil, og med KIDS-mode kan du 

være trygg på at TV-seingen er tilpasset de minste. Last ned T-We-appen i dag!

©
 2017 D

isney/Pixar

T-We 210x275 aug 3D v1.indd   1 18.08.2017   12.24



EUROSKILT AS
Utemiljø, skilt og avsperring

22% rabatt i henhold til veiledende priser
euroskilt.no | Tlf: 77 67 99 44

HASSELBERG TRANSPORT AS
Lagring og pakkemateriell

15% rabatt på lagring og pakkematriell
hasselberg.no | Tlf: 77 63 33 33

IMI TROMSØ BEGRAVELSESBYRÅ
Bistand ved dødsfall

Medlemspriser
imitromso.no | Tlf: 77 66 25 00

NORENGROS TROMSØ OG HARSTAD
Kontor, data og møbler

20% rabatt på alle varer
norengros.no | Tlf: 77 75 26 26 / 08522

DEKK1
Dekk, felg og dekkhotell

5 % bonus og rabatt på hele utvalget
dekk1.no| 03355

NEUMANN TROMSØ, HARSTAD
OG FINNSNES
Byggevarer

10-42% rabatt på byggevarer
neumannbygg.no

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

ISHAVSKRAFT
Energi og miljø

Medlemspriser
ishavskraft.no | 77 61 20 00

POWER
El-artikler

5 % bonus på alle varer i utvalgte butikker
power.no | 21 00 40 00

FORSIKRING FOR MEDLEMMER
Alle typer forsikring

Medlemspriser, 18 % samlerabatt.
forskringformedlemmer.no | 03712

BLIKKENSLAGER - TOM DREYER
Beslag og ventilasjon

10-20 % rabatt.
blikkenslagerdreyer.no | 77 67 35 88

GLASSMESTER APPELBOM AS
Glass og solskjerming

10-25% rabatt
aappelbom.no | 47 46 49 00

HANESETH HARSTAD AS
Elektro og installasjon

10-20 % rabatt
haneseth.no| 77 01 64 00

JM HANSEN ELEKTRISK
Elektro og installasjon

5-20% rabatt
jmhansen.no | 77 66 55 00

VVS 24
Rørlegger, vann og avløp

20 % på garnityr og rørdeler.
vvs24.com | 77 69 02 00

LAMPEHUSET
Belysning

5 % bonus på alle produkter
lampehuset.no

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

ALL-TJENESTE AS
Renhold og vaktmestertjenester

12,5 % rabatt på ordinære priser
all-tjeneste.no | 77 61 50 50

BYGGMAKKER BLOCH
Byggevarer

Medlemspris og bonus
bygmakker.no | 78 42 75 50

BYGGESYSTEMER AS TROMSØ, HARSTAD 
OG FINNSNES

Utleie lifter og maskiner

20 % rabatt
byggesystemer.no

G-MAX OG G-SPORT
Sport og fritid

10 % rabatt på ordinære priser
gsport.no

TRYGG VAKT AS
Alarm og vakthold

Medlemspriser
tryggvakt.no | 77 61 93 00

MØBELRINGEN TROMSØ
Møbler og interiør

7,5-20 % rabatt
mobelringen.no | 77 60 03 50

NOVA INTERIØR TROMSØ OG HARSTAD
Kjøkken, bad og garderobe

25-30 % rabatt
nova-group.no

TILBORDS
Kjøkken og hjem

10 % rabatt, 5 % bonusW
tilbords.no

REKVE PLEYM & CO DA
Advokattjenester

25% rabatt
rekve-pleym.no | 77 75 12 00

HÅLOGALAND TEATER
Kultur

Opptil 35 % rabatt.
ht.tr.no | 77 60 64 00

FLÜGGER FARVE
Maling og tapet

20% rabatt på ordinære varer
flugger.no

MODENA FLISER
Fliser

10 % rabatt på ordinære varer
modena.no | 977 19 650

REMIKS MILJØPARK AS
Renovasjon

Medlemspriser
remiks.no | 77 60 19 00

JACOB FRIIS UR OG OPTIKK
Ur og optikk

10-25% rabatt
jacobfriis.no | 77 68 31 35

U R M A K E R  &  O P T I K E R

E T B L .  1 9 0 3  

HURTIGRUTEN
Reiser

5 % bonus - Norskekysten
bi-reiser.no | sorvestreiser.no

THON HOTELS
Hotell

12 % i Norge og Sverige
thonhotels.no | 815 52 442

CERTEGO
Låsesmed og låseprodukter

20% rabatt på ordinære priser
certego.no | 09145

HUSK Å  AKTIVERE 
 KORTET DITT!



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


