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UNDER 20 ÅR:
2018: 22,9 %
2040: 21,2 %

OVER 70 ÅR:
2018: 13,2 %
2040: 19,8 %
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TALL SOM TELLER: 

Vi blir 
flere
■ ■ ■ Norge vokser – og frem til 2040 vil det 
totale folketallet runde seks millioner. Dette 
viser befolkningsfremskrivningene til Statistisk 
sentralbyrå (SSB). 
■ ■ ■ Både Tromsø, Harstad og  Hammerfest 
vil vokse klart i de årene vi har foran oss, men 
ved siden av økt folketall viser prognosene at 
også andelen eldre vil bli betydelig høyere 
enn i dag. 
■ ■ ■ Ungdomsandelen vil gå ned i de årene 
vi har foran oss, både på landsbasis og i de 
tre byene Bonord har tilhold. 

Mer enn 15 % vekst

5 - 15 % vekst

5 % vekst til 5 % nedgang

Mer enn 5 % nedgang

UNDER 20 ÅR:
2018: 23,4 %
2040: 21,2 %

OVER 70 ÅR:
2018: 8,7 %
2040: 16,4 %
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+ 8,5 %
82.086
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HARSTAD

+ 8,0 %
26.813

HAMMERFEST

+ 18,4 %
12.467

UNDER 20 ÅR:
2018: 24,2 %
2040: 22,1 %

OVER 70 ÅR:
2018: 10,0 %
2040: 15,7 %

UNDER 20 ÅR:
2018: 23,8 %
2040: 21,5 %

OVER 70 ÅR:
2018: 11,8 %
2040: 18,0 %

HELE NORGE

+ 14,4 %
6.056.244

«Det sted man er fra 
er alltid pent, det er 
fedrelands følelsen i det 
små,  hjemmefølelsen»
Knut Hamsun

For 50 år siden – i august 1969 – hadde filmen «Himmel og helvete» 
premiere. Filmen er skapt av Victor Borg og Øyvind Vennerød, og har 
klassikerstatus av alle de gale grunnene. Mange rangerer den som 
tidenes største «kalkun», og målet med filmen var å skremme ungdom 
fra å bruke narkotika. Hovedrollene ble spilt av Lillebjørn Nilsen og 
Sigrid Huun, som fikk anerkjennelse for sin innsats. 

Arctic Pride markerer jubileet
11.-17. november arrangeres Arctic Pride i 
Tromsø, med BONORD som en av støtte-
spillerne. Pride, med paraden som en av 
de viktigste ingrediensene, markerer kravet 
om seksuell mangfold, og homobevegelsen 
markerer i år 50 år. Den startet med et 
oppgjør utenfor homobaren Stonewall i 
New York 28. juni 1969. Opprøret var et tilsvar 
på et politiraid mot homofile som varte over 
flere dager.

Nordnorsk festfavoritt
I Nord-Norge er «Grønn genser» blant de mest 
slitesterke kakefavorittene. Den er ikke nord-
norsk av opprinnelse, men den har beholdt sin 
voldsomme popularitet til «hverdagsfester». 
Kanskje ble den så populær på grunn av sin noe 
beskjedne størrelse og dermed relativt lave pris. 

I seg selv er ikke kaka spektakulær; det er en 
marsipankake med aprikos og valnøtter, men 
den skiller seg ut ved at kaka er kuppelformet 
og at marsipanen er grønn. I dag finnes det 
mange spennende måter å farge marsipanen på, 
men enklest er det hvis du kjøper ferdig farget 
«lokk». For øvrig er det sukkerbunnen som avgjør 
 suksessen. 

120 gram egg (2 store egg)
120 gram sukker
120 gram hvetemel
Halv ts bakepulver
Kremfløte, aprikossyltetøy og valnøtter.  

Sett ovnen på 160 grader. Pisk egg og sukker 
til en luftig eggedosis, sikt inn mel og bake pulver 
og vend dette varsomt inn. Hell røra over i en 
smurt form på 18 cm og steik i ca 25 minutter. 
Del  bunnen i to og skjær av et kakestykke av den 
øverste halvdelen. Smør over syltetøy og dryss et 
lite lag knuste valnøtter over den nederste bunnen 
før du legger over krem, som du former til. Etterpå 
legger du på øverste lag bunn, som lar seg forme 
som en kuppel fordi den er snittet på forhånd. 

KJERRINGRÅDET

50KLASSIKEREN

For 50 år siden – 26. september 
1969 – ga Beatles ut albumet «Abbey 
Road». Dette var det siste albumet 
Beatles spilte inn, selv om «Let it be» 
ble gitt ut året etter. «Abbey Road» 
sorterer blant de absolutt store 
 klassikerne i musikkhistorien. 

Matolje eller klorin kan brukes for å fjerne misfarging på plast-
bokser. Både tomatpure og gulrot setter farge på plastbokser 
og det kan være vrient å fjerne disse flekkene. Men hvis du gnr 
dem med litt bomull fuktet i matolje, løsner  flekkene. Hvis dette 
ikke hjelper, kan du bruke klorin: Fyll boksen med vann tilsatt litt 
klorin, og la dette virke natten over.  

           (KILDE: NRK/NITIMEN)
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FOKUS PÅ BÆREKRAFT

LEDER

Det er med stor ydmykhet jeg tar pennen fatt, og skriver min første 
lederartikkel i BOLYST. Tiden fra jeg startet i juni og frem til i dag, har 
jeg i stor grad brukt til å få oversikt og kjennskap om alt som 
 Boligbyggelaget Nord utfører av oppgaver hver eneste 
dag for våre medlemmer og eiere i Hammerfest, 
Tromsø og Harstad. Denne reisen har gjort meg 
utrolig stolt over å få ta del i dette arbeidet, og 
jeg gleder meg stort til fortsettelsen. 

Før jeg kommer inn på mine tanker om 
BONORD fremover ønsker jeg å rette en 
stor takk til det arbeidet og grunnlaget som 
Svein Dalsbø har etterlatt seg. Det er en 
meget kompetent organisasjon, men også 
en  økonomisk solid organisasjon, med en 
betydelig egenkapital som vi nå skal sette i videre 
arbeid til det beste for våre medlemmer og eiere. 
Sammen håper jeg at vi kan leve opp til vår visjon og 
at «Vi skal bygge Nord-Norge». Dette innebærer at vi skal 
bygge mer, smartere, bedre og i hele vårt  forretnings område.

Jeg har noen tanker om BONORD, hvor ferden går videre og hva vi skal 
være i fremtiden. Sentralt i dette er det at vi skal øke takten knyttet til 
boligbygging, innovasjon og økt fokus på hva vi skal levere av kvalitet 
og innhold til dere. Vi skal være en foretrukket boligutvikler, som setter 
miljø og bomiljøhensyn sentralt i hele vår tenkning knyttet til det vi 

bygger og det vi gjør, fra planlegging til ferdig leveranse. Bærekraft skal 
være det bærende elementet. Dette skal vi gjøre gjennom å utfordre 

det tradisjonelle og ha stor fokus på innovasjon, både når 
det gjelder boligmodeller, men også teknologi som gir 

bedre boliger og betydelige miljøgevinster. Både 
teknologi som finnes i dag, men ikke minst mye av 

det spennende som vi ser komme fremover, vil 
bidra til dette. I tillegg er det viktig at vi bygger 
for å dekke alle våre medlemmers behov. Her 
vil dette med bomiljø stå sterkt. Vi må i større 
grad enn i dag tilrettelegge for bomiljø som 
ivaretar hele livssyklusen som vi selv har 
uttalt er fra «vugge til grav».  Dette skal vi ha 
helt fremme i pannebrasken og skape noe vi 

er stolt av både i dag og i fremtiden! Vi er en 
samfunnsaktør som har mulighet til å ta en større 

rolle enn i dag, og den skal vi gripe! Det skal være 
en trygghet å kjøpe bolig hos BONORD, og man skal 

ha store forventninger til oss som boligaktør!

BONORD gjennomfører denne høsten en stor strategiprosess med hele 
vår organisasjon for perioden 2020-2025. Jeg har stor tro på at denne 
vil munne ut i spennende planer for hvordan nå våre nye og hårete mål!

Tusen takk for at jeg får være med på laget deres. Sammen skal vi skape 
noe vi alle kan være stolte av! 

Vi skal være en foretrukket boligutvikler, som setter 
miljø og bomiljøhensyn sentralt i hele vår  tenkning 
knyttet til det vi bygger og det vi gjør, fra  planlegging 
til ferdig leveranse. 
Kurt Figenschau, administrerende direktør
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Kroken vil bli BONORDs 
eget  laboratorium 
i hvordan utvikle 
 fremtidens boliger.
Kurt Figenschau, administrerende direktør i 
BONORD

Ønsker å bygge grønn bydel i Kroken
BONORD har store planer for Kroken. Boligbyggelaget 
ønsker å bygge opp mot 800 boliger på oversiden av 
Malmveien. Med så grønt fotavtrykk som overhodet mulig.

BONORD har nylig hatt en entreprenør til 
å foreta prøvegraving der det skal bli ny 
lysløype i Kroken. Målet med det er å sjekke 
hva slags masse de kommer til å møte på, 
og hvilke sprengningsarbeider som eventuelt 
blir nødvendig for å tilrettelegge for at den 
nye lysløypa blir minst like attraktiv som den 
gamle.

– Vi har ikke ødelagt noe her? sier den nye 
administrerende direktøren bekymret i det 

gravemaskinsporene snor seg opp  mellom 
et stort fuglekasseprosjekt de har klart å 
 identifisere  tilhører elever ved Skjelnan skole. 
Kurt Figenschau har stilt spørsmålet til kollega 
Roy Jakobsen som er ansvarlig for BONORD 
Eiendomsutvikling.

– Nei, vi har ikke trengt å fjerne en eneste 
fuglekasse. Vi fikk gjort det vi skulle uten å røre 
noe, beroliger han.

GRØNT FOTAVTRYKK 
Figenschau er opptatt av å gjøre denne 
 utbyggingen i samarbeid med alle involverte. 
Enten de nå eier fuglekasser, større boliger 
eller veinett og annen infrastruktur i Kroken. 
Tromsø kommune og Kroken bydelsråd er 
sentrale samarbeidspartnere når BONORD nå 
ønsker å synliggjøre alle sine kjerneverdier og 
all sin kompetanse på utvikling av fremtidens 
boligmiljø. Det betyr for eksempel at detalj-
prosjekteringen som pågår, svinger seg innom 
et nytt planinitiativ for hvordan den eksisterende 
tomta kan utnyttes enda bedre.

– Kommunen ønsker fortetting og vi ønsker 
derfor å legge til flere etasjer på de allerede 

planlagte boligblokkene. Dermed kan vi uten å 
øke fotavtrykket i terrenget, doble antallet boliger 
her, forklarer Figenschau.

Samtidig ønsker BONORD å vise at de er en 
boligutbygger som kan løse mange utfordringer 
samtidig. Det betyr for eksempel at de har som 
mål å gjøre akkurat denne utbyggingen til en av 
de grønneste noensinne.

– Vi vil snakke med kommunen om  hvordan 
vi med våre bygg kan bidra til å oppfylle 
 kommunens klimamål. Det handler om alt fra 
hvordan vi planlegger logistikk til hva vi har av 
materialvalg. Vi ønsker oss for eksempel en 
byggeplass med null utslipp. Derfor vil vi stille 
krav til de entreprenørene som vi velger, om å 

bruke miljøvennlige løsninger som for eksempel 
elektriske gravemaskiner, forklarer Jakobsen.

LYSLØYPA FØRST UT
– Vi begynner arbeidet vårt her med å lage ny 
lysløype, slik at den er ferdig før vi går i gang 
med øvrig byggearbeid, sier Figenschau. Den 
nye lysløypetraseen på 1,5 kilometer  prosjekteres 
av Asplan Viak, og vil stå ferdig i løpet av 2020. 
Eksakt når de første boligene blir innflyttings-
klare er ikke bestemt. Mye skal avklares før 
den tid. Kroken vil i praksis bli BONORDs eget 
 laboratorium i hvordan utvikle fremtidens 
boliger. Det betyr at de vil hente inspirasjon og 
 kompetanse der den finnes for å finne nye og 

smarte løsninger som beboerne i den fremtidige 
bydelen vil ha bruk for.

– Blant annet ser vi for oss å tilrettelegge 
for bildelingsløsninger, slik at ikke alle trenger 
å ha hver sin bil. Vi kan dermed bygge færre 
parkerings plasser. Det vil gi rom for å tilrette-
legge for flere sentertjenester som hele Kroken 
kan ha nytte av. Samtidig ønsker vi å velge 
alternative energiløsninger der det er mulig. For 
eksempel solcelleenergi.

– BONORD trenger ikke ha de samme kravene 
til profitt som andre private utbyggere. Vi ønsker 
å vise at vi kan tenke helhet og også bidra til en 
mer boligsosial tankegang. Vi gleder oss virkelig 
til å realisere dette prosjektet, sier Figenschau. 

Helt øverst i Kroken kommer det en helt ny bydel som etter planen skal stå ferdig om få år. Bildet til venstre er den nye bydelen tegnet inn.  ILL: ASPLAN VIAK 

– Målet vårt er at den nye lysløypa skal bli minst like attraktiv som den som brukes 
i dag, sier Roy Jakobsen og Kurt Figenschau. 

Roy Jakobsen i BONORD Eiendomsutvikling og administrerende direktør Kurt Figenschau har mål om at det nye prosjektet i Kroken skal sette en ny miljøstandard både 
under bygging og i senere drift. 
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Fremtidens boliger
Vindmøllebakken i Stavanger gir en forsmak på fremtidens boliger. 

De førende prinsippene er tydelige: Fellesskap 
og bærekraft – og sameksistens på tvers av 
 generasjoner. Det hele minner litt om «gamle 
dager»; den gangen det var vanlig å gå til 
naboen for å låne en kopp sukker eller et verktøy 
du selv ikke hadde – men ikke «gamle dager» 
som i form av rene bokollektiv. 

SOSIAL BÆREKRAFT
– Nei, Vindmøllebakken er ikke noe 
kollektiv i tradisjonell forstand, for 
alle har mulighet til å gå hver til 
sitt – og til å leve privat. Men 
leilighetene er relativt små. 
Funksjoner som det bare en 
sjelden gang er behov for, er 
flyttet ut av hver enkelt leilighet 
og inn i attraktive felles arealer, 
forklarer Randi Augenstein (bildet), 
som er daglig leder i Arkitektfirma Helen 
& Hard AS. 

De fleste har ønske om å kunne invitere til en 
stor fest, kunne ta imot gjester på over natting 
eller gjøre noe spektakulært på kjøkkenet. 
Men for de fleste er det meningsløst å ha en 
leilighet som er så stor at slik virksomhet skulle 

skje på ukentlig basis. Derfor er fellesarealene i 
Vindmøllebakken mangfoldige og attraktive, med 
felles storkjøkken, gjestehybler, allrom, amfi og 
veksthus – i tillegg til mer vanlige fellesrom som 
vaskerom og sportsboder. 

Ved siden av å være daglig leder i arkitekt-
firmaet, leder Augenstein også selskapet  Gaining 
by sharing, som gir råd til planlegging av 
 bofelle skap.

– Vi fokuserer på bærekraft i vid forstand 
– ikke bare miljømessig, men også 

 arkitektonisk, menneskelig og sosialt. 
Sosial bærekraft er ofte under vurdert, 
og ikke minst undervurderer vi 
helse gevinsten som ligger i sosial 
kontakt. Yngre og eldre har ofte både 
egenskaper og  utfordringer som 

utfyller hver andre. Unge barne familier 
sliter med «tidsklemma» og stress. Eldre 

har nok av tid, men noen av dem opplever 
 ensomhet, og mange kan til gjengjeld trenge 
hjelp til tekniske ting, forklarer hun. 

TRENGER POLITISK ROLLE
Vindmøllebakken består av 40 boligenheter i sitt 
første byggetrinn. 

– Hvordan er responsen i markedet?
– Responsen har vært veldig bra, særlig tatt i 

betraktning at disse boligene ble lagt ut for salg 
på et tidspunkt der markedet «duppet». Men 
prosessen har vært annerledes enn ved vanlige 
boligprosjekter. Der det ellers ville vært vanlig 
med salgsmøter, ble interesserte invitert på kurs 
og opplæring, fordi dette er en helt ny boform, 
der det er nødvendig å etablere egne husregler 
og regler for bruk av fellesarealene. Til gjengjeld 
har kjøperne hatt mulighet til å påvirke den 
endelige  utformingen,  forteller hun, og legger til 
at hun også opplever  interesse for modellen fra 
andre deler av landet. 

– Vi har på mange måter vært veldig heldig 
med Vindmøllebakken som pilot, fordi vi har 
en privat utbygger som har akseptert en noe 
lavere inntjening enn hva tilfellet ville vært ved 
en  tradisjonell og kommersiell utbygging. Hvis 
modellen skal realiseres andre steder, tror jeg 
det er nødvendig med en politisk aktør, for 
det er ikke sikkert at markedet alene er i stand 
til å definere de behovene for boliger som vil 
melde seg enda sterkere om 10- eller 20 år, 
sier hun. 

Vindmøllebakken fremstår som et hvilket som helst boligprosjekt – sett utenfra.  (FOTO: SINDRE ELLINGSEN)

Allrom og stort, felles kjøkken gir muligheter til å kunne invitere til store fester. 
(FOTO: MINNA SOUJOKI)

Leilighetene er små og plasseffektive. Standardleilighetene er rundt 60 kvm, 
familieleilighetene med tre soverom er rundt 80 kvm, mens de minste er på ett 
rom på 26 kvm.        (FOTO: STIAN DIRDAL)

Fellesarealene er store og attraktive, og består blant annet av et felles amfi, til 
konserter eller små og store møter.                 (FOTO: MINNA SOUJOKI)

En grunnleggende idé er å skape felles møter på tvers av generasjonene.
(FOTO: MINNA SOUJOKI)
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Anbefaler alternative energikilder

Aldri så galt at det ikke er godt for noe, med 
andre ord. Skulle våren være ekstra sen og kald, 
så kan dette faktisk være fordel for de som vil 
produsere strøm ved hjelp av solenergi.

– Dersom en har tosidige solcellepaneler, vil 
en kunne oppnå høyere produksjon som følge 
av at den omliggende snøen som reflekterer 
solstrålene mot både over – og undersiden av 
panelene.

I mai har midnattssola kommet, ergo kan 
vi ha strømproduksjon nær døgnet rundt, 

forklarer Eikeland fra taket til Teorifagbygget 
ved  Universitetet i Tromsø, som vi besøker i litt 
hustrig oktobervær. Her forsker Arctic Center for 
Sustainable Energy blant annet på ulike løsninger 
fornybar energi systemer som kan brukes under 
arktiske forhold. Ulike typer solcellepanel testes 
ut her på dette anlegget.

– Selv på en overskyet dag som dette, 
 produseres det strøm her, men mengden går 
gradvis nedover om høsten, og i mørketiden 
er det selvsagt ingenting. Derfor kan vi ikke så 

langt nord basere oss på å kun bruke solenergi, 
og ulike løsninger satt i system må benyttes. 
Mens du må kjøpe av strøm fra andre kilder om 
vinteren, kan du tjene inn i sommerhalvåret. Da 
bruker vi mye mindre energi selv, og du kan selge 
overskuddet fra egen strømproduksjon, forklarer 
Eikeland.

For enn så lenge er det vanskelig å lagre 
«sommerenergien» til senere bruk, selv om 
teknologene jobber med saken. 

TENK ENERGI VED RENOVERING
Flere borettslag har de siste årene investert store 
summer i for eksempel etterisolering, hvilket 
gir umiddelbar effekt på strømregninga, siden 
energiforbruket går ned.

– For borettslag med store tak- og veggflater 
er det absolutt en god idé med solcellepanel 

Forsker Odin F. Eikeland anbefaler borettslag å tenke fornybar energi når de skal renovere. I tillegg er det mye å spare på etterisolering og bedre styring av strømbruken.

som kan være et supplement til øvrig energi, 
sier Eikeland. 

Her er etter hvert mange gode løsninger 
på markedet og stadig flere blir tilgjengelig. 
 Utbyggingen av solenergi vokser kraftig. 

– Veksten av solenergi har ikke vært så høy 
her nord, men på landsbasis har vi hatt en 
ekstrem utvikling siden 2015. Utbyggingen økte 
blant annet med 29 prosent fra 2017 til 2018!

Han forteller at mange leverandører 
 spesialiserer seg på privatmarkedet. Konseptet 
«nabostrøm» er blitt populært lenger sør, hvilket 
innebærer at overskuddsenergien fra en enkelt 
husstand kan selges til naboene.

– En av de store fordelene med solceller er 
likevel at de kan plasseres på noe vi allerede har 
bygget. Du trenger ikke å lage nye installasjoner i 
naturen, påpeker han. 

– Spesielt i industrien er det store flater på 
for eksempel tak, som i dag er uutnyttet. Flere 
bedrifter får øynene opp for dette nå, og har 
begynt å dekke sine tak med store anlegg. 

FORSKER PÅ SENJA
Eikeland er de neste fire årene ansatt som 
doktorgradsstipendiat i et forskningsprosjekt på 
Senja. Her skal han i de to fiskeri samfunnene 
Husøy og Senjahopen, se på hvordan man på 
slike mindre steder i distriktene, kan  redusere 
behovet for tilført strøm gjennom å selv 
 produsere energi fra for eksempel solceller og 
å gjennomføre energiøkonomiseringstiltak.  

– Fiskeindustrien på disse stedene er 
periodevis svært energikrevende, og sliter med 
spenningsfall i sine høysesonger når anleggene 
går for fullt. Målet er å få til en bedre utnyttelse 

og styring av den strømmen de allerede har 
tilgang på, og supplere hvis mulig med solceller 
og batteri løsninger, forklarer den unge alta-
væringen, som er utdannet sivilingeniør innenfor 
energi, klima og miljø.

I dette prosjektet vil bedre styring av strøm-
bruken også være en sentral faktor.

– Her i Norge har vi et ubevisst forhold til strøm 
fordi den er billig, og vi har mye av den. Nå kan 
du enkelt få strømstyringsløsninger på telefonen. 
Her kan du planlegge din strømbruk gjennom 
døgnet, skru av flere lys og redusere inne-
temperaturen når boligen er tom, eller om natten. 
Skulle et borettslag sette fokus på strømforbruk, 
vil dette garantert smitte av på beboerne også. 
Man trenger ikke tenke så kjempesvært hele 
tiden. Det holder å bli mer bevisst, sier Odin F. 
Eikeland ved Arctic Center for Sustainable Energy.

Om få år håper Odin F. Eikeland at det er mer vanlig å 
legge solcellepanel ute på både vegger og tak i bolig- og 
industri bygg. Og for solenergiproduksjonen i nord, kan det være 
en fordel om snøen blir liggende så lenge som overhodet mulig.
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Kroneksempelet 
Krokelva
Se på Krokelva borettslag! Ikke bare er det i ferd med å 
bli et av byens desidert flotteste. Det store borettslaget 
håndterer sin omfattende renovering på imponerende vis. 

– Det er helt utrolige folk som bor her! 
Det kommer utelukkende positive tilbake-
meldinger! sier anleggsleder Espen Gärtner fra 
Monsen Bygg AS som er hovedentreprenør på 
 renoveringen i Krokelva.

I 149 leiligheter pågår hverdagslivet som 
 vanlig, til tross for at bygningsarbeidere, bygge-
materialer og byggelogistikk befinner seg både 
på – og tidvis langt innenfor dørstokken.

– Dette er et eksempel til etterfølgelse. Alt har 
forløpt med god, positiv energi. Nå når de første 
enhetene begynner å bli ferdige er det lett å se 
hvilken forskjell som er på gang. Borettslaget 
fremstår ikke som renovert, men som et nybygg, 
sier prosjektleder Rune Wara i BONORD.

INVESTERER 130 MILL
Generalforsamlingen vedtok låneopptaket på 
100 millioner med applaus. Det er ikke noe den 
erfarne prosjektlederen opplever så ofte. Totalt 
investeres det for 130 millioner. Sommeren 2020 
vil alle vindu være skiftet, alle bygg etterisolert 
med ny, tilnærmet vedlikeholdsfri, kledning. 
I tillegg er det bygget nye boder og inngangsparti 
til alle enhetene, og 4-roms leilighetene har fått 
nye, store balkonger.

Wara er borettslagets forlengede arm og 
er ansvarlig for at renoveringen følger krav-
spesifikasjonen etter såkalt beskrevet entreprise. 
Slik sikrer han seg at det som leveres er av 
ypperste kvalitet.

Velger du totalentreprise, risikerer du å få 
lavere kvalitet på produktene. Her har vi bestilt 
produkter av høy kvalitet, som vi har god 
erfaring med og vet har lang levetid, sier Wara. 
Han  legger ikke skjul på at det gode og tette 
 samarbeidet med  Monsen Bygg skal ha mye av 
æren for at det meste går så knirkefritt.

Borettslaget består av frittstående bygg med 
2-roms og 4-roms leiligheter. I tillegg til det som 
gjøres med selve bygningene, blir gamle olje-
tanker gravd opp og sanert for å tilfredsstille nye 

miljøregler. I tillegg skal alt av veier i borettslaget 
asfalteres til slutt.

Det jobbes systematisk etter fastsatt plan, 
bygg for bygg. Beboerne flytter ikke ut av 
leilighetene en eneste dag. Men de må påregne 
å forholde seg til provisoriske mellomløsninger 
mens det står på som verst.

OMFATTENDE LOGISTIKK
– Vi er inne i hver bolig cirka ti runder i løpet 
av prosessen. Vi kommuniserer med beboerne 
i både brev, meldinger og på telefon. Alt etter 
hva de selv foretrekker. Det hele begynner 
med et brev i postkassa. Så har vi laget oss en 
metode som følger hvert bygg. For eksempel 
må alle få midlertidig bod plass mens vi 
holder på. Mens vi lager nytt inngangsparti 
i 2-romerne, har vi tre ulike midlertidige 
 trappeløsninger som settes på plass etter tur. 
Det har vært mye å tenke på, og mange kloke 

hoder for å utvikle en logistikk som fungerer, 
sier Gärtner.

– Derfor tok de første leilighetene lengst tid, 
fordi vi samtidig med renoveringen av disse 
 utviklet metoden vi skulle bruke på resten, sier 
Wara. Men nå er «toget» på skinnene. Monsen 
Bygg sørger for å ta partiene som vender ut 
mot gata om sommeren, og øvrige vegger om 
vinteren for å sørge for minst mulig kaos når det 
blir snø og brøyting å ta hensyn til.

På en av fireromsleilighetene er alt av stue-
vinduer erstattet med ny vindsperre som er festet 
på veggene. 

– Hver av disse leilighetene får en drøy uke 
med provisorier før nye vinduer er på plass. De 
kommer seg fint inn i leiligheta i perioden, men i 
dag får de altså ikke sett ut, forklarer Gärtner.

GODT I RUTE
Rune Wara er svært glad for at prosjektet følger 
fremdriftsplanen. De er per oktober 2019 helt i 
rute. Han har likevel en bekymring. Teknisk var 
byggene i borettslaget i betydelig verre forfatning 
enn fryktet.

– Vi har nå valgt å sikre enkelte av balkongene 
på de byggene som tas sist. Byggene så solide 
ut, men når vi har revet kommer, flere balkonger 
nesten ned av seg selv. Det er tankevekkende. Det 
var på høy tid at dette ble gjort, konkluderer han.

I 2-roms-leilighetene har bygningsarbeiderne laget seg en slags «samlebånd»-løsning for de nye inngangs-
partiene. For eksempel vandrer de ulike midlertidige trappeløsningen i kø fra inngang til inngang.

Krokelva borettslag renoveres og leilighetene har fått en så stor makeover at de fremstår som nybygg.

Prosjektleder Rune Wara fra BONORD og anleggsleder Espen Gärtner fra Monsen Bygg AS holder fremdriftsplanen og har ansvar for at renoveringen av Krokelva borettslag foregår så 
effektivt og trygt som mulig.

Flere av balkongene har råteskader og kom nesten 
ned av seg selv da rivingen startet.

Her er inngangsparti, bod og balkong revet på en 
av fireroms-leilighetene, klart for å bli erstattet med 
nybygg.
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2001 
2019

Den trygge trivselen

Unger var det nok av i nabolaget på Lunheim; de møttes hos hverandre – og det holder stadig vekk kontakten med hverandre selv etter at voksenlivet har innhentet 
dem og de har forlatt barndommens rike. 

Annalena og Christer er i dag alene tilbake i leiligheten i Planetveien, etter at ungene Grim og Lovisa flyttet hjemmefra allerede da de var 18- og 19 år 
unge. I dag bor de unge på Gotland og i København. 

To ganger har Annalena (54) og Christer (52) seriøst vurdert å flytte fra leiligheten sin på Lunheim. 
De studerte alternativer. De deltok på visninger. Og begge gangene konkluderte de at livet på 
Lunheim er for godt til at de vil bytte det for noe annet.
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FAKTA

TERRASSEN BORETTSLAG

Den øverste delen av Lunheim, med 
nærhet til skogen og med utsikt over 
Tromsøysundet. Borettslaget består av 
rundt 200 boenheter og sto ferdig i 1981.

Fra kjøkkenbordet sitt i Planetveien kan Annalena 
Nordin Pedersen studere den utsikten hun 
har kunnet nyte i 24 år nå: Over sundet mot 
Tromsøya, mot Skattøra, mot UNN og videre. 
Videre mot Kvaløyfjellene og videre. Videre mot 
vest og resten av verden. Det hele er et maleri 
som alltid er det samme og som likevel hele 
tiden forandrer seg, som nå når skumringen 
faller på, når lysene kaster seg over rolig vann 
eller når sola vender tilbake – eller finner det for 
godt å ville forsvinne. 

– Er vi rare som aldri har tatt steget og skaffet 
oss enebolig? Har vi vært feige? Mange som 
er på samme alder som oss gjorde jo det, den 
gangen ungene var på den alderen da de krevde 
veldig mye plass. I dag er begge våre egne unger 
flyttet hjemmefra, og det samme opplever jo 
vennene våre med sine barn. Nå planlegger de 
å selge eneboligene sine, flytte til leiligheter 
igjen og kvitte seg med alt det de ikke vil få plass 
til i sine nye leiligheter. Dette er i alle fall noe vi 
 slipper, smiler hun. 

FORELSKET PÅ FERIETUR
De kom hit i 1995, og leide de første årene i ei av 
blokkene et steinkast nedenfor rekkehuset som 
har vært hjemmet deres siden 1997. 

– Vi møtte hverandre i Luleå. Annalena er 
derfra, mens jeg hadde bodd ulike steder i 
Sverige. Jeg studerte i Luleå, og jeg fikk jobb der 
i Sveriges Radio. Annalena var ferdig utdannet 
førskolelærer. Den gang var det ikke så lett å 
få jobb som førskolelærer i Sverige, mens det i 
Norge var så stor mangel på førskolelærere at vi 
fikk dekket kostnadene til flytting. Og så ble vi i 
tillegg sikret barnehageplass til ungene, som den 
gang var ett og fire år, sier Christer. 

– Planen var at vi skulle bo i Tromsø i to år. 
Men etter to år hadde vi jo bare så vidt rukket å 
bli kjent med byen, sier Annalena. 

– Vi flyttet til Tromsø fordi Annalena forelsket 
seg i Prelaten, sier Christer. 

– Det er å overdrive! Men det var på gamle 
Mirage at jeg sa de berømte ordene: «En gang 
vil jeg bo i Tromsø». Den gang var vi bare på 
ferie her, og jeg hadde jo ingen aning om at jeg 
faktisk skulle bo det meste av livet mitt i denne 
byen, sier Annalena. 

I august 1997 flyttet de inn i det som har vært 
«hjemme» i 22 år. 

– Blokkleiligheten vi hadde leid frem til da, 
skulle selges, og da måtte vi ta et valg. Vi fikk 
snusen i at det skulle bli noe ledig her oppe, og 
det var medlemskap og forkjøpsrett som gjorde 
at vi til slutt fikk tilslaget, forteller Christer. 

– Da vi kjøpte denne leiligheten ble dette den 
dyreste leiligheten som noen gang var solgt på 
fastlandet. Prisen var vanvittig, 565.000 kroner, 

og det manglet ikke på folk rundt oss som var 
rystet over hva vi gjorde: «Dere blir gjeldsslaver 
for resten av livet, og kommer aldri til å få igjen 
pengene deres.» Mest av alt forteller vel dette 
hvor mange år som har gått siden den gangen, 
erkjenner Annalena. 

LIKER BOFORMEN
Mens Christer opprinnelig kommer fra Kåfjord og 
flyttet til Sverige som 12-åring, er Annalena så 
svensk som noen kan få bli. Dette preger hennes 
syn på boliger. 

– Jeg har jo bodd i leilighet i hele mitt liv 
og vet egentlig ikke om noe annet. I resten av 
 Skandinavia er det vanlig å leie bolig. Det er 
Norge som skiller seg ut ved at man eier den 
boligen man bor i, forteller hun.

Christer har et tilnærmet ideologisk syn på livet 
i borettslag. 

– Hele ideen om borettslag tiltaler meg. Det 
handler om å dele på risiko og ansvar. Det er 
nøkternt og funksjonelt. Det er lite jacuzzi og 
luksus, men veldig mye trygghet. Det liker jeg. 
Når så mange boliger er planlagt i samme 
område, så er også viktige funksjoner tilrettelagt; 
bussforbindelse, butikk, skole, servicefunksjoner, 
forklarer han. 

– Vi lever jo tett på andre mennesker, og 
kanskje er ikke denne boformen noe som passer 
for alle – hvis du er vár for lyder eller ikke klarer å 
ta hensyn til andre, påpeker Annalena. 

– Det finnes «sure epler» over alt, men i 
Grim og Lovisa bruker kjøkkentrappa som lekestativ, i interiørfarger som var vanlig i alle typer hus den gang. I dag er Annalena omgitt av lysere omgivelser, og hun kan fortelle at de har gjennomført flere runder med 

oppussing, selv om det ikke har nødvendig med omfattende oppgraderinger av leiligheten.
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Annalena og Christer skuer ut over egen utsikt, og skuer tilbake på et samliv som har gitt dem to barn og to barnebarn. «Synkron» feiring av 17. mai i ei gate preget av teglstein som kan minne om 
engelsk byggeskikk. 

Den samme gata i dag; høyst gjenkjennelig, men likevel moderne. 

 Terrassen borettslag er det 200 boenheter. Det er 
så pass mange at selv om det skulle finnes noen 
naboer som er sure eller vanskelige, så greier 
ikke disse å overskygge følelsen av et veldig godt 
miljø og et godt naboskap, mener Christer. 

FLERE GENERASJONSSKIFTER
Miljø endrer seg hele tiden. Både bomiljø, 
innemiljø og utemiljø. Interiøret er endret flere 
ganger, fra den gangen de flyttet inn i en 
leilighet som var preget av mørk og ubehandlet 
furupanel – slik de fleste leilighetene var på den 
tiden. Utemiljøet har endret seg, fra den gangen 
det viktigste for borettslaget var å holde felles-
kostnadene så lave som mulig, til at det nå er 
satt fokus på renovering og modernisering. Men 
også bomiljøet har endret seg. Flere ganger. 

– I løpet av de årene vi har bodd her, tror jeg 
vi kan si at nabolaget vårt har vært igjennom tre 
generasjonsskifter, mener Annalena. 

– I en periode var vi mange som hadde barn 
på samme alder, og vi møttes på mange arenaer 

på grunn av ungene, og vi opplevde et felleskap 
av den grunn. Så ble ungene i nabolaget eldre, 
og noen flyttet. Men hele tiden kommer det jo 
nye til. I dag er det veldig mange barn i rekka 
nedenfor oss, sier hun.

– Men hvilke felles møtepunkter har dere med 
naboene i dag når der ikke har unger som bor 
hjemme?

– Vi har vel egentlig ikke felles møtepunkter 
med naboene på samme måte som tidligere. 
Vi omgås jo de vennene vi alltid har hatt, også 
de som har flyttet herfra. Men vi er på hils med 
naboene. Vi slår av en prat når vi møtes, og vi 
hjelper hverandre når det trengs. Når vi reiser 
bort, er det naturlig for oss å overlate hus-
nøkkelen til en av naboene som kan se etter at 
alt er som det skal, og som kan vanne blomster 
og mate katta. Det er sånt naboer gjør, sier 
Christer.

– Dette gir en form for trygghet. Og trygget er 
viktig for trivsel, mener han.  
   Christer – mange år etterpå – i det samme kjøkkenet.Morfar Allan er kommet helt fra Sverige for å hjelpe Grim med å montere nytt kjøkken fra IKEA. 
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Suppe i sentrum
På kjølige høstdager er supper den perfekte maten.  
De gir varme til kalde kropper, og variasjons-
mulighetene er utallige. 

■ ■ ■ Noen begrenser supper til forretter, eller 
til å være enkel og billig mat, og for mange av 
variantene er dette også riktig. Men når jeg selv 
lager fiskesuppe, bruker jeg både rødfisk og 
hvitfisk, i tillegg til kamskjell og reker, og med 
flere andre spennende ingredienser i tillegg blir 
ikke dette lenger spesielt billig mat. Til gjengjeld 
er en god suppe godt egnet til å oppbevare i 
kjøleskap og til å varme opp senere, enten til 
en ny middag, lunsj eller kveldskos. Dette gjør 
jo også noe med hva vi anser som «billig mat». 
Med godt brød og smør som tilbehør er en 
god suppe så næringsrik og mettende at den 
selvsagt er en fullverdig middag. 

■ ■ ■ Det finnes mange forskjellige typer 
suppe, men grovt sett deler vi dem i to 
hovedgrupper: De klare suppene og de som er 
kremet/jevnet. Vi koker suppe på en base – ei 
kraft – og for mange er det dette som utgjør 
kvalitetsforskjellen. Selv er jeg sånn at jeg 
tar vare på kraft, enten det er fiskekraft eller 
kyllingkraft. Jeg koker ei høne og lar den putre i 
gryta over lang tid. Etterpå heller jeg krafta over 
i små bokser som jeg legger i fryseren frem til 
den dagen da jeg bestemmer meg for å kose 
meg med ei god suppe. Dette er et godt råd for 
andre også, men det er fullt mulig å lage gode 
supper uten denne tradisjonen. Resultatet kan 
bli veldig godt også hvis du lager kraft basert 
på buljongterninger du får kjøpt på butikken. 

■ ■ ■ Rolv Wesenlund og Harald Heide Steen 
lagde i sin tid den legendariske sketsjen 
«Supperådet», og uten å ta innholdet i sketsjen 
alt for bokstavelig, kunne vi gjerne blitt flinkere 
til å gjenskape de gode tradisjonene for suppe 
– laget fra grunnen av, med gode ingredienser. 
Dette er vi blitt dårlige til. Norske hushold-
ninger ble endret i tiårene etter krigen. Ting 
skulle gjøres raskt og effektivt, og de industri-
produserte  posesuppene ble dominerende på 
kjøkkenet. Mange forbinder i dag supper med 
poser fra Toro. Det må folk gjerne gjøre, men 
samtidig bør vi en og annen gang utfordre oss 
selv litt. 

■ ■ ■ Tomatsuppe, fiskesuppe, ertersuppe 
og løksuppe er de aller vanligste suppene. 
Men prøv gjerne noe nytt! Det er fullt mulig å 
imponere gjester med en suppe som smaker 
himmelsk, som ser fargesterk og lekker ut, 
men som likevel er enkel å lage, og der du kan 
bruke ingredienser som du har god tilgang på. 
Noen av  ingrediensene har du tilgang på fordi 
du allerede har dem i kjøleskapet, og noen av 
ingrediensene har du tilgang på fordi vi er omgitt 
av dem. Poteten, for eksempel, som vi har rik 
tilgang på og som spiller en så viktig rolle i våre 
mat tradisjoner. Du finner dessuten knapt en 
råvare som er bedre til å holde på varmen enn 
poteten. Det gjør den perfekt i en sesong der det 
er viktig å gi varme til kalde kropper. 

Bengt Gøran Thorbjørnsen. 

Les oppskrifter på bolystmagasinet.no Den glade kokken.

Potetsuppe: En suppe basert på vår aller viktigste råvare. Tilsett små terninger av skinke eller bacon, og lag en 
spennende «topp», som for eksempel tørket tang. 

Gulrotsuppe: En vegansk suppe, fargesterk og smaksrik. Små terninger av chorizo, bacon eller skinke tilfører 
smak og farge. 

Knust persille i olje; noen dråper over potetsuppa 
gjør bildet komplett. 

Tacosuppe: En suppe basert på den «nasjonale fredagsretten» taco, med ingredienser du sannsynligvis har i kjøkkenskap og kjøleskap fra før av. 
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HVA:
Hvis du har en ledig 
formiddag i Harstad, bør du 
unne deg en tur til Keipen; 
en tur som gir «maksimal 
utsikt til en overkommelig 
innsats». 

HVORFOR: 
Utsikten er formidabel, og gir 
deg forståelse av Harstads 
plassering i geografien; du 
ser over havet til Vesterålen 
og Andenes; du ser Grytøya, 
Senja, Dyrøya, Andørja og 
Rolla. 

HVOR:
Følg riksvei 83 fra 
Harstad mot Borkenes, 
via Ervika. Ved Høgda, før 
ned kjøringen til Kasfjord, 
tar du til høyre mot Aun. 
 Parkeringsplassen ligger 
ved det første vannet på 
Aunfjellet. 

HVORDAN: 
Stien er ikke merket, men 
det er likevel lett å finne 
frem. Terrenget er slakt, 
og turen egner seg derfor 
for hele familien. Den er 
beregnet til tre kilometer og 
av én times varighet, tur/
retur. 

NÅR: 
Denne turen er populær 
hele året. 
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Det store bildet
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Iskald lidenskap er blitt 
en folkebevegelse
Mens strandliv og badeliv er i ferd med å bli fjerne minner for de 
fleste av oss, bades det som aldri før på Isbadestranda på Evenskjer. 

– Isbadestranda er vårt «tusenårssted», 
og stranda ble satt skikkelig i stand til år 
2000. Her bades det året rundt, og det er 
her vi møtes ved alle store anledninger, 
forteller Laila Benjaminsen. 

Hun er leder for frivillighetssentralen i 
 Skånland, men nesten enda viktigere er 
det at hun er leder for arrangementskomi-
teen til den årlige Isbadedagen. 

REKORD PÅ 295
– Den første lørdagen i desember arran-
gerer vi Isbadedagen, og det har vi gjort i 
13 år nå. Antall deltakere varierer jo selv-
sagt fra år til år, men rekorden er fra 2015. 
Den gang deltok 295 stykker, sier hun. 

Mye aktivitet er knyttet til denne merke-
dagen. Julegata tennes, butikkene varter 
opp med  fristende tilbud, det arrangeres 
rebus og lotteri – og av og til arrangeres 
det også julebord. 

– Hvorfor ble Evenskjer og Skånland 
nordnorsk hovedstad for isbading?

– Forhistorien strekker seg tilbake til 
1990- tallet. En dag gikk det rykter om at 
det var observert sel i fjæra, men så viste 
det seg at det bare var ordføreren, Svein 
Berg, som isbadet, flirer hun. 

Ordføreren hadde lenge vært en ivrig 
isbader, men han hadde ikke gjort noe 
stort nummer av det. Men etter at det ble 
en «snakkis» ble flere med.

FORTSATT PLANER
– Etter at Harstad Tidende i 2003 lagde 
en stor reportasje om den isbadende 
 ordføreren tok det helt av, og noen år 
senere var Norge Rundt her, forteller hun.

I dag er Isbadestranda vakker som et 
smykke, med flott brygge og en nedkomst 
som gjør det trygd å bevege seg ut i 
vannet hele året. Her er det reist et flott 
klatretårn, her har kongeparet satt sine 
signaturer på en stein – og her avvikles 
det organisert bading hver eneste fredag 
 gjennom hele året. 

– Er det håp om å slå deltakerrekorden, 
eller er interessen dalende?

– Interessen er ikke dalende, men om 
 deltakelsen er stor eller liten avgjøres 
ofte av hvor mange som mobiliseres – og 
hvorvidt lag, foreninger eller bedrifter 
trigges av konkurranse. Men tradisjonen 
fortsetter, og vi har planer om hvordan vi 
skal utvikle den fine stranda videre, som 
et flott møtested, sier hun. 

Slik virker kulde
■ ■ ■ Studier av isbadere viser et 
det er målt høyere nivåer i blodet 
av faktorer som beskytter mot 
 infeksjoner, og at isbadere derfor 
har færre luftveisinfeksjoner enn 
andre. 
■ ■ ■ Isbading er en risikosport, 
og den bør ikke utøves alene. 
Urutinerte isbadere løper en risiko 
for å pådra seg hjerteinfarkt eller 
hjerneslag. 

Slik virker varme
■ ■ ■ Badstubad får blodårene til å 
utvide seg, noe som gir helsegevinst. 
Aktiviteten er gunstig for personer 
med risiko for høyt  kolesterol, høyt 
blodtrykk og diabetes. 
■ ■ ■ Temperaturen bør ikke 
være over 90 grader, men fatale 
ulykker forekommer sjelden. Når 
de inntreffer, skyldes dette ofte 
badstubad kombiner med alkohol. 
(KILDE: LABYRINT OG NORSK 
 HELSE INFORMATIKK). 

Første lørdag i desember er det alltid trangt om plassen på Isbade-
stranda i Evenskjer. 

Noen isbader for å konkurrere; andre bader i kostymer.

Laila Benjaminsen leder 
arrangements komiteen 
for  Isbadedagen i 
Evenskjer. 

Sentralt på Isbadestranda står klatretårnet som et 
landemerke, signert av sykkelkjendisene Dag Otto 
Lauritzen og Thor Hushovd. 

Kongeparets signaturer gir Isbade-
stranda ekstra tyngde og verdighet. 
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Knausen borettslag 40 år
07. september feiret borettslaget at det var 40 år siden 
laget ble etablert. Borettslaget ligger nord på øya i Tromsø, 
og ble i sin tid bygget av gamle Tromsø Boligbyggelag 
– TBBL. Laget er blant Tromsøs største og er et aktivt lag 
med et levende nabolag og godt bomiljø. I tillegg er de 
flinke til å skape fest både for store og små, ved runde 
dager. En del av de som bor der husker nok også forrige 
gang laget rundet ett tiår, som dertil også ble behørlig 
markert. Fra laget har BOLYSTmagasinet har fått oversendt 
flotte bilder fra markeringen. 

På dagtid sto markeringen i barnas tegn, med 
 hoppeslott, ansiktsmaling og godsaker som pølse, brus 
og popcorn. På kvelden var det laget til fest for de voksne, 
med grilling, underholdning, lotteri og musikk. Et flott 
arrangement som trakk mange deltagere, og et godt 
eksempel til etterfølgelse.

BONORD gratulerer jubilanten med 40 år!

FOTO: PER IVAR SOMBY, KNAUSEN BRL.

Delingsøkonomi  
og Airbnb
Som aldri før er delingsøkonomi i vinden for tiden. Dette relativt nye fenomenet gjør 
det enklere for folk å dele og få tilgang til ressurser som vi ellers ikke ville hatt. Kjente 
eksempler er Nabobil, Uber, Foodora, og ikke minst Airbnb. Sistnevnte plattform gjør 
det enkelt å drive hel eller delvis utleie av bolig, og kanskje enda enklere å leie.

Det finnes ingen klar definisjon på delingsøkonomibegrepet, og noen vil nok til og 
med være uenig i at akkurat dette begrepet er dekkende. En del andre begreper har 
blitt brukt, slik som blant annet plattform økonomi og formidlingsøkonomi. Uansett 
hva du ønsker å kalle det vil fenomenet være preget av deling på digitale plattformer 
mellom privatpersoner uten et fordyrende mellomledd. Det vil derfor i mange tilfeller 
lønne seg økonomisk for begge parter. 

Den som benytter seg av for eksempel Airbnb vil i mange tilfeller få lavere 
 bokostnader enn ved innlosjering på hotell. Utleier vil på sin side få ekstrainntekter 
for å leie ut sin bolig. Men det er viktig å vite at det finnes regler som begrenser 
muligheten til slik type utleie dersom du bor i et borettslag eller i et sameie. Fra og 
med 1.1.2020 kommer det nye regler i borettslagsloven og eierseksjonsloven som 
regulerer muligheten for korttidsutleie.

Den klare hovedregelen i både borettslag og sameier, er at eieren skal bruke boligen 
selv. Noe utleie er likevel lov, men hovedformålet med bruken av boligen skal være 
til boligformål. 

I borettslag er det per nå i utgangspunktet ikke anledning til å drive korttidsutleie, 
med noen få unntak. Etter nyttår inntas det en ny  bestemmelse i borettslagsloven 
som gir deg som andelseier rett til å leie ut boligen din i inntil 30 dager per år uten å 
søke til styret om dette. Korttidsutleie utover disse 30 dager vil utgjøre mislighold av 
dine forpliktelser overfor borettslaget, og er dermed ikke tillatt. 

For deg som bor i sameie vil du fra og med nyttår kunne leie ut boligen din i 
maksimalt 90 dager i året. Dette har ikke vært regulert tidligere. Bestemmelsen 
kan innskrenkes eller utvides til henholdsvis 60 eller 120 dager. Dersom det skal 
innskrenkes eller utvides må dette vedtektsfestes, og må derfor tas opp på årsmøtet.

Begrensningene vil ikke gjelde for utleie som overskrider 30 dager sammenheng-
ende, da vil det ikke lengre kategoriseres som korttidsutleie. Videre vil den ikke 
gjelde ved utleie uten vederlag, slik at det fortsatt skal være mulig å leie ut til for 
eksempel venner og familie. Det er fremdeles anledning 
til korttidsutleie av deler av boligen, f.eks. et soverom. 
Dette kan man gjøre så mye man ønsker. Begrunnelsen 
for disse unntakene er at det legges til grunn at typiske 
problemer som oppstår i forbindelse med korttidsutleie 
slik som bråk og støy, sannsynligvis vil være mindre 
problematisk i slike tilfeller.

Dersom deres borettslag eller sameie har behov for 
bistand i forbindelse med bruks overlating eller korttids-
utleie, kan dere gjerne ta kontakt med meg for en prat. 

Amanda Skogsøy, 
jurist BONORD

Komfyrvakt og 
vannstoppere- viktige 
HMS tiltak i boligselskap
Noen av de viktigste HMStiltak du kan gjøre for å forebygge skader 
i borettslag og sameier er komfyrvakter og vannstoppere. Du vil 
kanskje spørre deg, trenger jeg virkelig dette? I 2018 var nesten 
halvparten av utrykninger på landsbasis i forbindelse med brann 
i bolig, nettopp komfyrbranner. Det vil si at det er komfyren som 
er den desidert største kilden til brann i våre boliger. Den desidert 
største andelen forsikringsutbetalinger er fortsatt knyttet til vann-
skader som har oppstått innvendig i boliger, ofte fra varmtvanns-
beredere, i oppvaskmaskin eller annet utstyr på kjøkken eller bad 
som det stadig blir mer av. Eksempelvis installerer vi kjøleskap med 
vann og isbitmaskin tilkoplet vann, det samme med kaffemaskin. 
Et viktig tips er at med installert vannstopp gis det i de fleste 
tilfeller rabatt på bygningsforsikring, som jo er positivt for felles-
kostnadene.

FOR Å TA KOMFYRVAKT FØRST.
– Det er krav om komfyrvakt hvis boligen er fra 2010 eller nyere. 
Komfyrvakt er en enhet som kutter strømmen til koketopp eller 
komfyr om plater blir stående på, eller om kasseroller eller 
stepanner koker tørr og temperaturen stiger.

Legger du opp ny strømkrus til koketopp, er det krav om 
 komfyrvakt uavhengig når boligen eller det elektriske anlegget 
er fra. Det er du som beboer som er ansvarlig for å installere 
 komfyrvakt, om du får lagt opp ny strømkurs til koketopp eller 
komfyr. Mange bolig selskap velger å gjennomføre installasjon 
av komfyrvakt i hele borettslaget eller sameiet, i forbindelse med 
renovering eller oppgradering.

FOR VANNSTOPPERE GJELDER
– Vannstopper er i hovedsak trådløse sensorer som registrer vann-
lekkasje, en magnetventil som stenger vannet, samt en alarmenhet 
som gir alarm. Vannstopper monteres i kjøkkenbenk, på bad eller 
vaskerom uten sluk. Vannstopper stenger vannet automatisk når en 
lekkasje oppdages, samtidig som en får varsling via alarm enheten. 
Det å stoppe vannlekkasjer tidlig sparer en for mye ergrelser 
og kostnader i ettertid. Mange boligselskap velger også her å 
 installere vannstoppere felles for alle leiligheter 
som forebyggende tiltak mot vannskader. 
Flere vaktselskaper tilbyr også tjenester 
knyttet til denne formen for alarm.

Felles for disse tiltakene er at de gir deg 
som beboer større trygghet i eget hjem mot 
at brann og vannskade oppstår.

Stein Furlund,  
HMSrådgiver og teknisk konsulent
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MONTÉR

Din medlemsfordel hos Montér

5 prosent bonus  

på alt du handler, uansett hvor gode 

tilbud du får i butikken.

 

Sommeren er over, og høsten har for lengst tatt over. De første 
 frostnettene gir klar indikator om at vinteren varsler sin ankomst. 
De færreste av oss er helt klare for høsten når den kommer, og 
like lite - om ikke mindre, når vinteren kommer. 

Men kanskje i år er året du kommer årstidene i 
forkjøpet?

Det er flere ting du kan gjøre for å være bedre 
forberedt når kulda kommer krypende. For ikke å 
snakke om når varmen finner på å komme tilbake 
igjen. Tar du denne sjekkrunden før frosten og 
snøen kommer, kan du spare deg for både tid, 
penger og frustrasjon når snøen etter hvert 
smelter igjen.

1 TA VARE PÅ HAGEMØBLENE DINE,  
SÅ VARER DE LENGER!

Det er lurt å vaske og vedlikeholde utemøblene 
før høsten setter ordentlig inn. Har du en bod 
eller garasje, er ingenting bedre enn å sette dem 
inn der. Har du ikke plass og skal lagre møblene 
utendørs, bør de pakkes inn i en skikkelig og 
robust presenning.

2 NESTE ÅRS HAGE KAN KLARGJØRES 
 ALLEREDE PÅ HØSTEN

Å behandle gresset på høsten kan faktisk ha en 
avgjørende effekt for å få en grønn og fin plen 
til neste sommer. Men det må gjøres før frosten 
setter inn for fullt. Ønsker du i tillegg at hagen din 
skal blomstre fint på våren kan du allerede midt 
i høstsesongen (før frosten kommer) plante løk, 
som vil sette farge på hagen din tidlig. 

Husk at utekranen bør tømmes og stenges, 
og at hageslangen bør tas inn, så den ikke blir 
ødelagt av frost. Har du fine potter og krukker 
stående ute, men som ikke er frostsikre bør disse 
tømmes for jord, vaskes, veltes (så ikke snø, vann 
og is samler seg) eller settes inn.

3 PASS GODT PÅ GRILLEN DIN, SÅ BLIR DET 
GRILLFEST NESTE ÅR OGSÅ

Tro det eller ei, men du kan la matrester og fett 
ligge. Det impregnerer risten til neste sesong. Til 
våren fyrer du bare opp og svir av restene. Enkelt 
og greit.

Men: Du bør fjerne fettet som har rent ned i 
drypptrauet før du pakker bort grillen! 

Har du en bod eller garasje med god plass 
bør grillen flyttes inn hit. Skal den stå ute bør du 
ha på grilltrekk, og eventuelt presenning hvis 
grilltrekket ikke er laget for å brukes om vinteren.

4 TØM HØYTRYKKSPYLEREN  
GODT FOR VANN

Høytrykkspyleren bør tømmes for vann og lagres 
tørt og frostfritt. Det samme gjelder all type 
vanningsutstyr der vann blir liggende igjen i 
slangen eller beholdere. Gjør du det ikke, kan 
både pumpen og slangen bli skadet når vannet 
fryser (i verste fall må delene erstattes med nye).

5 SJEKK OM DØRER OG VINDUER  
ER TILSTREKKELIG TETTE 

Sjekk at karmer og fuger rundt dører og vinduer 
er intakte og i god stand for å hindre at kulde og 
vind i siver inn i huset – da holder du bedre på 
varmen og betaler mindre for oppvarming.

Har du et punktert vindu bør dette skiftes 
ut. Får du dugg mellom glassene kan du være 
 ganske sikker på at ruten din er punktert, da 
dette kommer av utettheter mellom glass og 
bunnlist. Skal du da først bytte vindu anbefaler vi 
et vindu med energiriktig glass så du taper minst 
mulig varme. Hvis overnevnte punkter ikke er som 
det skal vil isoleringsevnen svekkes og det kan bli 
trekkfullt og kaldt i huset. 

6 ER DET TØRT  
I KJELLEREN DIN? 

Kjelleren er svært utsatt for fuktskader grunnet 
påvirkning av fukt innenfra og utenfra. Her er 
det viktig å se etter skader på utvendig vegg, og 
at vann blir drevet vekk fra muren. Har du sluk i 
kjeller bør du sjekke at det ikke er tett. I tillegg bør 
ventilasjonsristen rengjøres før vinteren. 

7 SJEKK  
TAKRENNENE!

Tette takrenner og nedløp kan gi kostbare 
husskader. Takrenna kan komme til å flomme 
over ved nedbør, og det kan gjøre mer enn nok 
skade på fasaden alene, men hva verre er: Når 
vinteren kommer og vannet fryser, kan røret rett 
og slett sprekke. 

For å unngå dette, bør man fjerne løv, skitt, 
kvist og lignende i god tid før kuldegradene gjør 
sin ankomst.

8 NÅR DU FØRST ER DER OPPE  
OG TITTER …

Sjekk også resten av taket for uregelmessigheter 
og skader - Særlig takstein og beslag. 

All stein eller plater skal ligge på plass. Hvis 
en av disse har forflyttet seg må du sjekke at 
 undertaket er intakt før du legger ny stein på plass. 
Det er særdeles viktig at snø sikringen er i orden. 

Børst eller spyl taket forsiktig hvis det er 
 nødvendig, og sjekk om du må beskjære trær 
som kan skrape eller på andre måter gjøre skade.

 

9 TA EN RUNDE RUNDT HUSET  
ELLER HYTTA

Legg merke til om malingen flasser, om det er 
blærer eller andre skader i malingsoverflaten. 
Fordi: Dårlig vær på vinteren kan gjøre stor skade 
på kledning og mur som ikke er i ordentlig stand. 
Finner du slikt skal du vite at flassende maling 
helst bør utbedres på våren, sommeren, eller 
tidlig høst, på grunn av tørketid. 

Når du tusler rundt kan du også vurdere om 
huset bør vaskes eller spyles (en årlig vask 
kan forlenge levetiden både på malingen og 
 kledningen). Men husk at dette bør skje tidlig på 
høsten, slik at fasaden får tørket skikkelig. 

Har du bart treverk noe sted, bør dette males 
over så det får beskyttelse mot høst- og vinter-
været. 

10 IKKE GLEM  
GRESSKLIPPEREN

Hent gressklipperen eller robotklipperen inn og 
gi den en overhaling før det blir for kaldt. Dersom 
den er motorisert, bør tanken bør fylles opp med 
bensin for å unngå kondens. Fyll på litt olje på 

Få bonus på 
det du handler
Medlemmer av boligbyggelag har spart 
over 30 millioner kroner i bonus hittil i 
år. Er du blant dem?
Du kan lett få oversikt over hvor mye 
bonus du har spart ved å logge inn på 
Min side på bonord.no, eller i BONORD-
appen. 

Har du ikke opprettet en bonuskonto 
ennå? Det kan du gjøre ved å godta 
medlemsbetingelsene og registrere 
kontonummeret knyttet til bankkortet ditt 
på Min side. Da er du ikke avhengig å ha 
med deg det fysiske medlemskortet ditt 
når du handler. Det er fordi du automatisk 
får bonus når du betaler – enten du drar 
kortet eller tæpper det mot kortterminalen.

Det er enkelt å overføre bonus til bank-
kontoen din. Du logger bare inn på Min 
side og trykker på knappen der det står 
«Utbetal bonus». Innen et par dager vil 
beløpet stå på kontoen din.

Hvor kan du få bonus? Som medlem 
kan du få bonus på alt fra sportsutstyr til 
byggevare, interiør, maling og IT-utstyr. 
Medlemsfordelene kan du bruke over 
hele landet. Se alle dine medlems-
fordeler i medlemsappen eller på  
bonord.fordelerformedlemmer.no.

FOTO: TILBORDS

sylinderen – Dette gjelder for alt motorisert utstyr. 
Gi den også en god vask med børste og 

vann, men vær forsiktig med høytrykkspyler. 
Tøm beholder og rens eventuelle filtre før du 
setter den bort. Gressklipperen bør lagres tørt og 
 horisontalt på hjulene, til våren kommer igjen.

Husk at det er mye bedre å fikse de små 
tingene nå, før ulykken treffer, enn å måtte gjøre 
det i all hast og med større regning når våren 
kommer.

10 enkle forberedelser  
til høsten og vinteren
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Å sjekke takrenner 
og nedløp årlig kan 
spare deg for kostbare 
 husskader.

FAKTA



Vant sin egen 30-årsgave
– Dette er bare fantastisk, sier en jublende glad Christine Johnsen (30). I konkurranse 
med 544 andre, vant hun en el-sykkel i premie etter å ha lest siste BOLYST.

Administrerende direktør, Kurt Figenschau, 
kan endelig overrekke el-sykkelen som 
medlemspartner IF utlyste som premie i juni-
nummeret av BONORDs medlemsblad BOLYST. 
Konkurransen besto enkelt og greit i å melde 
seg til IF, slik at de kunne ringe og følge opp 
forsikringer.

– Jeg var IF-kunde fra før, så det ble ikke noe 
mersalg på dem, men vi hadde en hyggelig prat, 
smiler Johnsen. Hun synes det er helt fantastisk å 
kunne få slike vinnersjanser via BONORD.

LEGGER TIL RETTE
– I BONORD mener vi det er viktig å bidra til 
et bedre klima og miljø, og vi håper at vi som 
den største eiendomsforvalteren i Nord-Norge 
kan bidra til at flere av våre borettslag legger til 
rette for lading av både el-sykkel og el-bil, sier 
 Figenschau, i det han fra sykkelavdelingen på 
G-MAX har overlevert både el-sykkel og en stor 
bukett blomster til den glade vinneren.

– Jeg sona helt ut i telefonen. Det måtte hyles 
litt ja, smiler Christine Johnsen lykkelig. Hun 
hadde glemt hele konkurransen da telefonen 
kom fra BONORD.

Det er ikke tilfeldig at hun meldte seg på 
konkurransen. El-sykkel har stått øverst på 
 ønskelista, helt siden hun måtte levere tilbake 
den hun fikk låne av en venn en periode for å 
teste ut som det var realistisk å erstatte bilen 
med el-sykkel til og fra jobb. Det var det så 
absolutt.

– Jeg bruker kortere tid til jobb med el-sykkel 
enn med bil, sier hun, og ble selv overrasket over 
nettopp det. 

– Det tar cirka 20 minutter fra Kroken hvor jeg 
bor og til fylkesbygget hvor jeg jobber. I tillegg 
er det viktig hverdagstrim. Jeg har mulighet til å 
dusje når jeg kommer på jobb og kan legge dette 
inn som en liten treningsøkt. Det blir ikke så mye 
trening av dette selvsagt, men det er likevel viktig 
hverdagstrim, sier hun.

MER PRAKTISK
Hjemme har hun barn som allerede er ivrige 
syklister, og med seg på G-MAX har hun 
 samboeren som foreløpig nøyer seg med å 
misunnelig studere den nye sykkelen. Johnsen 

Administrerende direktør Kurt Figenschau i BONORD overrakte el-sykkelen til sin nye eier, BONORD-medlem 
Christine Johnsen.

Christine M. Johnsen ble den heldige vinneren av, en splitter ny el-sykkel, etter å ha deltatt i BONORD-partner IF forsikring sin konkurranse 
i BOLYST. 

Dette batteriet hjelper til 
slik at turen fra Kroken 
til fylkesbygget i Tromsø. 
En strekning på cirka ni 
kilometer går unna på 
ca 20 minutter. Like fort 
som om du skulle valgt å 
kjøre bil.

Salgsleder Frank Jensen 
opplever at stadig 
flere kjøper en el-sykkel 
til erstatning for bil 
 nummer 2.

erkjenner at hun tenker mer praktisk enn hun 
tenker miljø når hun velger el-sykkel.

– Men for meg var det helt avgjørende å få 
teste en el-sykkel først. Det er bare så utrolig 
lettvint! Du triller forbi alle køer!  

– Kanskje det er en idé vi burde vurdere 
nærmere, at kanskje også borettslag bør legge 
til rette for utlån av el-sykler, sier Kurt Figenschau 
ettertenksomt. 

– Den trenden vi ser, er at flere bytter bil 
 nummer to i en el-sykkel, supplerer salgsleder 
Frank Jensen ved G-MAX Tromsø. Han  forteller 
at kjede-kollegaene i Stavanger gikk helt fri for 
 el-sykler da det ble innført bompenger, og kjenner 
seg trygg på at et tilsvarende trykk kan komme når 
bompengene eventuelt inntar Tromsø.

MER POPULÆRT – OGSÅ VINTER
– Men vi har allerede en formidabel økning 
av el-sykkelsalget. I fjor gikk vi fri i august. I 
år har vi tatt inn flere, for det er tydelig at det 

er el-sykkel de fleste er på jakt etter nå, sier 
Jensen. 

Om du kjøper sykkel her, gir GMAX gratis 
service, uansett type, i fem år.

– Men generelt er el-sykler driftssikre og det 
lite vedlikehold. På vinteren bør du lade batteriet 
annenhver måned om sykkelen ikke er i bruk, 
råder Jensen.  

Men veldig mange av el-syklistene skaffer seg 
vinterdekk også. Frank Jensen kan uten problem 
tilby det til Christine Johnsen også, men hun er 
litt avventende.

– Jeg blir å bruke sykkelen til og fra jobb hver 
dag så lenge det er barmark. Så er det noen 
der som driver og overtaler meg til å sykle om 
 vinteren også. Det føles som en større terskel, 
men du skal ikke se bort fra at jeg gjør et forsøk. 
Mange påstår at det mer trygt og stødig om 
 vinteren, men jeg vet nå ikke helt. Jeg tror 
uansett vi blir en fin gjeng på jobb som kan sykle 
sammen, sier Johnsen.
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Fester godt grep på vinterveiene
Høstens første snøfall og omleggingen til vinterdekk har en tendens 
til å komme like brått – hvert eneste år. Slik trenger det ikke å være. 

– Alle BONORD-medlemmer har rabattert 
dekkhotell og bonus på alt de kjøper her, forteller 
butikksjef Remi Bergan ved Dekk 1 i Strandskillet i 
Tromsø sentrum. 

Dekkhotell bidrar til økt sikkerhet og kvalitet, 
i tillegg til å være komfortabelt og enkelt. 

– Dekkene blir lagret trygt innendørs, og 
det blir vasket godt før lagring. I tillegg  sjekkes 

Trygghet mer enn vakthold

– Vi har inngått en avtale som gjør at alle 
medlemmene i BONORD får en egen rabattert 
månedspris hos oss. Alarmoverføring og salg 
av boligalarmer er noe vi satser sterkt på, og 
fordi vi er et lokalt selskap med tilhold i Tromsø, 
kan vi også love rask responstid, sier daglig 
leder John Roger Lorentzen, og forteller at 
Trygg Vakt har fire vaktbiler – og at tidvis alle 
fire er klare for utrykning samtidig. 

Moderne boligalarmer handler om mer enn 
at en alarm begynner å ule når et vindu knuses 
eller ei dør brytes opp. Systemene er avansert 
teknologi, og Lorentzen lover at systemene 
Tromsø-selskapet benytter ikke står teknisk 
tilbake for noe av det konkurrentene kan tilby. 

– Vi har en app på alle alarmer som gjør at 
kundene får visuell oversikt, og kan studere 
bilder fra montert kamera, for eksempel. 
Alarmen er en slags «hub» der du kopler til 
ulike sensorer, som eksempelvis vannsensorer, 
forteller han.

Uønskede hendelser når du er borte fra 
 hjemmet, kan fort bli kostbare, og det er slett ikke 
bare ved innbrudd eller tyveri at  kostnadene kan 
bli store. 

Vemund Varskinn og Bjørn Håvard Hanssen er klare til å hjelpe deg med sesongens hjulskift. Med dekkhotell blir hjulene lagret trygt innendørs. 

Daglig leder John Roger Lorentzen og 
Trygg Vakt er klar for å yte en innsats 
for å sikre hjemmet ditt. 

Trygg Vakt har nylig flyttet fra Mack-kvartalet i sørbyen til Stakkefollveien 116, der Videoverden tidligere holdt 
til. 

Kanskje forbinder du Trygg Vakt med dørvakter og festivaler. 
Hverdagen handler først og fremst om å skape trygghet i hjemmet. 

Godt utstyr er viktig for å gjøre jobben effektivt – men også for å utføre den trygt. 

 lufttrykk, mønsterdybde og holdbarhet før 
 dekkene monteres på – og når de monteres 
 utføres denne jobbet trygt og godt av folk med 
riktig utstyr og kompetanse. Alt dette er faktorer 
som bidrar til økt trygghet og sikkerhet, sier han. 

Komforten består ikke bare i at du sparer plass 
ved lagring eller arbeid ved frakt eller skifte: 
Du får også innkalling for time, slik at du slipper 
kø og venting. 

– Du får selvsagt også kjøpt nye dekk hos oss 
om du skulle ha behov for det, og i tillegg selger 
vi felger, batterier, vindusviskere, takbokser og 
ulikt forbruksmateriell til biler, forteller Bergan. 
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DEKK1
Dekk, felg og dekkhotell

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

TRYGG VAKT AS
Alarm og vakthold

Medlemspriser
tryggvakt.no | 77 61 03 00



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 appenVitser

– Så godt du lukter, Helge.
Hva har du tatt på deg?
– Rene sokker.

– Pappa, i stedet for å ta bussen 
hjem i går så løp jeg etter pussen. 
Så nå har jeg spart 25 kroner. 
– Å, du din tosk! Du skulle heller 
løpt etter en taxi, så hadde du spart 
200 kr.

Lise: – Bestemor jeg fant en 
hestesko i veien. Hva vil det si?
Bestemor: – Det må vel si at en hest 
går rundt på bare sokkelessen!

– Mamma kan jeg få litt mer vann?
– Men du har fått masse vann!
– Ja, men det brenner fortsatt på 
soverommet mitt.

Enten du vil eller ei så markerer 
vi den siste dagen i oktober mer 
og mer. I en eller annen grad er 
dagen kommet for å bli. Det kan 
være artig å markere dagen med 
å samles rundt bordet og lage noe 
kreativt man kan dekorere med og litt moro 
må man da unne seg?

Er vi heldige får vi noen små monstre på døren, og kan gi de noe som 
kanskje ikke alle andre har synes vi er stas, og et godt tips er knasende 
spøkelsekjærligheter og hender. Rimelig og enkelt og veldig moro å gi.

Spøkelseskjærligheter

Alt du trenger er :
• Kjærligheter på pinne
• Litt tørkepapir
• Sort tusj
• Tråd
• Popcorn
• Blanke engangshansker.

Slik gjør du:
Riv av en passe mengde tørkepapir 
til hver kjærlighet. Så pakker du 
de inn og binder en tråd rundt. 
Deretter tegner du ønsket fjes på. 
Vableøyne er også moro å lime på.

Knasende hender.

Fyll popcorn (husk å avkjøl det godt) i 
klare plasthansker. Knyt igjen, og vips 
du har knasende hender. Og da er det 
bare å gjøre seg klar til små og store 
spøkelser som kommer på døren.

!

!

Dørsnacks du lager selv

Rebuskonkurranse

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. 
Vinneren av forrige nummer:  
Øyvind Toften, Elvebakken 14, 9419 Sørvik
Jenny Reisersen, Ishavsvegen 74, 9010 Tromsø
Noah Dragland, Stærveien 33, 9015 Tromsø

Hodelykttur     
Ta med barna ut på tur i skogen med hodelykt i høstmørket. Spennende 
både for store og små. For de minste barna er mørket fasinerende, 
og så kan man jo på forhånd legge noe spennende ut i skogen, eller 
henge opp i trær, som ungene skal finne.

34 BARNESIDA



KONTAK TINFO:
Bjørn Mathisen, tlf. 902 05 553 / bm@bonord.no
Tone Trøite, tlf. 917 76 377 / tt@garanti.no

Noen av de mange kvalitetene:
• Kvalitetskjøkken med integrerte hvitevarer
•	 Treroms-	og	fireroms-leilighetene	får		walk-in-closet
•	 Alle	får	innendørs	parkering	og	egen	bod	i		underetasjen
•	 Snøfrie,	oppvarmede	fortau	og	vannbåren	varme
• Heis

•	 Et	fellesrom	i	5.	etasje	med		r	om	slig	terrasse	utenfor	til	fri	
	 bruk	for	beboerne
•	 Gunstig	finansieringsløsning
•	 IN-ordning;	mulighet	for	individuell	nedbetaling	av	fellesgjeld
•	 Sikring	og	tryggingsordning	med	forskuttering	av		felleskostnader

24	leiligheter	på	Seljestad	med	sportsbod	
og	parkering	i	kjeller  

Tid	er	blitt	en	av	vår	tids	største	knapphetsfaktorer.	Tid	til	nærhet	med	familie,	venner,	hobbyer,	reiser	og	tid	til	å	kose	
seg	med	god	samvittighet.	Et	liv	i	Seljestad	Boligpark	vil	forenkle	hverdagen,	fjerne	tidslukere	og	gi	deg	rom	til	mye	
av	det	du	kanskje	savner	eller	har	dårlig	samvittighet	for	i	dag.	I	tillegg	er	det	nært	sentrum,	naturen,	barnehage-	og	
skoler,	småbåthavn	og	butikk.

seljestadboligpark.no

MEDLEMMER I BONORD
HAR FAST MEDLEMSBONUS HOS MONTÉR!
Hos Montér får du alt du behøver til ditt bygge- og oppussingsprosjekt.
Som medlem i Bonord samler du opp bonus når du handler hos Montér.
Bonus er kroner som du får utbetalt fra din bonuskonto.

5 % FAST MEDLEMSBONUS

AKTIVER MEDLEMSKORTET – SPAR PENGER!  
5 % BONUS PÅ ALLE VARER (GJELDER OGSÅ TILBUDSVARER)

For ytterligere informasjon om medlemsfordelene, ta kontakt med ditt nærmeste Montér byggevarehus eller gå  
inn på www.fordelerformedlemmer.no og finn ditt boligbyggerlag fra nedtrekksmenyen og klikk deg inn på Montér.

10
SOLGTE  



Kontakt oss for en hyggelig boligprat 
Bjørn Mathisen, tlf. 902 05 553 / bm@bonord.no
Tone Trøite, tlf. 917 76 377 / tt@garanti.no

12 moderne 
leiligheter rett ved 
Kanebogen senter

• Gunstig fi nansieringsløsning

• Borettslag

• Du slipper vedlikehold, snømåking og plenklipping

• Heis direkte opp i leiligheten fra parkering i kjeller

• Meget solrikt

• Nærhet til alt

• Alle driftsutgifter er inkl. i fellesutgiften, 
 også oppvarming og varmt vann

www.senteretborettslag.no

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.

77 61 20 00
kunde@ishavskraft.no

ishavskraft.no

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

EN UNIK 
AVTALE FOR
MEDLEMMER.
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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

KUN  

5 
 IGJEN

Nye T-We

Mer av det du liker
Nå har T-We fra Telenor blitt enda bedre. 
I tillegg til at du kan sette sammen akkurat det 
du vil av TV- og strømmetjenester, gir T-We 
deg  anbefalinger og all den underholdingen 
du ønsker, på ett og samme sted.

Les mer om hvordan du velger HBO Nordic og 
andre favoritter inn i TV-abonnementet ditt 
på telenor.no/tv

telenor



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

Medlemspriser
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

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

Medlemspriser
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

NOVA INTERIØR TROMSØ OG HARSTAD
Kjøkken, bad og garderobe

25-30 % rabatt
nova-group.no

TILBORDS
Kjøkken og hjem

5% bonus på hele kjøpet
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

Medlemspriser
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

TRYGG VAKT AS
Alarm og vakthold

Medlemspriser
tryggvakt.no | 77 61 03 00

CERTEGO
Låsesmed og låseprodukter

5% bonus
15% 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   

5% bonus 
www.monter.no

G-SPORT OG G-MAX
Sport og fritid

5 % bonus
gsport.no

INTERSPORT
Sport og fritid

5 % bonus
intersport.no



RETURADRESSE:

BONORD
Postboks 6156
9291 TROMSØ

B 
Blad

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

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


