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Fra HOT til NOT
En gang toppet de trendstatistikkene – for senere å falle dypt.

Gammel dings
Har du fått gaver eller arvegods som du setter pris på, men ikke helt 
vet hvordan du skal gjøre nytte av? I stedet for å stable dem vekk i 
boden eller innerst i skapet, kan du gjøre bruk av dem – for eksempel 
som potteskjulere. 

Gateadressene på  Stakkevollan har navn etter  borettslagene, som  Utsikten, 
Varden,  Brattbakken – og så videre. Men hva heter veien som fører frem til 
disse borettslagene, og hvem er denne veien oppkalt etter?  
(Svaret finner du annet sted på siden).

Ny dings
Årets «dings»? Utvilsomt robotgress klipperen – en 
 gjenstand «alle» føler de må ha.  Daglig leder Ronny 
Karlsen på Montér anslår at det allerede finnes over 
1.000 slike i Tromsø i dag, og at det ikke er noen grunn 
til å tro at ikke trenden  videreføres neste sommer. 

KAKESPALTEN

SANKETIPS

Nabojævelen
Husk å være en god nabo. Følgende plakatoppslag fra 
 oppgangen er hentet fra Ronny Berg og Olav Brekke 
 Mathiesens bok «Den jævla naboen»:

TIL FESTIDIOTEN I 3. ETG!!
• DET SKAL VÆRE STILLE KL. 23:00 det finnes noe som 

heter folkeskikk, slå det opp i ordboken!
• Dette var en vanlig ONSDAG, det finnes de av oss som 

skal tidlig på jobb - POLITIET ER BLITT INFORMERT.
• Det finnes foreldre i - og rundt bygget med småbarn.
• Kjerringene du har besøk av KAN IKKE SYNGE, så be 

dem slutte å prøve!!
• VIS RESPEKT

Eplekakedrøm
Bengt Gøran Thorbjørnsen i Tromsø Catering 
 innrømmer glatt at han lager eplekake hver eneste 
dag nå for tiden. De norske eplene er formidabelt 
gode nå, og da er det umulig å ikke kombinere 
godsakene med litt kake og vaniljesaus.

Du trenger:
• 150 gr margarin (romtemperert)
• 250 gr sukker
• 3 medium store egg
• 200 gr hvetemel
• 1 toppet ts bakepulver
• 3 epler
Slik gjør du: Pisk margarin og sukker hvitt, vend 
 deretter inn et og et egg før du sikter mel og 
 bakepulver inn i blandingen. Hell alt over i en smurt 
rund kakeform (24 cm i diameter). 

Del alle eplene i to og fjern eplekjernen. Kutt så 
eplet i båter som du danderer i et mønster på  toppen 
av kaka. Strø på sukker og kanel, gjerne også litt 
perlesukker, og sett kaka i forvaret ovn på 175 grader 
i 30 minutter. La den stå i forma i 10-15 minutter 
etter at den er kommet ut av ovnen.

Bengt Gøran serverer gjerne kaka varm sammen 
med vaniljesaus, pistasj- eller vaniljeis.

Vaniljesaus
• 2,5 dl melk
• 2,5 dl fløte
• 85 gr sukker
• 1 vaniljestang
• 5 eggeplommer
Slik gjør du: Kok opp melk, fløte, sukker og vanilje-
stang til kokepunktet. Trekk kasserollen av plata og 
pisk sammen de fem eggeplommene i en bakebolle. 
Hell deretter innholdet i kasse rollen over egge-
plommene. Rør sammen og hell blandingen tilbake 
i kasserollen. Varm alt til cirka 75 grader. Sil sausen 
gjennom en sikt, og sett sausen i kjøleskapet. Der vil 
den tykne. Server når sausen er kald. 

Furumøbler. Hvis du blar i billedalbumene fra 
1990-tallet vil du se hvordan trehvitt inntok våre 
stuer, både på vegger og møbler. «Seigest» var 
trenden med salongbord av furu, fordi disse 
 bordene var så solide at de hadde lang levetid. 
Dette var før hipsterne kom, og «furubord» ble 
gjort til et skjellsord; et allment begrep som 
beskrev noe upersonlig og «mainstream».

Teak-møbler. Du kjenner dem igjen fra familie-
bilder fra 1960-tallet; de lys brune møblene som 
prydet alle våre stuer, og som ikke trengte mer 
enn et strøk olje med jevne mellomrom for å ha 
veldig lang levetid. I dag? Teak er et treslag som 
hentes fra den tropiske regnskogen, og er derfor 
høyst politisk ukorrekt. 

SVAR: Hansine Hansens vei, oppkalt etter lærer og gårdeier Hansine Hansen, som i 1938 
overdro deler av gården sin til Troms fylke for utdanningsformål. Ved sin død i 1947 ble resten 
av gården testamentert til samme formål. Store deler av Universitetet i Tromsø  ligger på denne 
gården, og det samme gjør Breivika videregående skole.

Kjerring-
rådet

Respatex. Det opprinnelige varemerket 
fra Norsk Hydro ble etter hvert til et samle-
begrep for høytrykkslaminat. Vi husker 
dem særlig fra 1970-tallets kjøkkenbord, 
med harde, glatte overflater som var 
så solid at man måtte bruke rifle for å 
påføre dem skade. Respatex-møbler var 
 interiørets svar på funkis-stilen; effektive, 
men for mange veldig kjedelig. 

Høstkveldene er tid for innekos 
og levende lys. Strever du 
med å fjerne gammel stearin 
fra lysestakene? Prøv med 
olivenolje i  rengjøringen!

?
Sisselrot
Sisselrot er Norges lakris, og vi sanker jordstengelen/
roten. Bregnen vokser over hele landet i bergskrenter, 
steiner og steder med løs jord. Bladet er tydelig delt 
med nerve, overflaten av bladene er læraktig med 
 uthevede prikker i 2 rekker. Roten (jordstengelen) 
er 3-5 mm tykk dekket av brunaktig filt/skjell og 
kryper langs bakken. Den er selvlysende grønn til 
gulhvit inni. Du kan bruke roten rå, ved å rive på riv-
jern. Trond Svendgård anbefaler i boken «Plukk selv» 
sisselrot tørket, knust og brukt som krydder til desserter 
eller fett kjøtt som and eller gris.

«Bak hver 
manns 
handling 
kan de se 
hans hjem»
Bjørnstjerne Bjørnson
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FRAMTIDENS BOMILJØ 

LEDER

Det er naturlig at satsingen på morgendagens bomiljø 
og -opplevelser spisses mot de enkelte grupper, som 
eksempelvis unge og seniorer. Behovene er forskjellige, 
men bare fantasien setter grenser! 
Svein Dalsbø, administrerende direktør
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BONORD signerer i disse dager den tredje av fire kontrakter om 
 tomtekjøp i forbindelse med realiseringen av prosjektet Øvre Kroken. 
Dette er nødvendig tilleggsareal for å kunne flytte lysløype og 
vanngrøft lengre øst fra dagens plassering, for å gi rom for 
bygging av veg til de framtidige boligområdene. 

I prosjektet ligger 470 boliger av ulik slag 
 (småhus og blokkbebyggelse), barnehage og 
 rikelig med grøntarealer i form av strøks-, 
kvartals og nærlekeplasser. Området har en 
fantastisk beliggenhet vestvendt, solrik og med 
utsikt over Tromsøysundet. I tillegg finnes 
den naturskjønne Krokelvdalen i umiddelbar 
nærhet. Alt ligger vel til rette for å etablere 
et fantastisk bomiljø i denne nye bydelen, 
men spørsmålet blir da: Hva må til for å skape 
fremtidens bomiljø i området? 

BONORD er opptatt av å gjøre livet enklere for 
våre beboere i framtiden. Et godt bomiljø tilbyr en 
enklere hverdag, og et bredere tilbud av tjenester og 
opplevelser. En del ting har allerede fått plass i ulike bolig-
prosjekter slik som eksempelvis en gjesteleilighet, som kan leies 
når storfamilien samles. Populært er også fellesarealer hvor  beboere 
treffes for å ta en kaffetår, eller snekker- / strikkebu. Disse  medfører at 
beboerne blir mer kjente med hverandre, og det vil være naturlig at 
bekjentskapet dyrkes gjennom at man eksempelvis møtes på andre 
sosiale arenaer ved å dra på tur eller på kafé sammen. 

Ellers er stadig flere boligselskaper opptatt av miljøaspektet ved det å 
bo. På dagsorden i mange lag står etablering av elbillading sentralt.  

Med utstrakt bruk av bompenger for å finansiere nye veger, vil mange ha 
et ønske om å kjøpe elbil da disse gjerne har lavere gebyrer og avgifter 

enn andre kjøretøy. 
For solcelleløsninger som vi i nord trodde var uaktuell for 

oss, viser forskning nå at vi har nesten like god effekt 
av solceller som de har på Østlandet. Hvilke av våre 

forvaltede boligselskaper blir de første til å teste ut 
dette på de store takflatene eller veggene som 
mange har? 

Ikke alle har behov for egen bil, og da 
kan en bildelingsordning være aktuell 
å benytte seg av, når store innkjøp skal 
gjøres eller når man tar fatt på helgeturen. 
 Borettslags modellen er i så måte et perfekt 
utgangspunkt, hvor mange mennesker bor 

nært og hvor delebilen kan være plassert på fast 
plass i laget. Her har våre venner i USBL svært 

positive resultater gjennom uttesting. 
Det er naturlig at satsingen på morgendagens 

bomiljø og -opplevelser spisses mot de enkelte grupper, 
som eksempelvis unge og seniorer. Behovene er forskjellige, 

men bare fantasien setter grenser! 
For å nå så langt som vi ønsker, er vi avhengig av innspill fra dere 

beboere om hva dere har behov for og hva dere ønsker. Så skal vi love å 
ta dette med i vår planlegging av nye boligprosjekter. På denne måten 
kan vi skape opplevelser som overgår forventningene både til de enkelte 
boligselskaper, og ikke minst overgår forventningene du har som beboer!
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På dette betongdekket i nest øverste plan blir det både felles uteareal og uteplass tilknyttet hver leilighet. Fra venstre: byggeleder Sigmunn Sørensen, styremedlem André Berntsen og HMS-ansvarlig Fredrik Wedding.

Fasadeløft for 
Blåbærlia
Nå nærmer det seg finale for renoverings
prosjektet i Blåbærlia borettslag i Hammerfest. 
Styremedlem André Berntsen er veldig glad for 
å ha hatt med teknisk kompetanse fra BONORD 
absolutt hele veien.

– Det var BONORD som innhentet anbud, og det er de som følger 
opp på vegne av oss gjennom hele byggeprosessen. Det har vært 
en utrolig fin avlastning for oss i styret, som jo alle har jobber 
det ikke er så lett å stikke fra. Bare det å holde dialogen med 
 entreprenøren er svært  arbeids krevende i et så stort prosjekt. 
Det er mange avklaringer og møter som hele tiden kan dukke opp, 
sier Berntsen. Annenhver uke er det befaring og byggemøte med 
 entreprenør, i tillegg til vernerunder som BONORD deltar på.

VEDLIKEHOLDSPLAN FØRST
Fra BONORDs side har teknisk sjef Sigmunn Sørensen vært med fra 
prosjektet startet. Han laget vedlikeholdsplan for Blåbærlia i 2015, 
som gjorde at det var mulig å få en total oversikt over vedlikeholds-
behovet og hvilke oppgaver som var mest prekære. 

– Vi bestemte oss for å samle alt i et større prosjekt fordi det 
totalt sett ville bli rimeligere for byggherren enn å ta litt og litt, 
 forklarer  Sørensen. I tillegg er Fredrik Wedding, som nå i 2018 
 startet i jobben som prosjekt- og byggeleder ved BONORD 
 Hammerfest, blitt tilknyttet prosjektet som HMS-ansvarlig.  

Blåbærlia borettslag ligger i en bratt skråning 
i Setergamdalen. Med fem minutters gange 

til perfekt jakt- og fisketerreng.
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I denne fotomontasjen er det nye borettslaget plassert inn i terrenget slik det skal se ut når byggingen er ferdig. Som pila viser er det altså den brune bygningen like ved 
kjøpesenteret som blir nye Senteret Borettslag.                       ILLUSTRASJON: BONORD

Prosjektet startet med en ramme på rundt 
7,5 millioner  kroner, men vil lande fiks ferdig i 
 underkant av 9 millioner  kroner på grunn av at 
byggherren har lagt til enkelte mindre prosjekt 
underveis. Blant annet er det trukket rør for å 
kunne legge fiber til alle leilighetene. 

MYE VARMERE ALLEREDE
Entreprenøren Nyboloft er i sluttfasen av 
oppdraget i Blåbærlia. De har i løpet av de siste 
åtte månedene skiftet samtlige vinduer og alle 
balkongdører i borettslaget. Alle fasader er lektret 
ut, tettet og etterisolert. Det kommer ny  kledning, 
er lagt ny taktekking, og det kommer nye 
betongdekker hvor det er felles uteareal i tillegg 
til at hver leilighet får nye skillevegger rundt sitt 
private uteareal. I tillegg har begge de to trappe-
oppgangene blitt flislagt. 

Lavblokka er bygget inn i skrånende fjell i 
Setergamdalen i Hammerfest. Styremedlem 
Berntsen bor selv i en ett-roms på 37 kvadrat-
meter. Han har allerede merket etterisoleringen 
på strømregninga.

– Jeg tror jeg har hatt ei regning i sommer på 
null kroner, men normalt nå etter oppgraderingen 
betaler jeg i snitt bare 200 kroner i måneden for 
strøm. Tidligere var det så trekkfullt at jeg kunne 
kjenne at det blåste inn i leiligheta.

Borettslaget sto ferdig i 1967, og trengte et slikt 

solid løft for å komme opp på dagens standard. 
For eksempel kommer det nå nye hoveddører 

med et låssystem som gjør at beboerne kan åpne 
opp for gjester inne fra egen leilighet. Tidligere 
har ikke ytterdørene inn til fellesarealet vært 
låste.

BONORD og entreprenør på befaring på oversiden av bygget. Kledningen er ennå ikke kommet på plass her.

Blåbærlia borettslag har vært blå. Nå blir fasaden grå og teglstensrød.

VERDIØKNING
– Husleia var veldig lav, nå er den økt opp til et 
mer normalt nivå og for den summen har vi nok 
midler både til dette prosjektet, og til å kunne 
sette av midler til fremtidig vedlikehold, forklarer 
Berntsen. Han har selv bodd i borettslaget i tre år, 
og er glad for den verdiøkning leiligheten hans nå 
får om han skulle ønske å selge.

– Det blir et helt annet inntrykk å komme 
inn her nå, kontra hvordan det pleide å være, 
 bekrefter Sørensen og Wedding.

Totalt er det 28 boenheter i borettslaget. Her er 
20 ettroms, fire 2-roms og fire 3-roms leiligheter. 
De sistnevnte går over to plan i bygget. Flere 
borettslag i Hammerfest har mange slike ettroms 
leiligheter som ble bygget for å dekke behovet for 
boliger til de som kom for å jobbe i fiskeindustrien 
i byen.

Normalt er det sjelden kompetanse nok blant 
vanlige styremedlemmer til å kunne lede et stort 
byggeprosjekt. Blåbærlia har derfor følt det veldig 
trygt å kunne overlate denne oppfølgingen til 
teknisk avdeling i BONORD. 

– Å bruke BONORD som byggeledelse for 
dette prosjektet har gjort alt mye enklere, mener 
styremedlem André Berntsen. 

Lanserer Senteret borettslag
– Du kan faktisk gå i tøflene over til Kanebogen Senter, om du skulle ønske det, sier Bjørn Mathisen 
i BONORD og GARANTI Harstad. Nå legges et nytt borettslag med 12 leiligheter ut for salg.

– Alle leilighetene er på ett plan. De får parkering 
og sportsbod i kjelleren, og bygget får selvsagt 
heis, sier Mathisen. Det blir vannbåren varme i 
alle leilighetene.

Det er BONORD, i samarbeid med Per Strand 
Eiendom AS, som nå lanserer disse nye og 
 praktiske leilighetene med nærhet til det meste av 
det du trenger. Slike kombinasjoner av fordeler er 
det sjelden du får i et leilighetsprosjekt.

Alle leilighetene i bygget blir 3-roms, men vil 
likevel variere litt i størrelse fra 74 til 94,8 kvadrat-
meter i bruttoareal. 

TRE BOLIGETASJER
Lavblokken får til sammen tre boligetasjer, pluss 
parkeringskjelleren, og kommer slik bildet viser 
rett sør av Kanebogen Senter. Alle leilighetene får 
romslige balkonger ut fra stua på mellom 11 og 
15 kvadratmeter. Noen vender mot sør, og noen 
vender mot vest. Når vær og årstid tillater det, har 
leilighetene sol nesten hele døgnet.

– Vi er veldig spente siden borettslaget ligger 
så å si midt i smørøyet i forhold til aktiviteter. 
Det er sjelden du i Nord-Norge kan bo med 

60  butikker på nabotomta, og med trenings-
senter, bowlinghall, tannlege og legesenter 
mindre enn en kilometer unna. 

Mathisen minner også om at naturen er lett 
tilgjengelig fra det nye borettslaget i  Kanebogen. 
Det er en kilometer til badestranden, mens 
 turterreng som Kanebogåsen og Gangsåstoppen 
ligger like i nærheten.

SIKRET I BONORD
Det er fire kilometer inn til sentrum, og her skal 
det bygges gang- og sykkelstier slik at det blir 
gode muligheter for å komme seg til og fra jobb 
på en miljøvennlig måte. Her er også busstopp 
100 meter fra døra til borettslaget.

– Like i nærheten er det også flere idretts-
anlegg som Stangneshallen, skøytebanen i 
Kanebogen og friidrettsbanen på Stangnes. Her 
er flere skoler, og det er god barnehagedekning i 
området, sier Bjørn Mathisen.

Han mener leilighetene vil passe for folk i 
alle aldre, og tar allerede imot henvendelser fra 
interesserte selv om salgsoppgavene ikke er helt 
ferdige ennå.

– Boligene får alle sikrings- og forsikrings-
ordninger som vi har i BONORD, og vil legges ut 
med 60 prosent innskudd og 40 prosent felles-
gjeld. På fellesgjelda har vi 50 års nedbetalingstid 
og de første ti årene er avdragsfrie. Det gis også 
mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld 
for de som ønsker det.

Alle medlemmer i BONORD har forkjøpsrett.

Bjørn Mathisen i BONORD Harstad tar allerede imot 
henvendelser om noen er interesserte i de nye 
boligene.

8 NYHETER 9NYHETER



Inn i spennende marked
Ariel Skogheim (25) er ny eiendoms
fullmektig i GARANTI Hammerfest. 
Hun har satt seg ambisiøse mål på 
egne vegne for sin nye jobb, i en by 
hun kjenner meget godt.

Klare for innflytting
De 36 nye leilighetene på Lundhaugen på 
 Finnsnes er nå klare for overlevering fra 
 Lundhaugen Utbygging og til sine kjøpere.

– De første leilighetene overleveres den 
27.  september, og så er prosessen planlagt 
 fort løpende fram til 4. oktober, forteller salgssjef i 
GARANTI Tromsø, Leif-Harald Svendsen. GARANTI 
har vært eiendomsmegler for dette boligprosjektet 
til BONORD.

De 36 leilighetene ligger i de fire øverste 
etasjene i den nye boligblokka på Finnsnes, og når 
bygget overleveres er det bare to 2-roms leiligheter 
igjen som ikke er solgt og som da blir overlevert 
byggherren for salg eller utleie.

Her er det nye landemerket på Finnsnes.  Lundhaugen 
borettslag. FOTO: Leif-Harald Svendsen

– Jeg er fra Honningsvåg, det er der jeg har bodd 
lengst. Men jeg er faktisk født i en ambulansebåt 
på vei mellom Havøysund og Hammerfest. Derav 
navnet Ariel, smiler megleren som er oppkalt etter 
Disneys havfrue.

Helt udramatisk var det ikke å komme til verden 
på havet, siden hun er født i desember. Men nå er 
Ariel Skogheim akkurat ferdig med studiene sine 
ved Nord universitet i Bodø, og har tatt med seg 
sønnen på 8 år tilbake til Finnmark for å få fart på 
karrieren sin.

UNG OG MÅLBEVISST
– I min bachelor handlet det blant annet om å 
være ny som megler, og jeg var så heldig at jeg 
kunne intervjue mange erfarne meglere om hva 
de ville brukt som sitt viktigste innsalgsargument 
om de skulle inn i markedet som helt ung. 

Ariel har i tillegg funnet sitt helt egne argument 
som er like effektivt som det er enkelt.

– Som ung og ny jobber jeg hardere enn 
alle andre fordi jeg vil bygge meg opp både en 
portefølje, og mitt eget omdømme. Derfor er jeg 
ikke bare mer ivrig men trolig også mye mer nøye 
enn de med mer erfaring, fordi jeg er så redd 
for å gjøre feil. Jeg er så avhengig av å få gode 
skussmål fra de jeg jobber for, forteller hun.

Ariel Skogheim (25) er nyansatt eiendomsmeglerfull-
mektig ved GARANTI Hammerfest. Foto: Rino Engdal

Attraktive boliger 

– Vi har allerede solgt tre av de til sammen 
18  leilighetene, og de virker som om de er 
 interessante for alle aldersgrupper, selv om 
de kanskje er ekstra attraktive for de som vil 
komme seg inn på boligmarkedet for første gang. 
 Leilighetene har gunstig pris og størrelse, sier 
Raimond Sørensen, eiendomsmegler i GARANTI 
Tromsø.

17 av boligene ble bygget av BONORD i 2000, 
den siste er helt ny. De første leilighetene var 
de første 10 årene utleieleiligheter for personer 
under 35 år. Av den grunn fikk de raskt tilnavnet 
«ungdomsboliger».

UTLEIE I 18 ÅR
– I 2010 ble leilighetene tilgjengelig for utleie 
uansett alder. Nå er det ikke lenger et krav at 
leilighetene skal leies ut, og BONORD ønsker 
å  frigjøre kapital for å bygge nye boliger for 
 medlemmene sine. Derfor ble borettslaget 
 Evjenveien 2 etablert tidligere i år. Etter hvert  

Boligene som tidligere har vært kjent som 
ungdomsboliger i Evjenveien, har BONORD nå 
omgjort til borettslag og lagt ut for salg. 

TRYGGHET FOR ALLE
Hun er trygg på ansvaret som ligger i det å være 
eiendomsmegler, og er opptatt av å opptre kor-
rekt og sikre trygghet for både selger og kjøper 
når hun formidler det som for de aller fleste er 
deres livs største enkeltinvestering.

– Vi formidler alle slags boliger, uansett om det 
er eneboliger, selveierleiligheter eller borettslag. 
I tillegg har vi den ekstra spisskompetansen som 
kreves vedrørende kjøp og salg av borettslags-
leiligheter, forklarer hun. Hun har så vidt vært en 
måned i byen, og får gradvis mer hektiske dager.

som leiekontraktene er gått ut, har leilighetene 
blitt tilgjengelig for salg, forklarer Sørensen.

Han beskriver standarden som god, og 
slitasjen som normal i forhold til boligenes 

alder.  Eiendomsmegleren ser absolutt et stort 
 potensiale i leilighetene. 

– Ved relativt enkel oppgradering vil de også 
øke ytterligere i verdi.

Raimond Sørensen 
ved GARANTI Tromsø 

er eiendomsmegler 
for  leilighetene i 

Evjenveien. 

Leilighetene har en fantastisk utsikt over Tromsøysundet.Leilighetene er allerede fraflyttet og innflyttingsklare umiddelbart.

ETT OG TO PLAN 
Det finnes noen få 3-roms leiligheter som 
går over ett plan, mens de fleste  leilighetene 
er 2-roms leiligheter fordelt på to plan. 
 Leilighetene som er lagt ut først har vært gitt 
en total pris antydning mellom 2.490.000 og 
2.670.000  kroner. Prisen er fordelt halvt om 
halvt på innskudd og fellesgjeld.

– BONORD-medlemmer har forkjøpsrett, og 
vi kommer til å legge leilighetene ut i markedet 
jevnt nå utover høsten, forteller Sørensen. Han 
vil  spesielt anbefale studenter som skal være 
i Tromsø i tre til fem år om å forsøke å kjøpe 
 leilighet om de har mulighet.

 – Selvsagt er det umulig å spå utviklingen i 
boligmarkedet, men en del studenter har både 
kjøpt og solgt leilighet gjennom oss, og har 
gjort bra fortjeneste og skaffet seg egenkapital 
til neste boligkjøp, sier Sørensen.

Alle leilighetene i Evjenveien 2  Borettslag 
har fast parkeringsplass og en eller to 
sportsboder, som det er god størrelse på. 
Noen  leiligheter har uteplatting. Området er 
 vestvendt, er solrikt og har en enestående 
utsikt over  Tromsøysundet mot Tromsøya.

for etablerere
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MIN LIDENSKAP

 FOTBALL-
FRELST

I Hammerfest regner Jan Steinar (53) med at han 
bruker rundt 20 timer i uka på fotball, som trener 
og tilrettelegger. I Harstad «kakker» Brage (8) ball i 
hvert eneste våkne minutt – og i Tromsø skulle 
Smilla (17) ønske at hun hadde blitt fotball
frelst mye tidligere.

NAVN: Brage Othelius Weines
ALDER: 8 år
LAG: Landsås IL
Fotballtimer per uke: Så mange som 
mulig
Beste fotballminne: Når vi scorer 
mange mål, en gang vant vi 10-0!
Favorittlag: PSG (Paris Saint Germain) 
og Rosenborg
Forbilde: Neymar
Fotballdrøm: Å bli fotballspiller

NAVN: Jan Steinar Paulsen
ALDER: 53
LAG: HIF/Stein
Fotballtimer per uke: Tilsvarende en 
halv stilling
Beste fotballminne: Å rykke opp i 
2.  divisjon borte mot Fløya, og hele 
byen tok imot oss på flyplassen.
Favorittlag: Manchester United
Forbilde: Roger Finjord sine filosofier og 
engasjement er smittende.
Fotballdrøm: Skape gode opplevelser 
for alle involverte.

NAVN: Smilla Jensen-Eveborn
ALDER: 17 år
LAG: Hamna IL
Fotballtimer hver uke: 2-3 treninger, 
pluss kamp
Beste fotballminne: Da vi slo TIL 5-2 i 
fjor. Var skikkelig underdog, men klarte 
det likevel.
Favorittlag: Atlético Madrid
Forbilde: Antoine Griezmann
Fotballdrøm: Å ha det gøy med 
 fotballen så lenge som mulig 
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FAKTA

HAMMERFEST
Sentrale klubber: HIF/Stein og 
 Indrefjord IL, og den felles toppfotball-
satsningen i Hammerfest FK. 
Store bragder: Hammerfest-fotballen 
hadde sin storhetstid rundt 1970, da 
 HIF/ Stein var regnet som best i  Nord-Norge. 
Merk deg: Hammerfest har den eneste 
nordnorske olympiske mesteren i fotball, 
Christine Bøe Jensen, som vant gull i 
Sydney 2000. 

HARSTAD
Sentrale klubber: Harstad IL er størst 
og mest kjent på herresiden, Medkila på 
damesiden. 
Store bragder: HIL-herrene var 
 Nord-Norges fremste lag på 1950-tallet, 
men damene (Medkila) vant kongepokalen 
i 2003. 
Merk deg: Harstad stadion ble den første 
i Norge, og den fjerde i Skandinavia, med 
kunstgress. Åpningskampen ble spilt 15. 
oktober 1977. 

TROMSØ
Sentrale klubber: Tromsø IL og Tromsdalen 
UIL på herresiden, Fløya IF på damesiden. 
Store bragder: Etter opprykket til topp-
divisjonen høsten 1985 har Tromsø IL vært 
Nord-Norges beste lag, med to konge-
pokaler og fem medaljer i seriespill. 
Merk deg: Skarphallen, som sto ferdig 
1985, var Norges første innendørs fotball-
hall med fulle banemål. 

– Jeg tenker på fotball hver eneste dag. Går jeg 
langs veien og det ligger en stein eller noe der, 
så prøver jeg jo å trikse med den. Det skjer auto-
matisk, uten at jeg tenker meg om,  innrømmer 
Smilla Jensen-Eveborn med et stort smil. Hun 
begynte ikke å spille fotball før hun startet på 
ungdomsskolen. Er det noe i livet hun angrer på 
til nå, er det at hun ikke fant fram til fotballen før. 
Den sene starten gjør at mulighetene hennes for 
seriøs satsing på idretten ble mindre. Det betyr 
ikke at hun ikke storkoser seg. 

– Fotball kjennes bare så riktig – og så artig. 
Jeg bare synes det er råtøft med damefotball! 
erklærer Smilla, som har spilt på både jente- og 
guttelag for å bli best mulig. I en periode har 
hun også trent med både jente- og damelag i 
Australia.

BALL DØGNET RUNDT
I Harstad har ikke Brage Othelius Weines tid til 
å prate. Han øver på å skyte med venstrefoten. 
8-åringen er på hjemmebanen til Landsås hvor 
han skal spille kamp om en drøy time. Men nå er 
han både varm og andpusten av alle forsøkene 
på å få lagt ballen helt opp mot krysset, med 
«feil» fot. 

Pappa Tom André Hansen forteller at familien 
er nybegynnere i fotballmiljøet i byen. Brage har 
funnet fram til sin lidenskap helt selv. Storebror er 
overhodet ikke interessert. Mens foreldrene gjør 
det fotballforeldre skal: Følger med på trening, 
kamp og turneringer. Selv om gutten bare er 8 
år, begynner det allerede å bli både timer og 
kilometer av det hele. Tom André lover å  være 
støtteapparat så lenge Brage synes fotball er gøy.

Når Brage først får en ball i beina klarer han 
ikke å la være å sparke den mot et eller annet.  

– Han får ikke lov å stå på verandaen og kakke 
ball der. Det bråker helt vilt. Både for oss og 
 naboene, forteller pappa. 

Den ømme far har istedenfor innredet et eget 
rom i kjelleren hvor guttungen kan utfolde seg 
med ball mot vegg, og trene triks og tilslag.

EN STOR DEL AV LIVET
Jan Steinar Paulsen har levd hele sitt liv i 
 fotballens tjeneste i Hammerfest. En uriaspost, vil 
mange kunne hevde, siden Hammerfest fotball-
messig aldri har klart å slite seg ut av skyggen til 
Alta. Det skyldes i alle fall ikke innsatsen til Jan 
Steinar eller forfedrene hans. Jan Steinar er tredje 
generasjon fotball i byen, og stiller opp nær sagt 
døgnet rundt med en ustoppelig entusiasme og 
energi. 

Både far og farfar har vært viktige bidrags-

ytere både som spillere som som klubbstiftere i 
byen. Faren Steinar spilte på 68-laget som ble 
nordnorske mestere etter å ha slått Bodø/Glimt 
på Aspmyra. Farfaren Sigmund var aktiv i Spark 
som back og kasserer og var med på å stifte IL 
Stein. Laget i Hammerfest heter nå HIF/Stein, etter 
å ha fusjonert med klubben Jan Steinar var med 
på å stifte: HFK, Hammerfest fotballklubb. Her var 
Jan Steinar daglig leder i 20 år, fra 1994 til 2014, 
og var A-lagsspiller i begge de siste gullårene 
for klubben hvor de i to perioder var oppe i 
allnorsk 2. divisjon og spilte mot lag «med hus på 
begge sider av gatene», som han beskriver det. 
Eksempelvis Lyn Oslo. De spilte også NM-cup mot 
både Bodø/Glimt og Tromsø IL, og Jan Steinar har 
faktisk scoret mot begge to.

TRENGER FOTBALLHALL
– Det byen trenger, det byen alltid har trengt, er 
en skikkelig fotballbane. Nå har kommunen avsatt 
tomt, men realiseringen av en fullskala fotballhall 
fremstår dessverre fortsatt et stykke unna. Fotball 
har derfor aldri hatt så gode kår i Hammerfest. 
Men vi har mange fotballspillere likevel, forteller 
Jan Steinar. Nå kan han selv legge til på CV’en 
sin at han har bygget opp byens jentefotballmiljø. 
Jentefotballen i Hammerfest teller nå 175 spillere 
og utgjør nå mellom 35 og 40 prosent av byens 
fotballmiljø. På jentesiden har byen store spillere 
å inspireres av. Christine Bøe Jensen er olympisk 
mester, Eirin Lemika spilte i Toppserien for flere 
lag, mens Synnøve Hafnor er aktiv spiller for Røa. 
På herresiden ble 17 år gamle Marcus Pedersen 
historisk i år da han undertegnet proffkontrakt 
med Tromsø IL. 

Brage passerer nå flekkvis så nærme 
 journalisten at han er i stand til å høre spørsmål, 
og svarer andpustent så godt han kan. Det å stå 
i ro når det er en fotball tilgjengelig er ikke noe 
alternativ.

– Jeg begynte å spille fotball på Landsås da 
jeg var fire år, tror jeg. Pappa nikker bekreftende. Brage Othelius Weines lever for fotball hele døgnet – og spiller hele tiden. Også der det ikke er helt lov.
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Jeg begynte 
med  fotball 
da jeg var 
fire…
Brage (8)



– Hvor ofte tenker du på fotball?
–  Hele dagen, vel, svarer han kjapt, og så er 

han borte igjen.
– Det går ikke an å sammenlikne det å trene 

jenter og det å trene gutter. Jenter, vet du, de 
må du være litt magiker for å finne ut av. Og det 
å TRENE jenter, det er en hel vitenskap, erklærer 
Jan Steinar med et skjelmsk smil.

Datteren Emma på 15 førte han inn i denne 
stratosfæren, og siden har han blitt fullstendig 
fascinert. Jan Steinar liker å utvikle seg selv og 
andre. Og som trener av et jentelag får han til 
begge deler.

VIKTIG FRITIDSMILJØ
– Gutter spiller fotball hele tiden, bare de får tak 
i en ball. Jenter trener når det er trening. Her 
i Hammerfest er vi en gruppe trenere som har 
funnet en oppskrift som ser ut til å fungere veldig 
godt for jentene, hvor vi har stor vekt på kvalitet, 
på forutsigbarhet og på det sosiale. Jeg tror 
jentene kjenner på at de blir veldig seriøst ivare-
tatt, og at de har mye igjen for treningen. Derfor 
er interessen i kraftig vekst. I tillegg blir slike 
fritidsmiljø bare viktigere. Det er jo nesten bare på 
fotballtreninga at disse jentene nå faktisk møtes 
ansikt til ansikt og snakker sammen. Ellers foregår 
jo det meste av fritiden med nesa i en skjerm, 
sier fotballpappaen. Jenter 15-laget kniver denne 

høsten hårfint med Alta for å bli kretsmestere! De 
innbyrdes oppgjørene vil avgjøre når poengene 
skal telles opp den 1. oktober. 

– Det å vinne er selvsagt en drivkraft, men det 
å skape gode opplevelser sammen med andre 
er det jeg brenner for. Det å  fungere kollektivt, 
prestere i lag, mislykkes i lag. Det blir noe helt 
eget ved måten man sveises sammen på. Om 
alle er påkobla er vi blant de beste i Nord-Norge. 

På en dårlig dag kan vi tape for de svakeste 
motstanderne. Sånn er fotballen. Frustrerende og 
inspirerende, konkluderer han.

I fjor vant jentene en publikumspris på 25.000 
kroner, rett og slett fordi de engasjerte seg og 
jobbet for å vise fram lidenskapen sin for resten 
av byen. 

– I en by hvor fotball tradisjonelt har så lite 
plass, må jeg si at det var godt gjort i konkurranse 
med blant annet ski og turn som er de virkelig 
store idrettene her i byen. Da var jeg stolt, smiler 
treneren.

LIKESTILLINGSFOKUS
– Pappa hadde lenge mast om at jeg skulle prøve 
fotball, men jeg turnet, jeg spilte håndball, og 
hadde masse andre interesser. Men så ordnet 
han meg inn på en trening, da. Og da var det rett 
og slett gjort.

Smilla liker at det er lagidrett, samtidig som 
hun liker å prestere individuelt. Siden den første 

fotballtreningen har hun øvd og øvd og øvd. 
Drømmen har vært å bli skikkelig, skikkelig god, 
og hun har lagt ned en rekke arbeidstimer.

–  Jeg og familien bodde i Sydney, Australia 
for et par år siden. Der fikk jeg trene fotball med 
en tidligere damelandslagsspiller som trener. Det 
var ekstremt inspirerende, hun hadde veldig mye 
å lære bort. Vi hadde bare en trening i uka, men 
fordi jeg var så ivrig fikk jeg trene både med mitt 
eget lag og sammen med damelaget som trente 
like etterpå. Så den ene fotballtreninga varte i 
godt over tre timer hver gang. Det var helt utrolig 
gøy! Smilla stråler når hun forteller om det. 

Ellers har hun spilt på guttelag og prøvd seg på 
ulike jentelag. Men fra og med i fjor har hun vært 
fast i Hamna IL som startet opp eget damelag i 
fjor, og nå satser på jentene de også. 

– Jentefotball er helt utrolig tøft! Det er artig 
å spille og det er spennende å følge. Med de 
norske damene kvalifisert for VM har vi mye å 
glede oss til. De fortjener like mye satsing og 
like høy lønn som gutta. Ada Hegerberg scorer 
like mye mål i løpet av en sesong som Ronaldo. 
Det er ingen grunn til at ikke kvinnefotball skal få 
like høy status som herrefotball, sier Smilla med 
overbevisning.

Skulle hun sette seg et mål selv nå, i og med 

FAKTA

Fotballen i Norge er 
organisert gjennom Norges 
Fotballforbund, som er 
det største særforbundet i 
Norges Idrettsforbund. 

Norge har 371.910 registrerte 
fotballspillere, 110.424 av 
disse er jenter og kvinner. 
Fotballen engasjerer i tillegg 
rundt 130.000 frivillige. 
I tillegg til dette kommer 
bedriftsidretten. 

Beste måte å finne riktig 
klubb på riktig nivå, går 
gjennom fotballkretsene. For 
Hammerfest er dette Finn-
mark fotballkrets, for Tromsø 
er det Troms fotballkrets og 
for Harstad er det Hålogaland 
fotballkrets. 

Man kan delta i fotballaktivi-
teter som enda yngre, men 
kamper spilles ikke før fra 6 
års alder. Fra 12 år regnes 
man som «ungdomsspil-
ler». Aldersgrensen for å bli 
regnet som veteran er 28 år 
«oldgirl» og 32 år som «old-
boys», og mange er aktive 
også etter fylte 50 år. 

Den norske fotballsesongen 
varer tradisjonelt mellom 
april og oktober, men etter 
hvert har dette blitt en hel-
årsidrett, der det arrangeres 
turneringer innendørs også 
om vinteren. 

Smilla Jensen-Eveborn angrer bare på én ting: At hun ikke begynte med fotball tidligere.

at drømmen om å bli profesjonell spiller synes 
uoppnåelig, er det å få bli trener. Akkurat nå går 
hun idrettslinja på Tromsdalen videregående. 

MINNER OG DRØMMER
Jan Steinar har noen av de største fotball-
drømmene bak seg. Det å rykke opp i sesongen 
2000 er et minne som har festet seg godt.

– Det var en fantastisk entusiasme rundt laget 
vårt i byen, og den siste opprykkskampen bare 
måtte vi vinne. Det var borte mot Fløya i Tromsø. 
Kampen ble direkteoverført på radio til en pub 
her i byen, hvor det var smekkfullt. Da laget landa 
med fly den kvelden var hele byen på flyplassen. 
Vi ble møtt av korpsmusikk og ordføreren med 
blomster, og fikk bilkortesje ned til sentrum for å 
fortsette feiringen. Det er nå blant de tingene vi 
gutta fortsatt mimrer om når vi møtes, humrer 
hammerfestingen.

En som definitivt har mange gode fotball opp-
levelser foran seg er den unge harstad væringen. 

– Han skal ikke utsettes for noe press. Men 
så lenge han synes det er gøy, stiller vi opp på 
sidelinja. En av bonusene med dette er at vi er så 
heldige at vi ikke kjenner til det problemet med 
spill- eller skjermavhengighet. De eneste timene 
Brage sitter i ro foran en skjerm er når han ser en 
fotballkamp, avslører pappaen, og må på ny ta 
en 360 grader for å sjekke hvor sønnen er blitt av. 
Nok en gang er Brage helt nede ved midt banen, 
og i gang med å starte et nytt raid inn mot 
16-meteren.

– Se nå, se nå! oppfordrer han. Og sender 
ballen midt i mål. 

Brage fnyser stille for seg selv. Lynraskt henter 
han ballen ut av nettmaskene og forsvinner 
tilbake til midtstreken for å starte et nytt angrep.
For ballen skal jo ikke midt i mål, den skal i 
 krysset!

Jan Steinar  Paulsen er  tredje generasjon 
fotballmann i Hammerfest. I dag bren-

ner han for at andre skal finne glede i 
leken med ball.
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Pappa hadde lenge mast om at jeg skulle 
prøve fotball, men jeg turnet, jeg spilte 
håndball, og hadde masse andre interesser
Smilla (17)

Det er nesten bare på fotballtreningene at 
disse jentene nå faktisk møtes ansikt til ansikt 
og snakker sammen. Ellers foregår jo det 
meste av fritida med nesa i en skjerm
Jan Steinar (53)



2018
1975 

UTSIKT TIL PARADIS Fra det som har vært hans faste solkrok i 43 år, kan Jan A. Brox nyte utsikten til sitt 
eget paradis: Kroken, drabantbyen som aldri bare ble en soveby. 

Jan A. Brox i solkroken i Gneisveien med lille Siv-Hege på fanget, kort etter innflyttingen til det som var drømmeboligen. 
Innflyttingen fant sted 10. juli 1975, den sommeren det regnet så fælt. 

Jan og Kjellaug i den samme solkroken, sammen med barnebarnet Emma som er innom bestemor og bestefar på besøk. 
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FAKTA

GNEISVEGEN BORETTSLAG
Gneisveien borettslag består av 159 
leiligheter, og er det nederste borettslaget 
sør for Anton Borchs vei i bydelen Kroken. 
Avstanden til skole og butikk er kort, og 
bussforbindelsene til sentrum er gode. 

POPULÆRKULTUREN 1975

Du vil ikke tro det, men noe av det mest 
populære i 1975 var «Mamma Mia», 
som kom ut på albumet ABBA dette året. 
Også en annen svensk hit gjorde seg 
bemerket, «Movie Star» med Harpo. På 
TV samlet vi oss om TV-serien «Ante», 
eller  «Nitime mordet», detektivserien med 
etter forskerne Helmer og Sigurdson. 1975 
var et godt kinoår. Da så vi «Flåklypa Grand 
Prix» og «Gudfaren 2», som riktignok hadde 
 internasjonal premiere året i forveien. 

Herfra har Jan kunnet følge utviklingen, og se 
hvordan Kroken har fungert som et speilbilde på 
hvordan Tromsø har utviklet seg som by – helt 
fra 10. juli 1975, den dagen Jan (77) flyttet inn 
i Gneisveien sammen med sin Kjellaug (75) og 
barna Jim-Roar, som den gangen var 9, Frank, 
som den gang var 7 – og lille Siv-Hege, som ikke 
var mer enn knappe fem måneder gammel. 

I dag har de fleste glemt bolignøden som 
preget Tromsø, den store gjennomtrekken som 
preget Kroken, nærmiljøtilbudene som ble skapt 
– og utviklingen av bydelen slik vi kjenner den i 
dag. Men Jan husker alle disse fasene. 

NØD OG VOKSESMERTER
– Bolignød? Ja, jeg tror vi må kunne bruke dette 
ordet om Tromsø på midten av 1970-tallet. Vi hadde 
stått på venteliste i mange år før vi fikk mulighet til 
å flytte inn hit, og alle leilighetene ble jo bebodd 
straks de var innflytningsklare, forteller Jan.

– For oss var det rene himmelen å kunne 
flytte inn i ei topp moderne leilighet, supplerer 
Kjellaug, og forteller om opplevelsen det var å 
kunne få  tilgang til alt det som i dag regnes som 
selvfølgelig heter, som for eksempel nok varmt-
vann til en hel familie. 

Med tanke på bomiljø var det ikke alt som var 
idyllisk på 1970-tallet. 

– Universitetet vokste raskt på denne tiden, og 
trengte boliger til sine nye ansatte. Vårt boretts-
lag består av 159 leiligheter, og 10-12 av disse 
var eid av Universitetet. Mange andre bedrifter 
kjøpte også leiligheter til bruk for sine ansatte, og 
kommunen hadde jo like mange leiligheter som 
universitetet…

– Dette var ikke særlig populært?
– Nei, gjennomtrekken i disse leilighetene var 

veldig stor. Vi rakk så vidt å hilse på nye naboer, 

Jan og Kjellaug foran det som har vært deres hjem i 43 år. – Borettslaget har vært renovert flere ganger, men 
den store renoveringen skjedde i 2007, da både uteboder og verandaer ble skiftet. Den  renoveringen kostet 
like mye som hele borettslaget i sin tid kostet, forteller Jan. 

Ungeflokken Jim-Roar, Frank og Siv-Hege, som 
tilbrakte både barndom og ungdom i Kroken.

Kjellaug og Siv-Hege 
åpner julegaver i ei stue 
som var nokså tidstypisk 
for slutten av 1970-tallet. 

Jan og Kjellaug i den samme stua – som er veldig typisk 2018. 
– De hadde kort skolevei, som var verdens 

tryggeste – uten biltrafikk – så vi trengte ikke å 
engste oss. Og etter skoletid var det alltid nok av 
unger å tilbringe tid sammen med. Vi hadde alt 
det vi trengte i nærheten. På forretningssenteret 
var det et mangfold av butikker innenfor et utall 
av bransjer, og vi hadde legesenter, tannlege, 
bibliotek og det vi trengte av den slags også, 
forteller Kjellaug. 

– Vi hadde jo svømmehallen også, minner Jan om. 
– Hver fredag var det familiedag i svømme-

hallen. Jeg vet ikke om det formelt var «familie-
dag», men for oss var det sånn: Hver fredag tok 
jeg ungene med i svømmehallen, smiler han. 

DET MODERNE KROKEN
I dag er svømmehallen stengt, som følge av 
manglende vedlikehold. Det store mangfoldet 
av butikker i forretningssenteret er blitt redusert 
til noen få – som til gjengjeld er temmelig mye 
større enn hva 1970-tallets mangfold besto av. I 
forretningssenteret finner du en ungdomsklubb, til 
erstatning for de mange ungdoms klubbene som 
på 1970-tallet ble etablert rundt i de forskjellige 
borettslagene, i bomberommene. Og i Gneis-
veien sitter et ektepar og nyter tilværelsen som 

pensjonister, stolt omgitt av store bilder av barn 
og barnebarn, men likevel uten å ha opplevd at 
noen av deres egne barn valgte å bosette seg i 
Kroken som voksne. 

– Nei, de har slått seg ned andre steder. Men vi 
trives fortsatt veldig godt i Kroken, og det som er 
en moderne bydel med et godt bomiljø. Og vi får 
jo ofte besøk av både barn og barnebarn, forteller 
Kjellaug, og bruker Emma (20) som eksempel, 
som akkurat i dag er innom og får med seg noe 
av bestemors nylagede syltetøy. 

og vi rakk sjelden å bli kjent, før de flyttet ut og 
noen nye kom inn. Det ble ikke noe miljø av dette, 
forteller han. 

Kroken var ei «transitthavn» for mange som 
kom utenfra til attraktive jobber i Tromsø – et sted 
man bodde frem til drømmen om enebolig lot seg 
realisere. 

ALT I NÆRHETEN
– Det var som en «bølge». Man hadde adresse 
i Kroken mens man bygde enebolig på Kvaløy-
sletta, forteller Jan. 

– Dere vurderte aldri å gjøre det samme?
– Jo, bevares, det var jo noe vi vurderte. Men 

da vi så at det egentlig ble like trangt mellom 
eneboligene som mellom rekkehusene, klarte vi 
ikke å se poenget. Jeg husker en kollega av meg 
som flyttet til Kvaløysletta. Han opplevde aldri 
kveldssol da han kom hjem etter arbeidstid. Da 
ble det enda vanskeligere å se noe poeng med å 
flytte herfra, forteller han. 

På verandaen i Gneisveien er solforholdene 
veldig gode. Og for unger skinner sola alltid. 

– Ungene trivdes veldig godt med å vokse opp 
i Kroken, og da ble det veldig lett for oss å trives 
også, mener Kjellaug. 
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PANORAMA

Frisk opplevelse
Den nordligste «Magic Ice» er på plass i Tromsø, og Jay 
Jay bak disken  serverer deg iskalde drinker og varme klær, 
mens du samtidig kan oppleve spektakulær iskunst preget 
av polar historien. 

– Vi har fått en god mottakelse, og når nordlyssesongen 
starter håper vi at enda flere turister ønsker å besøke oss og 
oppleve kunsten vår, sier daglig leder Kirsten Holmen. 

HVA: Bar og utstilling av  
isskulpturer.

HVOR: Havneterminalen,  
Tromsø. 

NÅR: Hele året – med sju  
minusgrader innendørs. 
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Vi kan stadig lese om tips for å få bedre økonomi, 
men ofte presenteres disse med baktanke om 
kjøp av spareprodukter eller lignende. I tillegg er 
mange tips litt for uoverkommelige. Jeg  forsøker 
meg her på noen oppnåelige og praktiske 
økonomi tips for husholdningen. 

Først må vi se litt på de viktigste grunn-
leggende forholdene rundt husholdningens 
økonomi og budsjett. 

 
SKAFF DEG OVERSIKT 
Rammen for vår økonomi er inntektene våre. 
Hovedinntekten får vi gjennom lønn fra arbeids-
giver for den jobben vi gjør. I tillegg kan vi ha 
biinntekter i form av eksempelvis utleie, salg, verv 
osv. Det er viktig å være klar over hvor vesentlig 
det er å ha et godt inntektsgrunnlag for å sikre 
økonomien. Hva skjer dersom du blir arbeids-
ledig, ufør eller i verste fall opplever dødsfall? 
For å sikre familiens inntektsgrunnlag kan ulike 
forsikringer kjøpes. Familien bør også sette av 
penger til en uværsdag. Det kan være en billig 
investering å sjekke med ditt forsikringsselskap 
eller din bank i forhold til hva de anbefaler for 
akkurat din livssituasjon. 

Det neste dere bør ha oversikt over, er de store 
faste utgiftspostene som skal betjenes. For de 
fleste av oss dreier dette seg om boliglån, billån 

og transportutgifter, studielån, SFO/Barnehage, 
strøm, forsikringer, og kommunale avgifter. For 
de som bor i en borettslagsleilighet er de fleste 
faste kostnadene inkludert i de månedlige felles-
kostnadene man betaler til borettslaget.  

 
SETT OPP BUDSJETT 
Som en enkel øvelse kan man sette opp et lite 
budsjett hvor man lister opp inntekt minus faste 
kostnader for å se hvor mye man har igjen til 
annet forbruk. 

 
Eksempel husholdning med 2 voksne og 2 barn 
i borettslagsleilighet: 
Utbetalt lønn husstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr   50 000 

Felleskostnader  
(inkl. forsikring, kommunale avgifter)  . . kr     7 500  
Boliglån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr     6 000  
Strøm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr     1 500  
Forsikringer (bil, innbo, reise, person) . . . kr     1 400  
Billån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr     3 500  
Studielån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr     1 500  
Barnehage og SFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr     5 200
 
Sum faste utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   26 600  

Inntekt - faste utgifter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  23 400  

Styrene i boligselskapene har 
mange hensyn å ta når budsjettet 
for neste år skal vedtas.  

BONORD bistår våre forvaltede 
boligselskaper med budsjett-
utkast, og økonomisk 
og teknisk rådgivning i 
prosessen. Vi anbefaler 
alle styrene å delta på 
budsjettmøte med oss 
hvor vi sammen vurderer 
deres økonomi og fast-
setter fornuftige budsjett. 
Under er forslag til hvor-
dan budsjettprosessen 
kan gjennomføres.   

NÅR:  HVA: 

Oktober Fastsette tidspunkt for styremøte hvor styret behandler budsjettforslag. 
Avtale budsjettmøte med BONORD 

Oktober Budsjettforslag mottas fra BONORD. 

Oktober Styremøte uten forvaltningskonsulent for behandling av budsjettutkastet: 
- 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, vaktmestertjenester o.l) 
- Vurdere lønnskostnad 
- Hvem innhenter tilbud, priser o.l.? 
- Styrehonorar (har det vært mer/mindre arbeid for styret i forhold til tidligere?) 
- Avsetning til fremtidig vedlikeholdsutgifter 
- Gjennomgå likviditetsbudsjettet 
- Nivå på felleskostnadene. Er disse tilstrekkelige for å dekke neste års drift, løpende 

vedlikehold, samt fremtidig vedlikehold?

November Budsjettmøte BONORD (NB! Avtal dato tidlig). Styret, eller deler av styret, møter 
 forvaltningskonsulent for gjennomgang av styrets budsjettforslag, avklaring av 
 spørsmål og endelig fastsettelse av budsjett og likviditetsbudsjett. 

Budsjetthøst i familien Budsjettprosessen 
i boligselskaper  Like sikkert som at høsten bringer med seg kveldsmørke, stormer og fargerike skoger 

så kommer tiden for å gjøre opp året som har gått og legge planer for neste år. Nå er 
alle muligheter åpne for å få en bedre hverdag med god økonomistyring i hjemmet. 

Tine Strømsnes 
Siviløkonom og 
forvaltnings konsulent. 

Det å ta en bevisst 
gjennomgang av hva 
pengene egentlig 
brukes på, kan være en 
nyttig øvelse. Kans
kje er det mulig å 
spare mer, både for 
å  realisere felles 
 drømmer, men også for 
å ha litt ekstra sikkerhet 
i bakhånd.

og hva som er kjøpt. I tillegg kan dere vur-
dere hva som faktisk ble spist, hva som ble 
kastet, hva var dyrt og hva kan dere kanskje 
klare dere uten. 

 
BUFFERKONTO 
Med et bevisst forhold til forbruk kan 
 familien spare mye på å velge rimeligere 
alternativ. Trenger dere både Netflix, HBO, 
Tidal, økt internett og fotballpakken? 
I  tillegg kan det å kjøpe brukt eller la barna 
arve klær og leker fra andre, være gunstig 
både for lommeboka og samfunnet.  

En husholdning vil ha ulike behov til ulike 
tider, og det er neppe realistisk å tro at dere 
klarer å spare like mye hver måned, men 
det er også helt greit – særlig om dere har 
en bufferkonto. Bufferkonto, regningskonto, 
krisekonto, kjært barn har mange navn. 
Poenget med en slik konto er å ha midler 
lett tilgjengelig til å dekke uforutsette 
utgifter, og til å ta unna høye periodevise 
regninger. 

Dersom din familie ikke har tilstrekkelig 
med midler på en slik konto (det anbefales 
å ha minst én samlet månedslønn i back-
up) så kan dere gå all inn i sparemodus 
noen måneder for å legge opp ekstra. Gjør 
det til en lek sammen med familien – hvor 
mye  klarer dere å spare denne uken? Her 
har også flere av nettbankene løsninger 
som kan bidra til å gjøre denne sparingen 
både morsommere og lettere. 

Lykke til med hverdagen! 

 

 
I eksempelet over har vi tatt utgangspunkt i en 

families faste kostnader. Som vi ser går omtrent 
halve inntekten med til faste utgifter knyttet til 
bolig, transport og barn. 

Når de faste kostnadene er dekket har 
eksempelfamilien vår kr 23 400 igjen. Disse 
pengene skal dekke mat, andre dagligvarer, 
klær, transportutgifter (busskort, diesel, m.m), 
leker, mediabruk, fritidsaktiviteter (fotball, kino, 
o.l.). Standardmodeller beregner at en familie 
på 4 gjerne bruker kr 16 000 på disse postene 
 (moderat forbruk). I eksempelet vårt har da 
familien kr 7 400 igjen. Resterende må da dekke 
andre større innkjøp som eksempelvis møbler 
eller hvitevarer, reiser, bursdagsfeiringer, jule-
gaver, telefoner, og lignende. 

 
BLI MER BEVISST 
Å sette opp et slikt budsjett for din familie kan 
være svært nyttig. Ofte tror vi at vi har bedre 
oversikt på økonomien vår enn vi faktisk har. 
Prøv selv og jeg lover at du blir overrasket over 
enkelte poster! Ett tips kan også være at familien 
sammen går gjennom kontoutskriften for siste 
halve eller hele år, for å bli mer bevisst på hva 
dere faktisk bruker penger på. 

Som regel er det ikke så mye å få gjort med de 
faste kostnadene. Rentesats, forsikringspremier 
og strømpriser kan til en viss grad reforhandles, 
men i det videre antar vi at de faste kostnadene 
er faste. Når det kommer til de variable utgiftene 
så kan man derimot gjøre mye.  

For eksempel må man ikke nødvendigvis ha 
høye transportkostnader – her kan mange spare 
mye på å gå eller sykle. Når det gjelder mat-
kostnadene så tror jeg mange sløser. Det viser 
også statistikker for hvor mye mat vi kaster. Å ha 
et bevisst forhold til matbudsjett og  matbehov kan 
spare deg for både penger, og gi en miljø gevinst 
for samfunnet. Men hvordan får du oversikt 
på matkostnadene? Et tips er å teste seg selv 
en måned. Sett opp et høvelig budsjett basert 
på hvor mye dere tror familien bruker på mat i 
en måned og del dette opp i uker. Så må dere 
samle på alle kvitteringene for det dere handler 
inn gjennom ukene, og til slutt gjør dere opp 
 regnskap. Da ser dere fort hvor mye som er brukt 
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HMS-KOMMENTAREN

Amanda Skogsøy anbefaler styrene i borettslag å sjekke skiltingen ved parkeringsplassene. Det finnes form-
krav som er nødvendig å ha på plass, før man kan håndheve skiltingen.

Trenger vi internkontroll i vårt 
borettslag eller sameie? 
Internkontroll, er det ikke det noe vi bare har krav 
til oss å ha på jobben? Svaret er definitivt nei. I 
borettslag og sameier er vi også pliktig å kunne 
dokumentere at vi har et system som oppfyller 
forskriften om Internkontroll. 

Det betyr at styret i boligselskapet sitter med 
ansvaret for at kravet er oppfylt, og skal kunne 
vise til at oppgaver og aktiviteter er oppfylt i 
henhold til forskriften. 

Hovedsakene i internkontrollen er brannvern 
og sikkerhet. Et systematisk HMS-arbeid reduserer 
risiko for brann og ulykker, og erstatningsansvar.  

Det er ikke vanskelig eller komplisert å ha et 
godt fungerende HMS-system. Det finnes ulike 
maler å få kjøpt, enten i perm eller som webba-
sert system med tilhørende oppdateringer. Felles 
for systemene er at de er tilpasset boligselskap, 
og er et godt grunnlag for å holde tråden i HMS-
arbeidet. Under er et par eksempler på områder 
hvor HMS-arbeid er avgjørende for å minimere 
risiko for skader på liv, helse og materiell: 
• Lekeplasser som er velstelte, holdes godt 

vedlike, kontrolleres og repareres jevnlig, 
er trivelige sosiale møtepunkt i borettslaget 
eller sameiet. Styret har ansvaret for å kunne 
dokumentere at lekeplassen med tilhørende 
utstyr og lekeapparater, er kontrollert og i for-
skriftsmessig stand. Det har dessverre skjedd 
alt for mange ulykker på lekeplasser, og noen 
med tragisk utfall, har også resultert i at eiere 
av lekeplasser (styret i boligselskapet) har kom-

met i strafferettslig ansvar. Derfor har styrene 
et særskilt ansvar for å sørge for at rutiner og 
system, er på plass rundt lekeplassene.

• Brannvernarbeid er et annet svært viktig 
område av HMS-arbeidet styret har ansvaret 
for. Byggene vi bor i er konstruert og bygget 
med hensyn på at vi som beboere skal kunne 
rømme effektivt, og med minst mulig risiko 
for tap av liv og helse i en brannsituasjon. 
Det betinger at alle tekniske innretninger som 
 brannalarmanlegpresenterg, sprinkleranlegg, 
røykluker og branndører fungerer som de skal. 
Hvordan vet vi at utstyr som skal redde liv og 
helse fungerer som de skal? Svaret på det 
spørsmålet er at vi må kunne dokumentere 
at ting er i orden. Vi må vite at tingene er 
kontrollert, og eventuelt utbedret for feil og 
mangler. Mange nyere boligblokker har i dag 
brannalarmanlegg og sprinkleranlegg som er 
automatiske varslings- og slokkeanlegg. For at 
slike kompliserte anlegg skal virke når vi har 
bruk for de, må de være kontrollert jevnlig av 
autorisert firma eller person, og dette må vi ha 
rutiner og  dokumentasjon på. I tillegg minner vi 
om at alle beboere skal være kjente med ruti-
nene for rømming, og at årlige brannøvelser er 
noe BONORD anbefaler på det sterkeste.    

 
Lurer du på om ditt borettslag eller sameie har 
kontroll på HMS-arbeidet, snakk med styret eller 
ta kontakt med oss i BONORD. 

Har du nok å skilte med?
Feilparkerte biler er et økende problem som for enkelte borettslag. Feilparkering kan gjøre 
det vanskelig med snørydding, og skape problemer for utrykningskjøretøy. Men for å kunne 
taue vekk biler, kreves det korrekt skilting. Jurist Amanda Skogsøy i BONORD kan reglene.

BONORD har mottatt flere henvendelser fra 
borettslag som både har problemer med å hånd-
heve skilting, og som etter å ha tauet vekk biler 
havner i konflikt med bileier vedrørende kostnader 
rundt borttauingen.

Regelverket er ikke helt enkelt, men BONORDs 
jurist, Amanda Skogsøy, har satt seg inn i skilt-
reglene som skal kunne forebygge problemene.

OFFENTLIG ELLER PRIVAT
– Det skilles mellom offentligrettslig og privat-
rettslig skilting. Hvis du skal få satt opp et 
offentlig rettslig skilt må du søke skiltmyndigheten 
i din kommune om dette, altså det kommunale 
parkeringskontoret. Man kan ikke få offentlig-
rettslige skilt på selve parkeringsplassene, men 
på veier som allerede er offentlige hvor man for 
eksempel har problemer med at folk parkerer 
ulovlig, for eksempel gangveier. Fordelen med et 
slikt skilt er at kommunen ved eget parkerings-
kontor skal håndheve skiltet, og foreta bøte-
legging, eventuelt borttauing av feilparkerte biler, 
forklarer Skogsøy.

På sin parkeringsplass har hvert borettslag 
mulighet til å sette opp eget skilt, et såkalt 
 privatrettslig skilt. Hovedregelen her er at 
 ordlyden må være korrekt for å kunne foreta 
 borttauing av feilparkerte biler. I tillegg er det 
viktig at skiltet ikke likner på offentlige skilt. 

– Ordlyden som må stå på et privatrettslig skilt 
for at borttauing skal være mulig er som følger: 
«Området håndheves av privatrettslige regler. 
Overtredelse kan medføre borttauing for eiers/
førers regning og risiko», forteller Skogsøy. 

Dette med «regning og risiko» er for at bileier 
i ettertid ikke skal kunne påstå dekning av skade 
som følge av borttauing. Tidligere har borttau-
ingsselskap kviet seg for å taue biler fra boretts-
lag etter påstander fra bileier om at tauingen 
har ført til riper i lakk eller andre skader. Med slik 
skilting er den som parkerer feil tilstrekkelig advart 
om konsekvensene.

STORKUNDER SAMARBEIDER
– I den grad det er mulig for de som skilter 
etter privatrettslige regler, er det å anbefale å 
inngå samarbeid med et parkeringsselskap for 
hånd hevelse av reglene. Prisene her kan være 

Stein Furulund, teknisk konsulent.

Gjennom BBL Finans har vi gleden av å 
tilby alle forvaltede sameier forskutterte 
felleskostnader som tidligere har vært 
forbeholdt borettslag. 

BONORD stiftet sammen med våre 
 kollegaer i STORBYalliansen finansierings-
selskapet BBL Finans og Inkasso for en 
tid tilbake. Målet med etableringen var 
å skape gode og trygge boligselskaper 
i våre markedsområder. I dag bistår BBL 
Finans mer enn 4800 boligselskaper rundt 
i Norge, og sammen har vi utviklet en rekke 
produkter for sikring og trygging skredder-
sydde for boligselskaper. 

Produktet Forskutterte felleskostnader 
sikrer pengeflyten og likviditeten i sameiet 
gjennom at vi betaler de månedlige 
 felleskostnadene inn på sameiet sin konto 
– uavhengig av om beboerne betaler 
til forfall. På denne måten vil sam eiets 
 likviditet alltid være forutsigbar, noe 
som letter styrets arbeid og sameiernes 
 trygghet. 

Dersom ditt sameie ønsker å høre mer 
om Forskutterte felleskostnader og få dette 
presentert for styret, kan dere kontakte 
forvaltningskonsulent Ole Martin Larssen 
direkte på e-post oml@bonord.no eller 
telefon +47 77 50 53 54.  

BONORD har stor tro på at  Forskutterte 
f elleskostnader vil være relevant og gunstig 
for svært mange av våre forvaltede sameier! 

BONORD tilbyr nå 
forskuttering av 
felleskostnader til 
forvaltede sameier 

høye. Vi er kjent med at flere av våre større 
kunder i Tromsø evaluerer dagens ordninger og 
vurderer felles anbud mot private aktører. Dette 
kan også være noe man bør se på i Harstad og 
 Hammerfest, forteller Skogsøy.

Når feilparkerte biler skal taues fra borettslag 
med privatrettslige skilt, holder det for styret å 
kontakte et taueselskap.

– Jeg vet at disse selskapene enkelte ganger 
har kviet seg for å gripe inn, om de er i tvil om 
at formkravene til skilting er korrekte. Uten at 
korrekt skilting er gjennomført, vil borttauingen 
kunne ende i konflikt, sier Skogsøy. Hun anbefaler 

derfor at borettslag sjekker hva som står på egne 
parkeringsskilt, og sørger for å oppdatere med 
nye skilt ved behov.

Når det gjelder utforming er hun sikker på 
at skiltprodusentene også kjenner reglene om 
 formkrav til privatrettslige skilt, og kan bistå med 
dette. 

– På privatrettslige skilt har det etter hvert blitt 
vanlig med hvite bokstaver på svart bunn med 
denne informasjonen, plassert godt synlig på 
parkeringsplassen, forteller hun, og minner om at 
det bare er å ta kontakt om noen er i tvil om egne 
skilt eller skiltregler.

Ole Martin Larssen
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Gjør det du selv ønsker å slippe

– Vi utfører jo arbeidsoppdrag som beboere selv ikke 
har mulighet til – eller har ønsker om å gjøre, forteller 
daglig leder Geir Are Winther i All-tjeneste. 

Trappevask er ett slikt eksempel, men det er 
langt fra det eneste. 

HEKTISK SOMMER
– For oss er det ganske stor forskjell på 

 sommer- og vinterhalvåret. Omsetningen på 
sommeren er dobbelt så stor som på vinteren, 
og i sommerhalvåret er det gressklipping utgjør 
den aller største aktiviteten. Vi klipper plenene 
for 50 ulike borettslag, og dette krever 12-14 
mennesker som kjører rundt fra borettslag til 
borettslag, og når jeg sier at vi «klipper plenene» 
så betyr selvsagt dette at vi også gjør den viktige 
oppryddingen i forkant, ved å fjerne stein og grus 
fra snødeponi og andre ting som har samlet på 
plenen seg i løpet av vinteren, og som kan være 
farlig for både maskiner og omgivelsene, forklarer 
han. 

Høsten og vinteren er noe roligere, men 
også disse årstidene består av et mangfold av 
aktiviteter. 

– Snørydding og strøing er en viktig jobb, fordi 
mange av veiene i borettslagene er så smale at 
de store maskinene ikke kommer til og kan gjøre 
nytte for seg. Vi har mindre omfangsrike maskiner 
som er godt egnet, og vi har også maskiner som 
tar seg av effektiv rengjøring av garasjeanlegg, 
gjennom at vi både kan spyle fra bom, drive 
 tradisjonell feiling og også våtskure, forteller han.

– Til mange av vaktmesteroppdragene ønsker 
borettslagene hjelp til tilsynsrunder der vi sjekker 
status og utfører vedlikehold. Siden vi i tillegg til 
denne nye BONORD-avtalen om vaktmestertje-
nester for boligselskap også er BONORD-partner, 
kan enkeltbeboere ta kontakt og få hjelp til 
oppgaver de selv av ulike grunner ikke er i stand 
til å gjøre – eller som de ikke lenger ønsker å 
gjøre, sier han. 

ERSTATTER DUGNADENE
– Som trappevask?

– Ja, trappevask og vindusvask er eksempler 
på dette; ting som tidligere var vanlig å gjøre på 
dugnad, forklarer han. 

I dag er oppgaver som er «ment for 
 dugnad» noe som kan være kilde til konflikter 
 mellom naboer, og dette skyldes ikke bare 
at  «dugnadsånden» er redusert. Andre gode 
grunner til dette skyldes at mange av oss har 
arbeidstider som vanskelig lar seg tilpasse avtalte 
tidspunkter for dugnadene, eller at oppgangene 
består av beboere i ulik alder og med ulike 
fysiske  forutsetninger for å delta like aktivt i fysisk 
krevende arbeid. 

– Vi merker en økende etterspørsel, og vi har i 
dag avtale om trappevask med 25 borettslag. Det 
er et ganske stort antall med tanke på at det slett 
ikke er alle borettslagene som har slike felles-
arealer, og vi tror omfanget kommer til å øke i 
årene fremover, sier han. 

Sikrer verdiene før vinteren

Daglig leder Morten Strømsør i VaktmesterPartner 
kan glede seg over overraskende mange oppdrag 
som følge av den nye avtalen med BONORD 
 allerede. Han håper likevel samarbeidet blir 
minst like lønnsomt for borettslagene og bolig-
selskapene som BONORD forvalter. 

– Det arbeidet vi gjør nå er viktig og ofte 
 undervurdert, fordi kostnadene ved å slurve kan 
bli så store, sier han, og nevner «vann» som 
viktigste stikkord. 

– Vi gjennomgår kontroll av tak og takrenner og 
nedløp fra tak – og sikrer at det ikke samler seg 
vann, forteller han. 

FOREBYGGER SKADER
– Alternativet kan bli kostbart?

– Ja, det sier seg selv. Hvis nedløpene står i 
fare for å gå tette, og det i løpet av høsten samler 
seg vann på flate hustak, kan konsekvensene 

bli alvorlige – og særlig ille kan det bli hvis det 
finnes sår i taktekket. Hvis dette skjer på høye 
bygg, kan lekkasjeskader spre seg og etter hver 
ramme mange leiligheter. Da kan de samlede 
 kost nadene fort bli veldig høye, advarer han. 

Høsten er på mange vis en spennende tid, og 
noe av spenningen ligger i usikkerheten knyttet 
til vinterens nedbørsmengder og temperaturer. 
Regntung høst? Lang tid med frost før snøen 
legger seg? Store snømengder til vinteren? Ideelt 
sett bør man ta høyde for alle muligheter, som 
hver for seg innebærer risiko. 

– Den største risikoen med snøen består jo 
i faren for takras, men det å sjekke at snø-
stopperne er intakte og fungerer som de skal, er 
jo en del av den tilsynsrunden vi foretar, sier han, 
og mener jobben med å sette veistikker er noe av 
det viktigste de gjør for å sikre mot skader. 

TILGJENGELIG HELE ÅRET
– Snøen i seg selv er jo ikke skadelig, men 

brøyteskader er veldig vanlig, og omfanget av 
knust kantstein kan begrenses dersom disse blir 
merket godt for brøytesjåførene. Det samme 
gjelder gjerder og andre detaljer som ligger gjemt 
under snøen og derfor er usynlig for den som skal 
brøyte. Når våren og sommeren kommer, koster 
det en god del å reparere sånt, men det verste 
er at det ser veldig stygt ut frem til man rekker å 
reparere alt, sier han.

– Hva gjør dere når «høstonna» er unnagjort?
– Vi er jo tilgjengelig hele året, vi, også etter 

at vi har ryddet klart for vinteren – både i høyden 
og på bakkeplan. Vi stiller når noe skal utføres, 
og vi tilbyr fasttjeneste også, der vi sammen med 
borettslaget blir enig om behovet, sier han.

Arbeidet Erik Holthe og Espen Jenssen utfører i løpet av 
høsten kan spare borettslagene for kostnader i millionklassen. 

BONORD har fremforhandlet en fellesavtale om rabatterte vaktmestertjenester for alle boligselskap de forvalter. De to tjenestetilbyderne som er valgt er VaktmesterPartner og All-tjeneste. Her blir du bedre kjent med begge:

Hvis uenighet om trappevasken er i ferd med å utvikle seg til et problem 
i oppgangen, er det kanskje på tide å ta en telefon til Alltjeneste.

Espen Jenssen 
og kollegaene i 
 VaktmesterPartner er 
klare for oppdrag fra 
boligselskaper forvaltet 
av BONORD.

Geir Arne Winther 
minner om at alle 
arbeidsoppdrag beboere 
ikke kan eller ønsker å 
gjøre, kan være oppdrag 
for All-tjeneste.
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Inviterer til 
styrekonferanse
Da er det snart tid for årets viktigste 
møteplass i BONORD – Styre
konferansen. Her møtes tillitsvalgte 
for faglig påfyll og oppdatering. 
Nytt av året er at det blir egen 
styrekonferanse i Harstad.

Harstad er først ut denne høsten med å samle 
alle tillitsvalgte i boligselskap til å få faglig påfyll, 
kunne få snakke med andre med liknende ansvar 
som deg selv, og også la seg inspirere av ulike 
foredrag. 

Til styrekonferansen i Tromsø uka etter, 
kommer forfatterne Ronny Berg og  Olav Brekke 
Mathisen med foredrag om “Den jævla naboen”. 
Basert på boka de har skrevet har de fått innblikk 
i hva som kan gjøre naboskap til fiendskap. Dette 
er den aller første boka som tar for seg nabokran-
gler som fenomen, og hvis du trodde at dette 
ikke er et problem her hos oss, så er Troms ifølge 
forfatterne det fylket i Norge hvor media oftest 
skriver om nabokrangler!

Mens Harstad og Tromsø gjør unna sine styre-
konferanser nå i oktober, planlegges Styrekonfe-
ransen 2019 i Hammerfest til å kunne arrangeres 
primo februar neste år.

MINIMESSE
I tillegg til faglige innlegg og presentasjoner, 
avvikles det en minimesse med BONORDs samar-
beidspartnere i tilknytning til styrekonferansen.

Styrekonferansen 2018 Harstad: 13.oktober 
2018, Scandic Harstad Hotel

Styrekonferansen 2018 Tromsø: 20.oktober 
2018, Radisson BLU Hotel

Invitasjon til konferansen er sendt per e-post 
og lagt på Portalen.

Portalkurs i høst
Kurset omhandler den daglige driften og 
hvordan portalen kan hjelpe dere i styre-
hverdagen. Gjennomgangen vil ta to timer, 
og terskelen for å stille spørsmål er lav. 
Temaene som blir g jennomgått på kurset er 
relaterte til planlegging og gjennomføring 
av tiltak, i tillegg til de daglige gjøremålene. 
 Kurset er relevant for tillitsvalgte i både 
sameier og borettslag.

Portalkurset egner seg for alle som ønsker 
en innføring i portalen og er selvsagt gratis. 

NB: Det er begrenset med kapasitet og 
 prinsippet om første mann til mølla gjelder.

Vi har satt opp følgende datoer for kursene:

Dato Tid Sted

27.09.2018 18.00-20.00 BONORD, Hammerfest

03.10.2018 14.00-16.00 BONORD, Tromsø

17.10.2018 14.00-16.00 BONORD, Tromsø

23.10.2018 18.00-20.00 BONORD, Hammerfest

23.10.2018 14.00-16.00 BONORD, Harstad

14.11.2018 18.00-20.00 BONORD, Hammerfest 

15.11.2018 14.00-16.00 BONORD, Harstad

21.11.2018 18.00-20.00 BONORD, Hammerfest

Dersom du har noe spørsmål knyttet til portal kursene kan 
forvaltningskonsulent Ole  Martin Larssen kontaktes på 
epost oml@bonord.no eller telefon +47 77 50 53 54.

Vi kjører ny runde med vårt fantastiske 
e-læringskurs. Kurset er utviklet i samarbeid 
med NBBL og bygger på nanolæringsprinsipper. 
Hver leksjon varer mellom 3-5 minutter og er et 
perfekt tidsfordriv på bussen, i kaffepausen eller 
på sengekanten. Kurset gir deg som styremed-
lem en enkel og grunnleggende innføring om 
sameier eller borettslag. Du kan delta så mange 
ganger du ønsker. Dersom du ikke fullførte sist 
eller vil ha repetisjon er det bare å melde seg 
på. Og best av alt – det er helt gratis! 

Kurset passer for alle sammen, enten du er 
nyvalgt eller om du har lang fartstid i styret. 

Dersom du har spørsmål til innholdet eller 
ønsker mer informasjon, er det bare å ta kontakt 
med deres kontaktperson hos BONORD. Som 
styremedlem i et boligselskap vil du etter 
planen motta de første leksjonene i uke 45. 
Kurset består av totalt 10 leksjoner. Du vil motta 
to leksjoner per uke, tirsdag og torsdag morgen, 
i fem uker.

Introduksjonsprogrammet er en del av en 
BONORDskolen, og vi er i full gang med å 
utvikle nye kurs. Så snart disse er ferdige vil vi 
komme med mer informasjon.

Introduksjonsprogrammet for 
styremedlemmer i boligselskaper

Medlemmene liker fordelsprogrammet
Resultatene fra Medlemsundersøkelsen 2018 er nå klare, og de viser at 
medlemmene i BONORD er positive og fornøyde med  boligbyggelagenes 
fordelsprogram. Undesøkelsen viser også klare likhetstrekk med medlemmene i 
andre norske byer. Totalt svarte 1052 personer på  undersøkelsen.

områder. Omsetningen siden da har vært svært 
god, så dette var etterlengtet fra medlemmene. 
I tillegg er det hyggelig å melde at Montér som 
partner ønsker et aktivt samarbeid, som gjør at vi 
vil kunne lage en del spennende felles aktiviteter 
for våre medlemmer i tiden fremover.

FORKJØPSRETT STÅR STERKT
Medlemsundersøkelsen bekrefter at det fortsatt er 
ansiennitet og forkjøpsrett som regnes som den 
sterkeste og viktigste fordel for medlemmene. 
Hele 45 prosent har satt dette øverst i under-
søkelsen.

– Bruken av forkjøpsretten varierer med 
presset i eiendomsmarkedet. Her i nord ser vi 
en klar trend over år, hvor flere benytter denne 
enn eksempelvis på det sentrale Østlandet. Vår 
vurdering er at det lureste du kan gjøre er å tegne 

BONORDSKOLEN

Grunntema bak fordelsprogrammet for 
 medlemmene er hjem og bolig. Kim Kr. Nordli 
er kommunikasjonssjef i BONORD, og forteller 
om klare trekk som man ser i hva medlemmene 
ønsker seg.

– Det er litt forskjell knyttet til prioriteringene 
som gjøres avhengig av livsfasen man er i. 
 Gjennomgående ser vi at sportsutstyr, små-
elektrisk og byggevarer, er de avtalene som 
genererer størst omsetning, og dertil mest bonus 
tilbake til våre medlemmer. Tidligere i år ble våre 
avtaler for bygge varer avviklet. På samme tid ble 
BM Per Strand gruppen og BM Bloch i Ham-
merfest kjøpt opp av Optimera, og  omdannet 
til Montér. Da fikk vi et «hull» i programmet, og 
total omsetningen dalte markant. Gleden var 
derfor stor da vi i sommer endelig kunne lansere 
Montér som ny partner i alle våre markeds-

medlemskap for barn eller barnebarn tidlig, slik 
at de får lang og god opptjening av ansiennitet. 
Spesielt lurt er dette fordi vi gjennom STORBY-
samarbeidet også kan la de benytte denne 
ansienniteten i de andre universitetsbyene, 
forteller Nordli.

Den av fordelsprogrammets avtaler som er 
mest kjent er avtalen med Gresvig, hvor hele 60 
prosent oppgir at de kjenner avtalene. Nordli 
mener dette er helt naturlig.

BOLYST VIKTIG
– I de rapportene vi får, så ser vi at sportsartikler 
er noe av det som omsettes mest. I tillegg er 
G-max, G-sport og Intersport, flinke til å komme 
med gode tilbud som medlemmene ønsker.

Undersøkelsen viser også at medlemsbladet 
Bolyst oppgis som hovedkilde til informasjon om 

avtalene (79 prosent), og at denne kanalen 
kombinert med utsendelse av medlemstilbud på 
e-post, er foretrukne kanaler. 

– Det er gledelig at medlemmene liker, men 
også leser vårt magasin. Vi bruker både tid og 
ressurser på å utvikle og lage magasinet, og 
føler på tilbakemeldingene at vi har et godt 
 produkt. Nytt av året i år er at vi skal i tillegg 
teste ut et digitalt magasin. Siste nummer av 
Bolyst i år blir derfor noe helt nytt. Foreløpig 
holder vi kortene litt tett til brystet, men det vi 
ønsker lage vil ikke kun være en kjedelig pdf-fil, 
sier en entusiastisk kommunikasjonssjef.

ROM FOR FORBEDRING
Selv om et flertall av medlemmene som besvarte 
undersøkelsen er fornøyde med programmet, 
mener Nordli at det er rom for forbedring.

– Vi må alltid prøve å utvikle oss og levere de 
tjenestene som våre medlemmer ønsker. Av og 
til kan det være vanskelig om enkelte butikker 
eller kjeder ikke er representert i lokalområdet. 
Da er det viktig å huske at du kan handle og 
få rabatt og bonus over hele landet med ditt 
medlemskap. Dette er også hovedgrunnen til 
at vi anbefaler alle å laste ned vår app, for da 
har du alltid ditt medlemskort med deg!

Medlemsprogrammet øker stadig i omfang 
og dette gir også fordeler for medlemmene.

– I fjor var den nasjonale omsetningen på 
programmet på rundt 600 millioner kroner. En 
av styrkene i programmet er at våre medlem-
mer får bonus på sine medlemskjøp. For oss 
som boligbyggelag er det hyggelig å melde at 
våre medlemmer i 2017 fikk hele 819.813 igjen 
i bonus på sine kontoer. I år håper jeg at dette 
tallet har økt til 1 million, avslutter Nordli.

Kurs høsten 2018
Denne høsten er det mange spennende 
og nyttige kurs for deg som tillitsvalgt i et 
av våre forvaltede boligselskaper.  
I tillegg kommer vi med en ny 
 Styrekonferanse i Harstad som avvikles 
13. oktober.

HVA NÅR

Økonomi og  
styrearbeid 

Tromsø: 10.oktober 
Harstad: 25. oktober

Gjennomføring  
av GF/Årsmøte

Tromsø: 22.januar
Harstad: 24.januar

Teknisk aften Harstad: Uke 39

Ronny Berg og Olav Brekke Mathisen kommer til 
Tromsø for å fortelle hvor galt det kan gå når naboer 
først begynner å krangle. Foto: Kagge forlag

Kim Kr. Nordli er 
glad for at medlems-
magasinet Bolyst blir 
lest og likt, og gleder 
seg til å supplere 
 papirutgaven med en 
digital utgave.

BOLYST
B O N O R D - M A G A S I N E T  N R .  4  2 0 1 7

Det store hjertet
i landemerket

Endre Lund Eriksens 
julefavoritter

Ble livredder 
gang på gang

Hvilket akebrett 

er det aller beste?

Julekaker på

nordnorsk

BOLYSTB O N O R D - M A G A S I N E T  N R .  2  2 0 1 8

Nyt naturensegne smaker

Hundemor
i hundre

BONORDS størsteoppgradering

Full kontroll
på GDPR?

Aktiviteter forbarn i sommer

BOLYSTB O N O R D - M A G A S I N E T  N R .  1  2 0 1 8

Tre generasjoneri samme rekkehus

Bygger Harstads
råeste leiligheter

Marie klar 
for Hammerfest

«Messi» flyttet
inn i Punkthuset
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Inviterer deg inn til sin egen drømmehage

For mye Møllers tran eller munnen for full? Ikke 
nødvendigvis, for når Karlsen langt på vei hevder 
at Montér er en drømmehage, begrenser han 
seg til å nevne tre grunner: Vareutvalget, at de 
ansatte ved Montér tilbyr kundene rådgivnings-
tjenesten – og tilgangen på håndverkere til å 
utføre arbeidet. 

– Det er faktisk ikke så mange byggevare-

forretninger som satser bevisst mot forbrukerne. 
Noen har heller valgt å satse på «proffmarkedet». 
Og blant de som er igjen, er det veldig få som kan 
tilby et så bredt vareutvalg som vi kan. Hos oss 
vil du finne det du trenger, både til vedlikehold, 
oppussing og nybygging – utvendig og innvendig 
– og selvfølgelig har vi de verktøyene som trengs 
for å få jobben gjort, sier han, og har også ord til 

trøst for dem som ikke føler seg på hjemmebane 
med tunge og skarpe verktøy mellom nevene. 

– Vi driver formidling av håndverkere også. Vi 
kan hjelpe til med å få selve jobben gjort, sier 
han. 

UNDERVURDERT SESONG
Montér har vært BONORD-partner siden 
påsketider, og nå ser Karlsen og kollegene hans 
frem til  høsten og en sesong som for mange er 
undervurdert. 

– Vi beveger oss innendørs nå, og i denne 
årstiden er det ikke så stor forskjell på om man 
bor i enebolig eller leilighet. Det handler om 

varme og ovner, og så handler det om interiør. 
Nye farger, et nytt kjøkken eller nye benkeplater – 
eller så handler det om å få på plass det listverket 
som aldri ble ferdig, og som ble utsatt til over 
sommeren. Og enten man skal bygge et helt nytt 
hus eller man «bare» skal male et rom, er det 
samme formulering som gjelder: «Ferdig til jul», 
påpeker han.

Trender kommer og går, både innenfor farger 
og materialvalg, og de fleste har et ønske om å 
sette sitt personlige preg på sitt eget hjemme-
miljø. For mange kan dette med personlig preg 
være litt utfordrende i borettslagsleiligheter 
der rammene er fastsatte – og der kjøkkenet er 

identisk fra leilighet til leilighet. 
– Vi har jo kjøkken- og garderobedesignere 

som kan hjelpe til med å skape originalitet, sier 
han. 

TILBYR MEDLEMSKVELDER
– Er de etterspurt?

– Kanskje ikke akkurat råd om hva som kan 
eller skal gjøres. Vår erfaring er at kundene er 
veldig bevisste på hva de ønsker, og at de har 
dette mer eller mindre klart for seg allerede når 
de kommer inn dørene her. Det finnes så mange 
blogger og interiørprogrammer på TV som har gitt 
dem inspirasjon og tips, at de er nokså bestemte. 

Men det er jo et stykke igjen fra ideen er klar og til 
rommet er ferdig, for å si det sånn. Det er mange 
valg som skal foretas, og mange råd som kan 
være godt å få med seg, mener han. 

– Som?
– Vi skal gjennomføre medlemskvelder! Hvis 

en gjeng medlemmer i BONORD går sammen, 
er det ingenting i veien for at vi kan arrangere 
 leverandørkvelder – eller for den saks skyld et 
kurs i parkettlegging. Ingen vil vel få fagbrev 
etter en slik kveld, men de vil være flinke nok til å 
unngå kostbare feil når de kommer hjem og skal 
utføre jobben – som naturligvis skal være ferdig 
før jul, sier han. 

Pål Dalan og Birgithe Sion ønsker velkommen til butikken, 
mens daglig leder Ronny Karlsen er ubeskjeden: – Montér er 
rett og slett en fantastisk partner for BONORD! 

 Pål Dalan og Birgithe 
Sion er klare for å ta 
imot BONORDs kunder 
i butikkene til Montér, 
og til å gi nyttige råd og 
gode rabatter. 

 Montér har bredt 
 utvalg innenfor det 
meste av byggevarer 
og interiør – og lager-
kapasiteten er det heller 
ikke noe å utsette på. 

 Kommunikasjons-
sjef Kim Nordli (t.v.) 
i BONORD ønsker 
Ronny Karlsen og Montér 
 velkommen som partner.

PARTNER

Hos Montér får du 5 % bonus på hele kjøpet.
Dra aktivert medlemskort eller registrert 

betalingskort i betalingsterminalen for å få 
bonus. Registrert bankkort eller Kredittkort for 

medlemmer kan også benyttes for å få bonus.
Montér er Norges største byggevarekjede  

og tilbyr alt du trenger til oppussing.
Husk å be om BONORD-rabatt når du  

ber om tilbud. 
www.monter.no
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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 appenNoe å kose seg med en 
kjølig høstkveld:

 
SUNN GULROTKAKESMOOTHIE 
Hvis vi sa det var en måte å kunne spise gulrot-
kake hver eneste dag - hadde du trodd på det? 
Vel, her er løsningen.

DETTE TRENGER DU (1 PORSJON):

Dette trenger du (1 porsjon):
• 1 gulrot
• ½ banan
• 2 dl vaniljeyoghurt
• 2 ss appelsinjuice
• 3 valnøtter
• 2 ss rosiner
• Kanel
• Revet muskatnøtt, kan sløyfes

Slik gjør du:
1. Del gulroten i biter, og kjør den i en blender 

sammen med valnøttene og rosinene til alt 
er finhakket.

2. Del bananen i biter, og tilsett denne i 
 blenderen. Kjør jevnt.

3. Hell vaniljeyoghurt og appelsinjuice i 
 blenderen, og kjør i noen sekunder til du har 
en jevn smoothie. Smak til med malt kanel, 
og eventuelt litt revet muskat.

4. Hvis du synes smoothien er for tykk, kan du 
tynne den ut med litt ekstra yoghurt eller 
appelsin juice. Serveres snarest – gjerne med 
noen isbiter og et sugerør.

Per: Kan jeg få låne den store fine bilen din?
Mor: Nei, den er for dyr.
Per: Åja, jeg trodde den var for mennesker 
jeg.

– Pappa, jeg synes så synd på den damen 
som står der borte og skriker. Har du 20 
kroner?
– Ja, så klart, her er 20 kroningen. Hva 
skriker hun da?
– Jordbæris, 20 kroner.

Lille Per hadde vært ute og handlet melk.
Eller hvert møtte han på en dame:
– Skal jeg hjelpe deg med den tunge 
posen?spurte hun.
Da sa Lille Per: – Jeg greier den selv, det er 
jo lettmelk.

Barnekryssord

Skriv inn riktige vannrette ord, da kommer du frem til løsningsordet 
som står nedover, loddrett.
Svaret kan du sende inn til: BoNord, postboks 6156, 9291 Tromsø.  
Merk konvolutten Barnesiden.
Vinnere forrige nummer: Annika Evanger, Krokelvdalen og  
Antony Edward Bårdsen, Kvaløysletta. 

Vitser

34 BARNESIDA

"



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-SPORTNYHET! 

UNGDOMSFORSIKRING FOR DEG 
UNDER 26 – GRATIS FØRSTE ÅR!

GRATIS
FORSIKRING

I ETT ÅR

Forsikring for medlemmer har inngått et samarbeid med If, Nordens største skadeforsikringsselskap. 
Med våre 570.000 medlemmer i ryggen betyr det at vi får et bedre forsikringstilbud, og enda flere fordeler. 
Som for eksempel If Start, markedets beste forsikringspakke for unge. Nå kan du få innbo-, reise- og ulykkesforsikring gratis første år 
– uansett hvor i Norden du bor eller studerer. If kundeservice er kåret til Norges beste. Ta kontakt for en gjennomgang!

     Innbo med tyveriforsikring
     Helårs reiseforsikring i hele verden fra Europeiske 
     Ulykkesdekning med behandlingsutgifter  
     Avbruddsdekning ved studier 

Du får gratis If Start ved registrert If Start-skjema. 
Sjekk forsikringformedlemmer.no eller ring 22 42 85 00

• 
• 
• 
•  



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

KUN
2

IGJEN!

I 10 år har BONORD og Ishavskraft samarbeidet 
om å gi medlemmene én av Norges desidert beste 
strømavtale, til din bolig og fritidshus.

For uforpliktende tilbud, send SMS
med kodeord TILBUD til 2258.

EN UNIK 
AVTALE FOR
MEDLEMMER.

77 61 20 00
kunde@ishavskraft.no

ishavskraft.no

Ishavskraft er i dag Nord-Norges største kraftleverandør. Vår identitet vil alltid være preget av landsdelen vi 
kommer fra. Med folkelige verdier og uredde ambisjoner som fundament leverer våre ansatte konkurransedyktig 
kraft og kompetent rådgiving til privat- og bedriftskunder, både nasjonalt og internasjonalt. 
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Å bo ved havet gjør noe med oss

Oppdag det selv

Oppdag livets skattkammer

Ta kontakt med Bjørn Mathisen, tlf. 902 05 553/bm@bonord.no eller Tone Trøite, tlf. 917 76 377/tt@garanti.no  
Besøk oss også på brovingen-harstad.no eller på Facebook @brovingenbrl

Det sies at rastløsheten glir av deg i møte med havet. 
Fra din «brovinge» kan du nå få havet som nærmeste nabo når Brovingen borettslag 

kommer med 28 kvalitetsleiligheter ytterst på kaikanten i Samasjøen.

10
SOLGTE

Magisk utsikt – Det kommer aldri noen foran   •   Gjennomgående leiligheter med balkong på begge sider  
Vannbåren varme og elbil-ladning   •   Nærhet til sentrum og store arbeidsplasser

Unik finansiering – Avdragsfrihet og lang nedbetalingstid

12
SOLGTE

Førsteklasses underholdning 
samlet på ett sted!

Som kunde av Canal Digital Kabel har du TV- og strømmetjenesten 
T-We  inkludert. Se TV og strøm fi lmer og serier akkurat når og hvor du 
vil, programmer du har gått glipp av siste uken, europeisk  toppfotball, 

barnas favoritter med mer. Alt er samlet på ett sted – på TV eller i 
 T-We-appen for mobil, nettbrett, PC og  Ap ple TV 4. 

ESPERVIK D
ESIG

N

Vi sees 
på Styre-
konferansen

BoNord 210x275 underholdning aug 2018 v1.indd   1 29.08.2018   13:19



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

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
appelbom.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

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 03 00

NOVA INTERIØR TROMSØ OG HARSTAD
Kjøkken, bad og garderobe

25-30 % rabatt
nova-group.no

TILBORDS
Kjøkken og hjem

10 % rabatt, 5 % bonus
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

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!

MED BONORD 
 APPEN HAR 
DU ALLTID 
MEDLEMSKORET 
MED DEG!

MONTÉR
Byggevareforretning, rådgivningstjeneste 

og håndverkere   

Husk BONORD-rabatt når du ber om tilbud. 
www.monter.no



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

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

garanti.no
T: 77 60 32 00

Å selge i borettslag
Sjansen er stor for at vi i GARANTI Eiendomsmegling allerede har solgt leiligheter i ditt borettslag.

For deg som vurderer å selge, er det en fordel å velge en megler som både har lokalkunnskap

om ditt nabolag, og er en borettslagspesialist.

Det hele starter uforpliktende med en verdivurdering. 

kontakt oss på garanti.no

GARANTI EIENDOMSMEGLING 
- borettslagspesialisten

GARANTI HAMMERFEST 
Strandgata 16 
hammerfest@garanti.no

GARANTI TROMSØ 
Nerstranda senter, 4. etg.
tromso@garanti.no

GARANTI HARSTAD
Magnusgate 1
harstad@garanti.no

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
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BONORD
Postboks 6156
9291 TROMSØ
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