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Lørdag 31.10.09 avholdt TBBL styrekonferanse og 

over 100 styremedlemmer valgte å bruke lørdagen til 

å oppdatere seg på alt fra styreportalen til juridiske 

problemstillinger som styrene i boligselskaper hele 

tiden kommer opp i. Evalueringen fra konferansen 

tyder på at deltagerne var tilfreds med det faglige 

innhold, sjøl verdsatte vi spesielt det å treffe styrene i 

sosial sammenheng etter konferansen.

Styremedlemmer og spesielt styreledernes virke 

består i stor grad å løse mange store og små prak-

tiske utfordringer i hverdagen. Styrene tar initiativ 

og fatter beslutninger om ulike saker, og mottar 

henvendelse fra andelshaverne spesielt om  saker 

som ikke fungerer helt som det skal. Det typiske er 

naboklager, forsikringssaker, rehabiliteringsbehov og 

forhold knyttet til fellesareal og uteområder. 

TBBLs  mål er å gjøre styrehverdagen enklere. Vi 

tror at tre tiltak kan bidra til dette: 

Innhold

leder

IDÉ & INSPIRASJON 

4-9 Stor fest på
 små flater
 med god planlegging og smarte løsninger  
 er det ikke noe problem å lage stor fest i  
 en liten leilighet.
 

10-11  God miljøjul
 Jula blir ikke den samme uten skikkelig  
 god samvittighet. Våre julegavetips
 hjelper på den.

12-13 Skiglede med Sara
 nå er den kalde fine tida her igjen.  
 skiløper sara svendsen har noen gode  
 råd for fine opplevelser på ski.

14-15 Sikret mot brann 
 40 prosent av alle branner her til lands  
 oppstår i elektriske anlegg. mange smarte  
 produkt kan sikre deg og familien din mot  
 slike branner. 

SIDE 4-9: Stor fest i liten leilighet.

SIDE 12-13: Skiløper Sara Svendsen gir 
gode råd før vinteren.
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Hverdagsheltene
1. Aktiv kompetanseoverføring gjennom kurs som 

”Ny i Styre”, kveldskurs om tekniske forhold og 

styrekonferansen etc.

2. Gode og praktiske dataverktøy og –systemer. Det 

er imponerende at nærmere 90 prosent av våre 

forvaltningskunder benytter Styreportalen aktivt 

som redskap til å forenkle sitt virke i styret.

3. En godt utviklet rådgiverstab i TBBL med kompe-

tanse både innen økonomiske og tekniske fag, 

som daglig kan bistå de tillitsvalgte i deres gjøren 

og laden.

TBBL forvalter over 8000 leiligheter i nærmere 200 

boligselskaper. Samlet sett bor ca 20.000 personer 

i disse leilighetene, eller nærmere en tredjedel av 

byens befolkning!

Hvert av boligselskapene har en rekke typer 

tillitsvalgte som styremedlemmer, vararepresentanter, 

valgkomiteer, dugnadskomiteer, blokktillitsvalgte og 

så videre. Totalt vil nok et par tusen personer  være 

involvert i styre og stell i boligselskapene. Dette er 

mennesker som hver dag arbeider til beste for sitt 

borettslag eller sameie, og for boligsamvirket som 

helhet.

Det blir hevdet at vi er inne i en tid der vi i mindre 

grad bryr oss om våre medmennesker, og kun et opp-

tatt med vårt eget velbefinnende. Styremedlemmene 

i boligselskapene og andre tillitsvalgte er beviset på 

at dette ikke stemmer. La oss derfor vise at vi setter 

pris på de tillitsvalgtes utrettelige innsats, til beste 

for de som har valgt å bo sammen i borettslag eller 

sameie. 

De er nemlig sanne hverdagshelter!

    

Svein Dalsbø

administrerende direktør

FAG & FORVALTNING

16-17 Ut med gassen
 de færreste kjenner til hva som er lov når  
 det gjelder oppbevaring av gass. Vestre  
 Hansmark borettslag fikk seg en aha- 
 opplevelse.

 hvem har ansvar
 Vår jurist marit C. røtvold forklarer hvilke  
 ansvar som gjelder for brannslukkings- 
 utstyr og røykvarslere. 

 18 null feil!
 en uanmeldt sjekk av renoveringen i 
 terrassen borettslag ga null 
 anmerkninger.
 

19 Unik forsikring
 Kjøper du bolig i sundet, trenger du ikke  
 bekymre deg om den gamle boligen din  
 ikke blir solgt med det første. 

20-21 Finner lekkasjene
 Vinteren er best til å sjekke tilstanden når  
 det gjelder varmelekkasjer.

22-23 Grønn rekruttering
 På årets styrekonferanse ble pilot- 
 prosjektet grønne boligselskap
 introdusert.

MEDLEM & PARTNER

24 Spennende feiring
 Knausen borettslag fyller 30 år i år og  
 markerte sitt jubileum med rykende  
 vulkaner.

25 Unngå å bli slettet
 Pass på at du ikke blir slettet fra
 medlemsregisteret til tbbl. Visste du at  
 du kan overføre ditt medlemskap og  
 ansiennitet til andre? 

26 Tenk miljø
 remiks gjenvinner nå nesten alt avfall i  
 tromsø. det blir enten til nye produkt eller  
 til energi. 

27 Syr med glede
 fingerbølla er glade for å kunne tilby både  
 garn og gardiner, og syr med humør for  
 kundene sine.

28 handymenn til tjeneste
 de fikser det aller meste, gjengen i  
 all-tjeneste. både vask, snømåking,  
 plenklipp og reparasjoner.

29 omsorgsfulle
 omsorg i Praksis er ny partner i tbbl,
 og kan tilby god hjelp.

SIDE 26:  I bruktbutikken på Skattøra kan man finne 
mange skatter og samtidig spare miljøet.

SIDE 27: Ny medlemspartner er Fingerbølla. Her
finner man både garn og gardiner.

innHolD & leDeR - bolyst 3

Styremedlemmene i våre forvaltede lag er våre 

hverdagshelter!
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Stor fest på små flater

Kjøkkenet før festforberedelsene tar til. 

 Siden vi ikke har kjøpt noe 

større, men blitt to på samme antall 

kvadratmeter som det bodde èn, 

har vi måttet tenke ganske smart.

marie smedsrød
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der det er hjerterom er det husrom. Selv i en 
toromsleilighet går det fint an å arrangere stor 
fest.

− det er ganske hyggelig å kunne ønske venner og familie velkommen hit; på våre 

fine små kvadrat, smiler marie smedsrød som sammen med samboer Vegard a. 

Johnsen har latt «bolyst» slippe innenfor for å se hvordan hun får plass til 15 gode 

venner på førjulsfest.

marie kjøpte leiligheten på totalt 60 kvadrat på bjerkakerstranda i 2006. Kort tid 

etterpå møtte hun Vegard som etter hvert flyttet inn.

– siden vi ikke har kjøpt noe større, men blitt to på samme antall kvadratmeter 

som det bodde èn, har vi måttet tenke ganske smart, forteller hun.

marie og Vegard er sosiale sjeler og liker å ha folk på besøk. 

– for eksempel gleder vi oss til besøk under filmfestivalen i januar med et ven-

nepar sovende på madrass i stua, og i jula er det ekstra hyggelig å kunne invitere 

til kaker og kaffe. 

bli med på førjulsfesten..

Stor fest på små flater

Kjøkken og stue er i samme rom hos samboerparet. Legg merke til 
kjøkkeninnredningen i høyre billedkant. Før festen kan begynne er 
det viktig å fjerne alt som ikke trenger å stå framme. F. eks. store 
potteplanter.
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FoRARBeiD
Å lage stor fest i den lille leiligheten krever en del 

forberedelser. først gjelder det å sette vekk ting og 

tang for å få bedre plass og skape et ryddig uttrykk. 

for eksempel ryddes flater som vinduskarmene for alt 

bortsett fra noen få telysholdere og lysestaker. 

så gjelder det å skaffe til veie som trengs for å få 

tilstrekkelig sitte- og bordplass til i alt 12 personer. 

marie og Vegard har kun fem-seks sitteplasser, et 

mindre spisebord og et stuebord. de har av den grunn 

pleid å kjøre kjøre ”sitte-på-gulvet-fest” og buffet 

når flere enn et par stykker skal spise og drikke. for 

denne anledningen har det blitt hentet inn klappstoler 

og et klappbord. bordet settes sammen med parets 

spisebord, og danner et langbord som dekkes med 

hvit duk. 

FestBoRDet
borddekorasjon består av en stor vase med kvister 

fra hagen og opphengte lykter, gullfargede kub-

belys i ulike størrelser på sølvfargede pyntefat, 

samt glitterstjerner i gull og sølv strødd utover. også 

stuebordet dekkes med duk og et fat fylt med telys. 

alt av elektrisk lys slukkes. 

tapasrettene (catering fra tromsprodukt) anrettes på 

fat og i små skåler som fordeles rundt på langbordet. 

noe av maten får en liten runde i ovnen før servering. 

for å unngå at det blir trangt om plassen på bordet, 

får det oppskjærte foccaciabrødet ligge på brødfjøla 

på kjøkkenbenken. Klokken åtte kommer gjestene 

Midt på bordet blir noen vanlige kvister 
festens midtpunkt. Den enkle buketten blir 
dekorert med House Doctor lykter med telys i. 
Hvite duker på bordene gjør at rommet virker 
større. Oppå dukene legges stjerner i sølv og 
gull.

▲
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TIPS & TrIKS
før festen
Skap mer rom ved å rydde bort det som kan ryddes 

bort, og ved å plassere møbler mot veggen. 

Få flere sitteplasser ved å kjøpe/låne klappstoler 

eller sitteputer. oppbevar dem i et skap eller i en bod 

når de ikke brukes, og ta dem fram ved behov. 

Unngå kaos dersom gjestelisten er lang ved å be de 

inviterte om å komme til litt ulike tidspunkter. be 

for eksempel halvparten komme først, og resten en 

halvtime senere. 

Lag en garderobe ved å legge en gardinstang over 

to stoler med setene mot hverandre. teip stangen fast 

og sett «garderoben» i et eget rom. 

Få mer bordplass ved å kjøpe/låne klappbord eller 

bord på hjul. et bord som kan trilles er praktisk ved 

servering. 

Velg et tema og gi på den måten festen en rød tråd. 

temaet kan settes i sammenheng med årstid, en 

merkedag, musikk, film osv. 

Bestem temafarge for dekorasjon. bruk denne fargen 

på servietter, blomster etc. Hvitt gjør at rommet virker 

større, og i kombinasjon med sølv, krystall eller gull 

skapes et festlig og luksuriøst preg. 

Skap større romfølelse ved å plassere speil stra-

tegisk utover i leiligheten. Å sette levende lys eller 

blomsterbuketter på speil gir en flott effekt. 

Server en velkomstdrikk. glasset gjør at gjesten 

får et sted å gjøre av hendene og føler at hun er en 

del av en sammenheng. gjør klar karafler med ferdig 

velkomstdrikk som passer til festens tema. 

Server småmat, for eksempel tapas, som gjerne 

kan spises uten tallerken. anrett maten i rekker på 

serveringsfat eller brett. en cocktailparty-vri er at 

vertskapet går rundt og serverer. Hold serveringsfatet 

i den ene hånden og en bunt servietter i den andre.

Ha et sted hvor gjestene kan kaste brukte servietter 

og sette fra seg brukte glass. 

Kilder: boka lag fest! og festplanlegging.no 

Å gi gjestene en 
velkomstdrink 
når de kommer 
er en fin start på 
festen. Her ser-
veres Marq De 
Monistrol Brüt i 
champagneglass 
av plast. 

▲

sigende. Vertene møter dem i inngangspartiet med 

drinkene. alle finner seg et sted å sitte og begynner 

å forsyne seg med tapas. etter kommentarene å 

dømme var maten både smakfull og spennende. 

– dette var kjempegodt!

– Ja, hmmm. dette var ikke ost, men....ananas! 

en liten overraskelse i munnen, lyder et utsagn og 

forsamlingen får seg en liten latter. 

festen er i gang!

Husk å informere 
naboene om hva 
som er i gang. 
Marie og Vegard 
klistret en liten 
lapp på hver 
eneste dør, med 
telefonnummer 
til hvor det gikk 
an å ringe for å 
eventuelt redu-
sere lydnivået.

Det er lurt å tømme garderoben for egne klær foran 
en slik fest. Det går også an å lage en improvisert 
garderobe for ytterklær inne på soverommet, men det 
ble ikke nødvendig  her.

Ting du er 
veldig redd for 
skal knuses, 
eller pyntegjen-
stander som 
kolliderer med 
temaet i fest-
pynten kan med 
fordel ryddes 
vekk før festen. 
Likedan større 
gjenstander.  

▲
▲

▲

Ingenting skaper stemning som levende lys. Disse 
Lene Berre kubbelysene er en dekorasjon i seg selv 
og koster mellom 25 og 110 kroner.

▲
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Smått og godt
maten kan du velge å stå for selv, eller 

du kan kjøpe den via cateringselskap. 

til denne festen har tromsprodukt levert 

tapas. for 220 kroner per person kan du 

få følgende kulinariske fristelser: ser-

ranoskinke m/melon, greske kjøttboller, 

grillede kyllingklubber, dadler i bacon, 

chorizopølse, klippfisksalat, marinerte 

scampi, gravlaksrullader, gratinert 

kamchatca, ostesnacks (tre typer ost), 

råstekte poteter, pastasalat, foccacia-

brød og smør, oliven, soltørkede tomater 

i olje og aioli. leveransen tok også på 

forbilledlig vis hensyn til at det fantes 

personer med melkeallergi og vegetaria-

nere blant gjestene.

Når det er liten plass kan det være en god idé å servere maten som buffet, og at den kan spises stående. 

Dempet belysning, behage-

lig musikk og mennesker som 

trives sammen.
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Marinerte scampi
(til 15-20 scampi)

3 fedd hvitløk
½ rød chili
½ dl solsikkeolje
tannstikkere

bland ingrediensene med en stavmikser. la scampi-
ene ligge i marinaden et par timer. Ha så på salt og 
pepper og stek i ovn ved 180-200 grader i ca. 10 
minutter. 
(Kilde: tromsprodukt)

Dadler med bacon
(nok til fire personer)

8 stk. ferske dadler
4 baconskiver
tannstikkere 

rull en halv skive bacon rundt hver daddel. legg 
dadlene med «baconskjøten» nedover, og stek i ovn 
ved 180-200 grader i 10-15 minutter. 
stikk gjerne en tannstikker gjennom hver daddel og 
server. i stedet for dadler kan du også bruke frisk 
frukt som fersken, aprikoser, ananas, mango etc.
(Kilde: tromsprodukt og matprat.no) 

Pølsesnacks
serranoskinke 
Chorizo
ananas
melon
tannstikkere

tre to tynne skriver chorizo og to biter ananas på 
tannstikkere. rull serranoskinke og server oppkuttet 
melon ved siden av. 
(Kilde: tromsprodukt)

Ostesnacks
ridderost
brie
Jordbær
fetaost
små trespyd

ridderosten skjæres i skiver og rulles. brie og jordbær 
kuttes og tres på spyd. fetaosten kan serveres i 
marinade bestående av chili, hvitløk, rosmarin og 
solsikkeolje. 
(Kilde: tromsprodukt)

 Dette var 

ikke ost, men....

ananas! En liten 

overraskelse i 

munnen.
festdeltager

PRoDUktliste
gullfargede lene bjerre kubbelys lite, medium 
og stort for hhv. kr  25,- , 75,-  og 110,-. rivera 
maison kjeder med lyskuler kr 350,-  og servietter 
kr 49,-. House doctor lykter kr 110,- per stk. g&C 
glassvase kr 360,-. alt fra marie & edvard. telys 
100 stk kr 49,- fra Åhlens. glitterstjerner fra nille 
kr 17,90 pr pakke. Hvite duker i to og tre meters 
lengde for hhv. kr 99,95 og 149,90, og sølvfargede 

pyntefat kr 25,- og 29,90 fra Kid interiør. 
Klappstoler til kr 119,- fra bohus. 

tAkk til
en stor takk til tromsprodukt for nydelig tapas, 
takk til butikken «marie&edvard»for lån av pynte-
gjenstander og lykter og takk til marie og Vegard 
og deres fantastiske venner som lot bolyst få være 
med på festen.
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Til din kjære 
• Klippekort på gode opplevelser 

For eksempel massasje, frokost på sengen, 
eksotisk middag, dansekveld, konsertbesøk. 

• CD med deres felles musikale favoritter.
• Pepperkakehjerter med melisskrevne ord om 

din hengivelse for hans/hennes flotte 
personlighet, eller hjemmelagde karameller i 

hjertepapir. 
• Booke ei hytte og avtale gutte/jente-

tur med vedkommendes beste-
venner i det kommende 

året.

Til søsken
• Klippekort for barnepass

• Billett til kino, konsert, teater eller 
fotballkamp

• Kanefart med søskenflokken

Til foreldre
• Husvask

• Hjemmelagde kaker
og andre godsaker
• Økologisk rødvin

Til venner
• Hjemmelaget kokebok med dine 

utvalgte oppskrifter sammen med tegninger, 
collage, inspirerende sitater og krydderprøver. 

• Temakveld med mat og drikke, 
for eksempel karibisk aften med innføring i salsa.

• Minnealbum med bilder og tekst.
• Kurs i noe du er god på. For eksempel

snekring, matlaging, sangkunnskap
malekurs etc. 

Gaver fra barn
• Konglefigurer eller gullsprayede 

nøtter i lenke som bordpynt.
• Selvsydd bamse

• Juleunderholdning som sang
revy, dukketeater etc. 

• Oppvaskhjelp

som gir god magefølelse
Julegaver
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Kirkens nødhjelps kampanje «gi bort en geit» ble en julegavehit, og fortsatt er det mulig å 

gi vekk både gris, geiter, kyllinger og esler til familier i fattige land gjennom organisasjo-

nen. svein gunnar Karlstrøm, regionleder i grønn Hverdag, peker derimot på den kirkelige 

organisasjonens nylanserte kondomgave som en mulig ny slager. 

− den må regnes som ganske «sprek» og vil trolig få en del spalteplass, noe som vil 

være gunstig ifølge Karlstrøm.

alternative julegaver blir populære gjennom blant annet medieoppmerksomhet, tror 

han, og mener at reklame har liten betydning. i tillegg har Karlstrøm inntrykk av at folk 

har gått lei av å gi og få ting og tang, og heller vil ha opplevelser og gjerne mer tid.

– grønn Hverdag opplever også at folk tar klimatrusselen mer på alvor, og derfor 

ønsker å redusere materielle gaver og heller gi alternative julegaver. flere har oppdaget 

sammenhengen mellom eget forbruk og klimautslipp.

for flere julegavetips sjekk www.gaversomforandrerverden.no

Gaver som forandrer verden

I år kan du støtte Kirkens Nødhjelp og deres hiv- og aidsarbeid ved å kjøpe kon-

domer i julegave gjennom Kirkens Nødhjelps nettbutikk. De håper at det vil ligge 

tusenvis av kondomer under norske juletrær i år.

Til barn
• Gamle leker og samleobjekter

satt inn i titteskap
• Arranger diskokveld

for vedkommende
og hans/hennes venner.

• Lekedag fra kl. 09.00-18.00
• Selvskrevne eventyr

Til besteforeldre
• Datakurs

• Snømåking
• Handlehjelp
• Loftsrydding

som gir god magefølelse
Julegaver
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Slik skapes skiglede

Ved kjøp av skiutstyr må fokus være på passform og bruksområde – ikke merke, forklarer Sara 

Svendsen.   

For å bli en god skiløper er det viktig å innarbeide ferdigheter gjennom lek. Deretter går det på 

stå-på-vilje og trening. 
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Slik skapes skiglede

At ski og staver passer ordentlig øker sjansen for at barna virkelig vil ut på ski. og for å bli flink er 

det viktig å leke mye, smiler Sara Svendsen i Tromsø Skiklubb langrenn.

 Vi som bor i Tromsø 

er veldig heldige. Tilgan-

gen til skiløyper er mye 

bedre her sammenliknet 

med andre norske byer.

sara svendsen, skiløper

n  i 2008 ble tbbl den stolte sponsor av 
tromsø skiklubb langrenn.

n  Klubbens mest kjente skiløper er 
for tiden sara svendsen, som trener 
sammen med damelandslaget. 

n  svendsen råder de som skal kjøpe nytt 
skiutstyr å fokusere på passform og 
bruksområde.

n  svendsen tipser om at det er viktig å 
preparere skiene med glider før bruk, 
og med jevne mellomrom fjerne all 
smøring.

Visste DU At:

sara svendsen trener nå sammen med dameland-

slaget og satser på å kvalifisere seg til å få gå World 

Cup-renn. for henne startet skikarrierer med mye lek 

og moro i løypene. fra seksårsalderen var onsdags-

rennet ukas høydepunkt for svendsen. da hun kom 

i tenårene, tok hun alvorlig fatt i skitalentet sitt. Hun 

var 17 år da hun flyttet til nordreisa for å gå på ski-

gymnas. siden har det blitt mer og mer trening – noe 

som også har gitt resultater.

– for to år siden løsnet det. da fikk jeg gå World 

Cup og representere norge ute i den store verden. i 

år har jeg også hospitert på damelandslaget. Å trene 

sammen med dem er både spennende og utfor-

drende! forteller hun. 

– nå er målet for sesongen å gå flest mulige World 

Cup-renn og delta i norgesmesterskapet. 

lek eR ViktiG
den lokale skistjernen har flere gode råd til de som 

drømmer om å bli virkelig god på ski.

– når man er barn er det viktig å leke og innar-

beide gode skiferdigheter. balanse og teknikk får man 

trent ved nettopp å leke. etter hvert som man bblir 

eldre vil det gå på stå-på-vilje og trening. man må i 

utgangspunktet like å trene og å være ute i all slags 

vær og vind. 

selv trener sara svendsen to ganger hver dag. i 

sommerhalvåret går hun mye på rulleski. om vinteren 

er det selvsagt lysløypa på tromsøya som gjelder.

– Vi som bor i tromsø er veldig heldige. tilgangen 

til skiløyper er mye bedre her sammenliknet med 

andre norske byer. de fleste har kun ti minutters kjø-

ring før de kan ta på seg ski. Å for eksempel kjøre til 

tromsø skistadion og gå der, er flott for nybegynnere 

eller de som ikke har stått på ski på lenge. 

skiløperen tilføyer at langrenn er bra trening fordi 

den er skånsom mot kroppen. det gjør den til en god 

bevegelsesform uansett ferdighetsnivå. 

UtstyRet MÅ PAsse
Å finne seg et spor å gå i er lett, men å plukke ut godt 

og riktig utstyr kan være mer utfordrende. i sportsbu-

tikkene er det gjerne en jungel av ulike merker, men 

ifølge svendsen er det uproblematisk. 

– merke er uvesentlig. alle ski holder god standard. 

fokus må ligge på størrelse og bruksområde. 

– for barn og unge er det faktisk av stor betydning 

at ski og staver passer akkurat denne sesongen. 

foreldre må bare belage seg på at skiutstyret ofte 

må byttes ut – for at det passer er alfa og omega for 

barnas skiglede! så må man se på bruksområde. skal 

barna leke i skiløypa eller gå i preparerte løyper?

svaret vil avgjøre om valget bør falle på skøyteski 

eller klassiske ski. skienes såle kan vurderes litt etter 

alder. barnas første par ski kan godt være smørefrie. 

etter hvert som de vokser til og vil ha bedre glid, kan 

de prøve seg på smørbare ski, mener svendsen. 

niVÅtilPAsninG
Hun har også gode råd til voksne skiløpere.

– Voksne skiløpere bør ha ski som passer deres nivå. 

skal man ut på vanlige skiturer, trenger man ikke 

dyrt proffutstyr. det selges mange gode skipakker, 

med ski, staver og sko, som passer for mosjonister, 

forteller hun. 

før man gyver løs i løypa, må skiene prepareres 

enten de er nye eller gamle. 

– mange glemmer ofte å ta vare på skiene. det er 

viktig å legge glider på sålen, og innimellom fjerne 

gammel smøring. i overgangen fra mildt til hardt føre 

er rensing spesielt viktig. ellers blir man gående med 

klabber under skiene, noe alle vet legger en solid 

demper på skituren.

svendsen minner om at man ikke trenger å overin-

vestere i utstyr for å gi oppnå gode opplevelser på ski.

– grunnutstyret som bør være på plass, er fire 

ulike typer tørrvoks og to ulike typer klister, skrape 

og kork. da skulle alt ligge til rette for en god skitur, 

smiler hun.
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Det brenner i stille grender…
desember er årets mest brannfarlige måned, og hele 40 prosent av alle branner her til lands skyldes 
elektrisk utstyr eller feil bruk av dette. Å installere timer, komfyrvakt eller lignende kan redde liv. her 
er tips til produkter som reduserer brannrisikoen.

MekAnisk koMFyRVAkt
En tidsbryter slår av komfyren 

etter ønsket antall minutter. 
Medlemspris kr 2190,- på 
NBBLs sikkerhetsbutikk. 

(Foto: Trygg og Sikker AS)

tiDsUR 
Settes mellom stikkontakt og 

apparat, eksempelvis kaffetrak-
ter. Uret aktiveres når apparatet 
skal brukes, og kobler av strøm-

men etter innstilt tid. 
Medlemspris kr 185,- på NBBLs 

sikkerhetsbutikk. 
(Foto: Trygg og Sikker AS)

koMFyRVAkt 
MeD teMPeRAtURsensoR 

Aktiveres ved høy temperatur 

eller brannfare på komfyren og 

bryter strømmen. Medlemspris 

kr 3.990,- på NBBLs 

sikkerhetsbutikk.

(Foto: Trygg og Sikker AS)

BRAnniMPReGneRinG 
Spray på lettantennelige tekstiler, 

for eksempel gardiner og duker. 

Safire brannimpregnering kr 149,- 

på tryggogsikker.no 

(Foto: Trygg og Sikker AS)

koMFyRAlARM
Varsler hvis man har glemt å skru av en 

plate, eller hvis en kjele blir for varm. 

Medlemspris kr 599,- 

NBBLs sikkerhetsbutikk.

(Foto: Trygg og Sikker AS)
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Det brenner i stille grender…

både styre og eiere er ansvarlige for det 

elektriske i et boligselskap. 

– i dette ansvaret ligger det at 

elektriske installasjoner og utstyr skal 

være i tipp topp stand. det skal ikke 

være noen brann- eller berøringsfare, 

forteller bjørn sørensen (bildet), fagsjef 

for el-sikkerhet i nelfo, foreningen for 

el og it bedriftene. i leilighetene er det 

eier og bruker som er ansvarlig. styret bærer ansvar 

for fellesområder, eksempelvis trappeoppganger og 

fellesrom, og har plikt til å informere andelseierne om 

deres ansvar. 

boligselskaper er underlagt en 

internkontrollforskrift som krever 

klare rutiner for ivaretakelse av det 

elektriske i fellesarealer. en god løs-

ning kan være å inngå en avtale med 

registrert elektroinstallatør om årlige 

undersøkelser, forklarer sørensen. 

Hvem som helst kan ikke gå i gang 

med et slikt arbeid. 

– en autorisert elektroinstallatør kan instruere 

for eksempel en vaktmester til å gå inn i avlåste 

tavlerom for å skifte sikringer og foreta målinger. men 

det betinger at vaktmesteren er bevisst på farene han 

eller hun utsettes for. i tillegg må rutiner og instrukser 

for hva vaktmesteren kan gjøre, komme klart fram i 

internkontrollsystemet, sier han. 

også i leilighetene er det viktig at elektriske instal-

lasjoner og utstyr kontrolleres av fagfolk. samtidig 

kan folk være bevisste brukere og selv se etter tegn 

på varmgang og svimerker. sørensen tipser om å 

særlig undersøke stikkontakter, vaskemaskiner, tørke-

tromler og varmeovner. 

Felles ansvar for el-sikkerhet

AUtoMAtisk BRAnnslUkkeR
FoR elektRiske APPARAteR 

Slukker branntilløp ved å frigjøre en 

partikkelholdig røyk som forgifter 

flammen.  Purga-T kr 599,- på 

tryggogsikker.no

(Foto: Trygg og Sikker AS)

selVslUkkenDe lys 
En innebygd sikkerhets-

innretning gjør at lysene

slokker før de har brent helt 

ned. Fra kr 17,- på sikkerhets-

butikken.no 

(Foto: Gjensidige Forsikring BA)

MekAnisk tiMeR 
Sett timeren på ønsket tid, og 

den lager lyd når tiden er ute. 

Fin å bruke ved matlaging. Kr 

39,- på clasohlson.no 

(Foto: Chlas Ohlson)

n  slå av elektriske apparater som komfyr, 
vaskemaskin og tørketrommel før du legger 
deg for å sove eller forlater boligen. Pass på å 
slå helt av. tv-en skal for eksempel ikke stå i 
stand by-modus. 

n  trekk ut støpselet til termostatstyrte appara-
ter som kaffetraktere, vannkokere, strykejern 
og hårfønere etter bruk.

n  sørg for at levende lys står stødig og hold 
oppsikt med dem. slukk dem hvis du forlater 
rommet. 

n  sørg for at levende lys står stødig og hold 
oppsikt med dem. slukk dem hvis du forlater 
rommet.

n  rengjør kjøkkenvifte for brannfarlig fett.
n  Ved bruk av matpapir: finn ut hva papirets 

makstemperatur er, og pass på at det ikke 
kommer kontakt med veggene i ovnen eller 
grillelementet. 

n  Unngå utstrakt bruk av skjøteledninger 
n  Ha kun fastmonterte lamper og ovner i 

barnerom.
n  sørg for god avstand mellom elektrisk utstyr 

og brennbare deler. 
n  Undersøk om det er svimerker eller sterk 

varmgang i sikringsskap.  
n  se også etter svimerker på ledninger, støpsler, 

kontakter og lamper.
n  test røykvarsleren månedlig, og skift batterier 

en gang i året. 

(Kilder: direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, norsk 
brannvernforening, forbrukerinspektørene nrK.)

smarte rutiner som
sikrer mot brann
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Visste du at gassflasken til grillen ikke 
uten videre kan lagres på veranda eller 
i bod? Er boden under bakkenivå, er det 
rett og slett forbudt!

etter gravearbeid i regelverket for lagring av brannfar-

lig gass, har styret i Vestre Hansmark borettslag gjort 

en viktig oppdagelse som beboerne nå er informerte 

om. 

– Vi har funnet ut at ingenting skal lagres under 

bakkenivå – altså kan det ikke stå gassflasker i 

sportsbodene i garasjen. så nå finnes det for vårt 

vedkommende ingen gode oppbevaringsmuligheter, 

sier styreleder Hugo Jakobsen.  

borettslagsstyret får ros for å 

ha satt seg inn i forskriftene av 

Håvard augdal i tromsø brann 

og redning. 

– gass er en fin ting å 

bruke, men må lagres 

forsvarlig. sammen 

med fagfolk kan man 

finne gode løsninger, 

sier branningeniøren. 

GAsskAP
– en stor ansamling av 

brannfarlig gass er som 

ei bombe. 

derfor anbefaler 

augdal at alle i bolig-

selskapet går sammen 

om å oppbevare sine 

gassflasker i godkjente 

utendørs gasskap. i denne 

type skap skal det ikke kunne 

oppstå ansamlinger av gass. 

dessuten sørger vær og vind 

for god lufting. Han minner også 

om at boligselskapet må kunne 

framlegge dokumentasjon som viser 

at lagringen er forsvarlig, eksempelvis en risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ros-analyse). i denne skal det 

være tatt høyde for alle momenter rundt lagringen – 

for eksempel bebyggelse eller parkeringsplasser i nær 

omkrets. 

– Hva med lagring i boder over bakkenivå og på 

verandaer? spør Jakobsen. 

augdal fraråder oppbevaring på disse stedene. i 

boder er det ikke optimal lufting, og gassflasker på 

verandaer kan skape ulike problemer. Han skuer opp 

mot borettslagets fasade.

– det foreligger ikke noe automatisk forbud mot 

lagring på veranda, men det må kunne dokumenteres 

at det er sikkert. inntil ros-analysen er på plass, er 

det derfor ikke tillatt, sier han og forklarer hvorfor 

oppbevaring på veranda kan være problematisk. 

– for eksempel kan en brann i første etasje fort 

eskalere dersom det står gassflasker på 30 verandaer. 

i tillegg vil det gjøre slukningsarbeidet mer farlig for 

brannmannskapet. 

BoliGselskAPet eR AnsVARliG
styrelederen viser vei inn i garasjen hvor det er over 

et tjuetalls sportsboder. 

− dette regnes som en stor branncelle og selv om 

den hadde vært over bakkenivå, er det ikke sikkert 

at det hadde vært forsvarlig å oppbevare brannfarlig 

gass her, sier augdal. ifølge han skal all oppbevaring 

av brannfarlig gass i et boligselskap dokumenteres. 

et boligselskap regnes som en virksomhet, og må 

derfor forholde seg til en forskrift for lagring av farlig 

stoff. beboerne har borett, men boligselskapet har 

eiendomsrett. derfor står kravet til dokumentasjon 

selv om beboere oppbevarer gass inne i egen leilig-

het, bod eller på veranda. Ved samlet lagring av over 

400 liter gass (ca. 165 kg), plikter boligselskapet også 

å melde fra til direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap (dsb) via altinn.no. augdal tilføyer at dsb 

nå er i gang med nye temaveiledninger, og at en av 

dem vil trolig gjelde boligkomplekser. 

Sportsbodene i garasjen under bakkenivå i Vestre Hansmark er uegnede for lagring av brannfarlig gass. Det konstanterer styreleder Hugo Jakobsen og branningeniør Håvard Augdal.

Ut med gassen! 
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1. HVeM HAR AnsVARet FoR At BRAnn-
VARsleR oG BRAnnslokkinGsUtstyR 
Finnes i BoliGene?
det er borettslagets ansvar at røykvarsler 

og brannslokkingsutstyr finnes inne i alle 

boligene i borettslaget. med brannslok-

kingsutstyr menes brannslange eller 

brannslokkingsapparat. borettslaget har 

som eier av bygningen plikt til å sørge 

for at slikt utstyr finnes i alle boligene i 

borettslaget, jf. forskrift om brannforebyg-

gende tiltak og tilsyn av 26. juni 2002.

brannslokkingsutstyr og røykvarsler er 

borettslagets eiendom, og selger av en 

andelsleilighet kan ikke fjerne slikt utstyr 

fra leiligheten i forbindelse med salg av 

leiligheten. dersom selger gjør det, kan 

borettslaget kreve erstatning fra vedkom-

mende.

borettslaget må imidlertid sørge for at 

slikt utstyr blir montert hos den nye eier, 

dersom utstyret er fjernet.

2. HVeM HAR AnsVAR FoR kontRoll 
oG VeDlikeHolD?
andelseier har ansvar for kontroll av 

røykvarsler og brannslokkingsutstyr. 

andelseier har for eksempel ansvar 

for å skifte batteriet i røykvarsleren. er 

røykvarsleren i ustand må andelseier gi 

beskjed om dette til borettslaget, og laget 

har ansvaret for å skifte ut røykvarsleren. 

På samme måte må andelseier gi melding 

til styret i borettslaget dersom brannslok-

kingsapparatet eller brannslangen ikke 

lenger fungerer.

selv om det er den enkelte andelseier 

som har ansvaret for kontroll anbefales 

borettslaget en kontroll av slokkingsut-

styret i den enkelte bolig. Hvor ofte dette 

gjøres er opp til borettslaget, men det kan 

for eksempel gjøres hvert tredje år.

Ansvar for brannvarsler 
og brannslokkingsutstyr

juristen

Marit Cathrine Røtvold

Juridisk rådgiver TBBL

oppbevaring av gass 
n  Ved oppbevaring av brannfarlig gass i et 

boligselskap (uansett sted) må det foreligge 
dokumentasjon på at dette gjøres på sikkert vis. 
det slås fast i paragraf 14 «Plikter i virksomhet 
med farlig stoff» i forskriften for farlig stoff.

n  lagring av brannfarlig gass under bakkenivå og 
på loft er ikke tillatt.

n  i en leilighet (en egen branncelle) kan det oppbe-
vares inntil 55 liter brannfarlig gass. det tilsvarer 
ca. to 11-kilos propanflasker.

n  i en leilighet (en egen branncelle) kan det oppbe-

vares inntil 55 liter brannfarlig gass. det tilsvarer 
ca. to 11-kilos propanflasker.

n  Veranda eller terrasse er ikke en del av leilighe-
ten som branncelle. 

n  et garasjeanlegg over bakkenivå er en egen 
branncelle hvor det kan lagres inntil 90 liter 
brannfarlig gass. anslagsvis tilsvarer dette i 
overkant av tre 11-kilos propanflasker

n  består et garasjeanlegg av to adskilte plan 
klassifiserte som egne brannceller i henhold 
til lover og forskrifter, kan de defineres som to 
brannceller. 

Visste DU At:

Sportsbodene i garasjen under bakkenivå i Vestre Hansmark er uegnede for lagring av brannfarlig gass. Det konstanterer styreleder Hugo Jakobsen og branningeniør Håvard Augdal.

Ut med gassen! 
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– folk blir ofte overrasket over hvor store lekkasjene 

i leilighetene deres faktisk er, sier teknisk konsulent 

Hans Hansen i tbbl teknisk. Han husker tilbake til 

en termografering i en borettslagsleilighet hvor han 

avdekket virkelig store varmetap. Ute viste gradestok-

ken tre minusgrader, og på stuegulvet mot yttervegg 

ble det målt en minusgrad ved vanlig romtemperatur! 

ViktiG Å oPPDAGe
– dagens energi er kostbar. derfor er det viktig å få 

avdekket varmetap, sier den tekniske konsulenten. 

Han forklarer at søk etter lekkasjer gjøres fortrinnsvis i 

vinterhalvåret, og er særlig aktuelt ved overtakelse av 

ny bolig eller i forkant av rehabilitering. målings- 

resultatene kan avdekke byggefeil som må repareres 

av entreprenøren (garantitid er på tre år og reklama-

sjonsrett på inntil fem år). de kan også avsløre slitasje 

og mangler som bør utbedres i en rehabiliterings- 

prosess.

PRoseDyRe
Hvordan er så framgangsmåten for å avdekke lek-

kasjer? for å få riktige målinger må boligen gjøres tett. 

alt av vinduer, dører og ventiler lukkes, og mekaniske 

avtrekk teipes for. så monteres ei vifte, en såkalt  

blower door, i døråpningen som avgrenser søkeom-

rådet, og kobles så til en pc. Vifta måler mengden luft 

som må til for å skape et undertrykk eller et overtrykk. 

målingene kommer opp på pc-skjermen, og viser om 

det er varmelekkasje i boligen og eventuelt hvor stor 

den er. gjeldende tekniske forskrifter fra byggeåret 

Varmelekkasjer kan på vinterstid gi minusgrader på stuegulvet. TBBL Teknisk har 
utstyr som finner ut hvor tett boligen er. 

Med dette utstyret kan Hans Hansen i TBBL Teknisk avdekke varmelekkasjer.

Slik ser bilder fra det infrarøde termografikameraet ut. 
De mørke områdene forteller om varmelekkasje. 

Avdekker varmetap
i bygninger

IR-termografikameraet viser nøyaktig hvor varmelek-

kasjen er gjennom å påvise temperaturforskjeller. 
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1. desember 2009 slukket det analoge bakke-

nettet i Troms. Var du en av dem som ikke tok 

affære så ble det mørkt i skjermen? De fleste 

av dere hadde nok sikret seg på forhånd og fått 

tilsendt digital tv-mottaker og et programkort.

Enda en boks i stua tenker du, men slik 

behøver det nødvendigvis ikke å bli. Ikke hvis du 

samtidig tenker å kjøpe nytt fjernsyn.

InneByGd

Allerede 1. januar 2008 kunne RiksTV ta i bruk TV 

med innebygd CAM (Conditional access module) 

for sine kunder. Sony var de første som leverte 

boksfri TV til bakkenettet. Integrated Digital 

Television forkortet IDTV gjør at du slipper å 

bruke ekstern dekoder. CAM`en eller modulen er 

innebygd i selve TV-apparatet og programkortet 

du får tilsendt plasseres istedet rett i TV-en. Pr. 

i dag benyttes ca.500 flatskjermer med RiksTV-

abonnement denne muligheten.

Canal Digital slapp tidligere i høst ut nyheten 

om at de var klar for IDTV for sine kabel-TV-

abonnenter. Først ute her er Samsung, Sony og 

Philips. 

TAr Ikke opp

Det er imidlertid èn ting du bør tenke på. Selv 

om de fleste støtter standard og høy definisjons 

(HDTV) TV, Programguide, radio og teletext så kan 

du enda ikke ta opp program. Derimot vil den nok 

passe ypperlig på kjøkken og soverom.

Foreløpig er det altså bare disse to aktørene 

som leverer i markedet.

Vil du vite hvilke apparater som er IDTV-

godkjent for bakkenettet kan du søke på denne 

linken; http://www.rikstv.no/Hva-trenger-du/Digi-

tal-mottaker/Godkjente-mottakere2/Flatskjerm-

med-innebygd-mottaker-IDTV/ 

Her finner du de modellene som IDTV-god-

kjente for Canal Digital kabel-TV. http://www.

canaldigital.no/TV/kabel-tv/Temasider/IdTV/

Liste-over-godkjente-modeller/  

Lykke til!

IdTV

IT-spalten

Kjell Magnar Lekang

IT-ansvarlig TBBL

beskriver hvor stort et lekkasjetall for leiligheten kan 

være.

lokAliseReR
neste steg er termografering. Verktøyet er et ir-termo-

grafikamera som viser infrarød stråling fra omgivelser/

overflater. termografikameraet er så fintfølende at 

det registrerer temperaturforskjeller fra for eksempel 

ny prosjektsjef
Roy Jakobsen (bildet) er ansatt som prosjektsjef i tbbl teknisk, etter å ha vært 

prosjektleder siden i sommer. Jakobsen begynte i et ettårig vikariat som ingeniør 

ved avdelingen høsten 2008. som prosjektsjef vil han ha overordnet ansvar for plan-

legging og gjennomføring av prosjekter innen rehabilitering og nybygg. Jakobsen vil 

også være sentral i tbbl teknisk sin satsning og videreutvikling innenfor prosjekt- 

og byggeledelse. i tillegg vil han fungere som stedfortreder for teknisk-/utbyggings-

sjef. Jakobsen er utdannet ingeniør, og har blant annet jobbet i Vinn feltutbygging 

as, Veidekke as og selmer skanska as. 

ny prosjektleder
tidlig i høst ble Morten Mo Vik (bildet) ansatt som ny prosjektleder i tbbl teknisk. 

Hans  arbeidsområder vil blant annet være prosjektledelse ved rehabilitering og 

nybygg, utarbeidelse av vedlikeholdsplaner, samt tilstandsvurderinger. Vik er utdan-

net ingeniør, og har erfaring fra sweco grøner as, bjørn bygg as og sist Protan 

takservice as. 

Blower Door-viften i døråpningen foretar målinger 
som viser om det er varmelekkasje i boligen og even-
tuelt hvor stor den er. 

et fotavtrykk på gulvet. gjennom fargeforskjeller på 

kameraets skjerm, er det mulig å se nøyaktig hvor boli-

gen har varmetap. som oftest er det i overgangen mel-

lom gulv og vegg, eller mellom veggen og taket. tbbl 

teknisk bruker også et anemometer, en slags lang, 

tynn stav, som måler lufthastighet ved den enkelte 

lekkasje. samlet gir trykktesting, termografering og 

måling av lufthastighet en utfyllende tilstandsrapport 

om boligens tetthet. 

solide tester 
n  tbbl teknisk avdekker varmetap gjen-

nom trykktesting, termografering og 
lufthastighetsmåling. 

n  Verktøyene er en blower door-vifte, et 
ir-termografikamera og et anemometer 
(lufthastighetsmåler). 

n  som oftest er boligen lekk i overgangen 
mellom gulv og vegg, ved vinduer og 
dører eller mellom veggen og taket.

n  søk etter varmelekkasjer gjøres 
fortrinnsvis i vinterhalvåret, og er særlig 
aktuelt ved overtakelse av ny bolig eller 
i forkant av rehabilitering.

Visste DU At:

 Dagens energi er 

kostbar. Derfor er det 

viktig å få avdekket 

varmetap.

Hans Hansen, tbbl teknisk
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Høsten 2008 startet en omfattende rehabilitering av terrassen borettslag på lun-

heim. samlet består det av 198 leiligheter, et felleshus og et stort garasjeanlegg. 

Hovedsakelig rehabiliteres eksteriør, samt ventilasjon og elektriske installasjoner i 

leilighetene. 

UAnMelDt kontRoll
i september dukket det plutselig opp ti representanter fra arbeidstilsynet og skat-

temyndighetene for å inspisere arbeidet. delegasjonen ble vist rundt av genera-

lentreprenør econors verneombud. skattemyndighetene hadde særlig fokus på 

utenlandsk arbeidskraft. av de rundt 70 arbeiderne, er et par fra utlandet og disse 

ble intervjuet om bo- og arbeidsforhold. etter flere times grundig gjennomgang av 

forholdene på anlegget, hadde de besøkende ingenting å bemerke – noe byggele-

der rune Wara i tbbl teknisk er svært fornøyd med.

– det er enestående at et så stort prosjekt ikke får en eneste merknad. 

tommy mjøs, prosjektets driftsleder gjennom entreprenøren econor as, sier seg 

enig. 

Helt prikkfri HMs!
Econor-ansatte jubler over godt HMS-arbeid i rehabiliteringsprosjektet ved Terrassen borettslag. 

Tommy Mjøs, driftssjef i Econor AS, og Rune Wara, byg-
geleder i TBBL Teknisk.

– Å få null anmerkninger er sjelden. de ser på alt fra personlig arbeidsutstyr til 

stillaser, forteller mjøs. 

HMs i FokUs
– bakgrunnen for det positive resultatet er en kombinasjon av godt Hms-arbeid av 

tbbl teknisk som byggeleder, og av econor som generalentreprenør, mener Wara. 

Han forklarer at partene jevnlig gjennomfører internkontroll. Hms-koordinator 

fra tbbl teknisk leder vernerundene på anlegget, skriver rapport og følger opp 

eventuelle merknader. dette gir kontinuerlig fokus på Hms. de ansatte har også 

rutiner for rapportering av uønskede hendelser. et annet tiltak er et program med 

personlig sikkerhetsinvolvering (Psi). 

– ikke en eneste én får arbeide før de har gått gjennom Psi, som omfatter 

instrukser og personlige tiltak, forteller mjøs. Han legger til at Hms står sentralt 

innad i econor, og at foretaket i vår ble tildelt en Hms-pris av ishavsbyen bedrifts-

helsetjeneste.

Terrassen borettslag fikk ingen merknader under et uanmeldt besøk fra Arbeids-
tilsynet og skattemyndighetene. 

 Det er enestående at et 

så stort prosjekt ikke får en 

eneste merknad.
Rune Wara, byggeleder TBBL Teknisk. 
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tilsynet og skattemyndighetene. 

 Det er enestående at et 

så stort prosjekt ikke får en 

eneste merknad.
Rune Wara, byggeleder TBBL Teknisk. 
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Hvert år går verdifulle medlemskap i tbbl 
tapt blant annet på grunn av en adresse-
endring, manglende betaling av medlems-
kontingent eller rett og slett en misforstå-
else. 

Her er noen tips om hvordan du beholder et medlem-

skap. for du vil vel ikke at en adresseendring skal 

hindre deg i å få drømmeleiligheten?

SLETTES

– etter tre år med manglende 

innbetaling av medlemskon-

tingent, blir man automatisk 

utmeldt av tbbl. Utover dette 

må all utmelding skje skriftlig, 

sier kundeveileder i tbbl, Ann-

Christin Heitmann (bildet).  

Hun jobber daglig med spørsmål rundt medlem-

skap og opplever at en misforståelse kan være nok 

til at mange mister sitt medlemskap og dermed 

opparbeidet ansiennitet. 

– det har vist seg at noen tror at dersom man 

selger sin tbbl-bolig gjennom en ekstern megler, så 

mister man medlemskapet sitt. dette er imidlertid 

ikke riktig, fastslår Heitmann. 

men så lenge medlemmer tror de er utmeldt, gir de 

heller ikke beskjed om ny adresse. da går det tre år, 

og så er medlemskapet historie. 

medlemmene er selv ansvarlige for å melde fra om 

adresseendring.

OVerFØrinG

tbbl vet at boligbehovet endrer seg gjennom livet. 

et medlemskap i tbbl er en investering i både din og 

familiens framtidige boligbehov. medlemskapet er et 

verdipapir – en aksje som familien kan få nytte av i 

framtiden.

– Har du ikke bruk for medlemskapet selv lengre, kan 

dette overføres kostnadsfritt til en av dine nærmeste, 

sier Heitmann.

– Kanskje har du barn eller barnebarn som snart skal 

ut på boligmarkedet, og trenger din oppsparte ansien-

nitet og forkjøpsrett?

som medlem i tbbl har du forkjøpsrett til 140.000 

trygge boliger i både tromsø, trondheim, bergen, 

stavanger og oslo. i tillegg kan tbbl-medlemmer 

spare flere tusen kroner hvert år ved å bruke tbbl-

partnernes gode rabatter og tilbud til medlemmene.

Avtalegiro er en tjeneste for automatisk betaling 

av faste regninger. Det vil si at banken sørger for 

at regningene betales direkte fra din konto på 

forfallsdato. Du beholder full oversikt og kontroll 

over regningene dine selv om Avtalegiro-trekkene 

gjøres av banken.

Før forfall mottar du et varsel om kommende 

betaling. Har du valgt eFaktura i kombinasjon 

med Avtalegiro, sendes varselet rett i nettbanken 

din. Varselet viser spesifisert beløp og dato for 

betaling. Du kan enkelt stoppe betalingen, enten 

via kontofon, i nettbanken eller ved å kontakte 

banken. 

På forfall belaster banken kontoen din, og over-

fører beløpet til TBBL (medlemskontingent) eller 

boligselskapet ditt (felleskostnadene). Dermed 

trenger du ikke å tenke på betalingen. Banken 

ordner det for deg.

Etter forfall kan du kontrollere at regningen er 

betalt, enten via kontofon eller i nettbanken. 

Kontoutskriften gjelder også som kvittering for 

betalte regninger.

AVTALeGIroVArseL

Du kan velge å motta Avtalegirovarselet rett i nett-

banken som eFaktura. Ved å kombinere Avtalegiro 

og eFaktura blir regningene dine fortsatt betalt 

automatisk på forfallsdato, men varselet med 

fakturadetaljene sendes direkte i nettbanken din 

og lagres der. Dermed er tjenesten helt papirløs, 

og det går fort å finne igjen betalte regninger.

ofTe sTILTe spørsmåL

- Hva menes med beløpsgrense? 

Beløpsgrense er maksimumsbeløpet du tillater 

trukket fra din konto med Avtalegiro. Du vil aldri 

trekkes mer en fakturaens pålydende.

- Jeg har byttet bank, hva gjør jeg for å fort-

sette med Avtalegiro? 

Din nye bank hjelper deg med å registrere Avtale-

giroavtalen på nytt.

- Hva skjer når jeg ikke har dekning på konto? 

Din bank kan gjøre ytterligere forsøk de neste 

virkedagene. Dersom du fremdeles ikke har dek-

ning, vil du motta en henvendelse fra din bank 

med alternativ betalingsmåte.

- Hvorfor er ikke betalingen gjennomført når 

jeg har penger på konto? 

Ofte skyldes dette at det er registrert for lav 

beløpsgrense på avtalen. Da får du melding om 

dette fra banken din og informasjon om hvordan 

du skal få betalt. Beløpsgrensen kan du selv endre 

i nettbanken, eller ta kontakt med din bankforbin-

delse for bistand. TBBL registrerer ikke hvilken 

beløpsgrense som er avtalt. 

- Hva skjer hvis regningen er høyere enn 

beløpsgrensen jeg har avtalt med banken? 

Da vil banken kontakte deg, og du må betale 

regningen på vanlig måte. Skjer dette flere ganger 

bør du vurdere å øke den øvre beløpsgrensen.

- kan jeg avslutte en Avtalegiroavtale? 

Ja, du kan selv avslutte avtalen i nettbank, eller 

ved å kontakte din bankforbindelse.

enklere med
Avtalegiro 

økonomi

Elin Nystuen

Økonomisjef TBBL

La medlem-
skapet leve!

Endringer i årskontingenten
generalforsamlingen av 7.mai 2009 vedtok å endre årskontingenten fra 
2010. det ble også vedtatt differensiert kontingent for ulike medlems-
grupper.
Nye satser er som følger:
medlemmer under 18 år: kr.100,-
øvrige medlemmer: kr.300,-
Juridiske andelshavende (boende):  kr.1000,-
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Konseptet «grønne boligselskap» ble introdusert 

av svein gunnar Karlstrøm, regionleder i grønn 

Hverdag nord, under tbbls styrekonferanse i oktober. 

Prosjektet går ut på å sertifisere flest mulig av 

boligselskapene som miljøfyrtårn. i denne prosessen 

vil selskapene få veiledning av samarbeidspartnerne 

grønn Hverdag, tbbl, troms Kraft og ishavskraft. 

sistnevnte aktør var representert på konferansen ved 

markedsdirektør grete ovanger. 

– Per i dag er kun sju boligselskap i norge miljø-

Svein Gunnar Karlstrøm, regionleder i Grønn Hverdag Nord, snakket om miljøsertifisering av boligselskap på TBBLs styrekonferanse. 

Frister med 
«grønn gulrot»

styreKonferansen 2009

fyrtårn, og alle disse ligger sørpå. derfor ligger den en 

gulrot i å bli det første miljøsertifiserte boligselskapet 

i nord-norge, sier Karlstrøm. 

GUnstiG
– nå søker vi etter boligselskap til et pilotprosjekt. 

forhåpningen borettslag har meldt seg på, og nå 

trengs to til. Vi håper å få pilotene sertifisert i løpet 

av våren.

Karlstrøm har mange gode argumenter for å rekrut-

tere boligselskap som miljøfyrtårn. miljøet skånes, 

og samtidig som strøm- og transportutgifter senkes, 

stiger boligselskapets attraktivitet. i tillegg trer det fra 

1. januar 2010 i kraft et krav om energimerking av 

boliger som skal selges eller leies ut. 

– sertifiseringen innebærer en bevisstgjøring av 

hver enkelt beboer. det er snakk om å endre vaner og 

uvaner – noe som gjøres gjennom tiltak på spesifikke 

områder, forklarer han. 

fokusområdene han skisserer for forsamlingen 

er energi, avfall, transport og innkjøp. for eksempel 

kan boligselskap legge til rette for felleskjøring, og 

ved renovering styre unna bygningsmateriale som 

inneholder miljøgifter. 

enGAsjeRt PUBlikUM
– Hvorfor skal man betale penger for å være med i et 

slikt program når man kan gjøre miljøtiltak på egen 

hånd? lyder et spørsmål fra salen. 

Karlstrøm svarer at det boligselskapene i praksis 

betaler for, er å få lov å bruke det anerkjente 

kvalitetsstempelet, samt for rådgivningen fra grønn 

Hverdag, tbbl og kraftselskapene. 

– det koster kun 8-900 kroner å bli sertifisert. i 

Boligselskapene i TBBL oppfordres til å bli de første «grønne» av sitt slag i Nord-
Norge. 
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3PÅ
Konferanse

tbbls styrekonferanse er en verdifull arena for 

kunnskap og erfaringsutveksling, mener tre ledere i 

borettslagstyrer. 

MARtHA olsen, styReleDeR VeD stRAnDkAnten 
BoRettslAG senioR

–  Konferansen gir mye god 

informasjon, og er ei støtte for å 

gå videre. så langt har jeg lært 

om miljøfyrtårn, videreutleie av 

borettslagsbolig, regler for arv av 

bolig og selvsagt om styrepor-

talen – den synes jeg er fantastisk! det å møte folk 

fra andre borettslag er også veldig givende. deres 

utfordringer likner ofte på våre, og man får vite at 

man ikke er alene om mange ting.

Bente AnDReAssen, styReleDeR VeD kRoken 
BoRettslAG

– Konferansen gir faglig og sosial 

input. det er greit å få med seg de 

siste oppdateringene på hva som 

skjer. Her har man også mulig-

het til å spørre foredragsholderne 

direkte om ting som kanskje bare 

berører ens eget borettslag. så er den juridiske biten 

alltid interessant, og det er fint å få vite mer om styre-

portalen, som er et verktøy vi skal bruke mer og mer. 

dette er vel den eneste arenaen som gir informasjon 

om de andre borettslagene bortsett fra avisa, og det 

er fint å knytte kontakt med andre styrer. Å bli kjent 

med de i tbbl er også fint. så vet man hvem man 

kan ringe til.

kiM-FReDDy tHoMesen, styReleDeR U2 
BoRettslAG

– Jeg har lært litt innenfor det 

juridiske. det kommer bestandig 

mange spennende spørsmål fra 

publikum som jeg selv ikke hadde 

tenkt på. Jeg tror at for de fleste 

ligger denne konferansens verdi 

i det å kunne stille spørsmål og utveksle erfaringer. 

mange av problemstillingene som har vært tatt opp i 

dag, er kjente for oss. Vi har måttet bruke tbbl mye 

fordi vi har hatt en stor andel ulovelig framleie og 

tvangssalg. etter en lang prosess, har vi nå fått orden 

på økonomien. Her har vi møtt andre som har samme 

utfordring. Ulovlig framleie virker å være særlig vanlig 

i nye borettslag.

grønne boligselskap 
n  tbbl samarbeider med grønn Hverdag, 

troms Kraft og ishavskraft om prosjek-
tet «grønne boligselskap». målet er å 
gjøre boligselskap til miljøfyrtårn.

n  miljøfyrtårn er et norsk, offentlig 
sertifikat.

n  Virksomheter sertifiseres ved å gå 
gjennom en miljøanalyse, og så oppfylle 
definerte bransjekrav. 

n  ifølge stiftelsen miljøfyrtårn skal en ser-
tifisering skal være lønnsom, konkret, 
relevant og enkel.

Visste DU At:

Oppmøtet på TBBLs styrekonferanse i oktober var meget godt. Deltakerne fikk faglig påfyll om styrearbeid og 
gode muligheter til å knytte kontakt med andre styremedlemmer i samme situasjon.

tromsø er det rundt 90 miljøfyrtårn, og jeg har ikke 

hørt om ett som ikke har tjent på å bli sertifiserte. Ved 

et borettslag tjente hver leilighet flere tusen kroner på 

energisparing, forteller han. 

det spørres også om boligselskap kan få penge-

støtte for å bli miljøfyrtårn. 

– det er mulig å få støtte fra enova til energispa-

rende tiltak. noen borettslag har søkt og fått støtte. 

ett fikk rundt 300.000 kroner, responderer ovanger. 

tbbls årlige styrekonferanse ble et vellykket 

arrangement. 

– Vi har inntrykk av at mange deltakerne var 

fornøyde med både det faglige og sosiale oppleg-

get. flere har gitt oss gode tilbakemeldinger, sier 

svein dalsbø, administrerende direktør i tbbl. Han 

er godt tilfreds med oppmøtet. 110 styremedlemmer 

fra boligselskapene i tromsø-området deltok. Kon-

feransen, som arrangeres for tredje året på rad, ble 

avholdt på rica ishavshotel 31. oktober. Punkter på 

programmet var forsikringsordning, bruk av Portalen, 

juridisk spørretime og rett til bolig, boligmarkedet i 

tromsø, grønne boligselskaper og boligbyggelagets 

tekniske tjenester. i tillegg ble det avholdt en liten 

messe med presentasjon av produktene til tbbls 

samarbeidspartnere. 

god respons på styrekonferanse

Under styrekonferansen gikk det an å vinne flotte 

premier fra ulike sponsorer. Her er de glade vin-

nerne:

1. premie: sentralstøvsuger fra blikkenslager tom 

dreyer as gikk til Kirsti eidsmo. 

2. premie: gavekort – vakttjenester/alarm fra 

trygg Vakt gikk til bente lorentzen. 

øvrige vinnere: ronald georgsen og arne sneve 

vant blandebatteri til henholdsvis kjøkken og bad 

fra tromsø baderom, mariann Johansen og may 

liss tråsdahl vant begge helgeleie av en lift for 

inntil 21 m fra Cramo, tore steinholm vant et 

bilbatteri fra Vianor, Knut stokmo vant skrumaskin 

og Per Chr. erlandsen vant bitssett fra neumann, 

Johnny øvervoll vant to billetter til «bør børson» ved 

Hålogaland teater, randi schanke svendsen og nina 

b. Paulsen vant begge gavekort fra intersport, laila 

abrahamsen og torbjørn lange vant gavekort på 

sonjas blomster, mens Kyrre lydersen og Kurt roald 

Pettersen vant begge sentrumsgavekort fra tbbl.

Vant flotte premier
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Magisk feiring 
på Knausen
Knausen borettslag vet å slå på stortromma når det skal feires. skummende vulkaner og 
andre eksperimenter trollbandt de fremmøtte da borettslaget feiret 30 år.

NRK-kjendis Jon Kristian Gaare 

Blix showet og eksperimenterte 

for de mange fremmøtte barna. 

Han hadde deres fulle interesse 

fra første stund.

– e det nån som veit koffør vi e her i dag? Ja, riktig: Vi 

e her for å feire at Knausen borettslag e 30 år!

en entusiastisk Jon Kristian gaare blix underholder 

de vel 40 ungene som har møtt opp i teltet ved boretts-

laget. blix, som er kjent fra midt i planeten på nrK, har 

ungenes fulle oppmerksomhet fra første stund.

IMPONERENDE DuGNADSåND

mens gaare blix utførte eksperimenter med kyndig 

hånd, var arrangementsansvarlig eldbjørg skog 

fornøyd med at så mange barn og unge dukket opp på 

aktivitetene i og rundt partyteltet. stakken 4H aktivi-

serte barna ute i gråværet, og inne i det lune teltet var 

det snacks, brus og boller.

– Vi gjør litt ekstra ut av feiringen rett og slett fordi 

det er gøy! og når man fyller 30 er det vel verdt ei 

feiring, smiler eldbjørg skog. Hun var primus motor 

også da borettslaget markerte 20 og 25-års jubileum.

– det er litt arbeid med å få ting til å klaffe, men 

dugnadsånden har imponert meg. bare det å få opp 

dette enorme teltet er en kjempejobb. men det er let-

tere å gå i gang med slike arrangement når man vet 

at folk stiller opp, mener hun.

uNGE OG GAMLE

sondre, daniel og Hans olav sitter som tente lys og 

følger med på scenen. de synes opplegget er helt topp.

– Hamburgeren var rågod, sier daniel, mens sondre 

er mest opptatt av nrK-kjendisen.

– Jeg bruker å se han på tV, og så har jeg sett 

han kanskje fire ganger utenom det. sist gang var på 

døgnvill, og han er kjempeartig, synes sondre.

og mens de unge koser seg på dagtid, skal det være 

fest for de voksne senere på kvelden. ei som utvilsomt 

skal på fest, er oddbjørg Kristiansen. Hun flyttet inn i 

desember 1978, og har bodd på Knausen siden.

– det er så flott her, gode naboer og stille og rolig 

miljø. så gleder jeg meg til festen i kveld, det tror jeg 

blir kjempemessig, smiler hun.

JuBELBRuS

familien lian Jakobsen syntes det var vel verdt å gå ut 

i det hustrige høstværet for å få seg grillmat.

– tina (3) så teltet her da hun våknet i morres og var 

strålende fornøyd med at det skjedde noe utenom det 

vanlige her, sier mamma Heidi lian.

med tina på armen og lille david (5 mnd) i vogna 

var det naturlig nok ikke åpning for foreldrene å dra på 

festen senere på kvelden. eldbjørg skog satset likevel 

på bra oppmøte.

– alle beboerne har fått invitasjon, og jeg tror det 

kommer mange innom. da blir det levende musikk, 

grilling og utlodding av fine premier, sier hun, før hun 

blir avbrutt av et jubelbrus fra ungene i bakgrunnen da 

gaare blix maner frem en rosa vulkan nærmest ut av 

ingenting.

Primus motor Eldbjørg Skog (t.h) var impo-
nert over dugnadsånden i forbindelse med 
30-årsfeiringen. Oddbjørg Kristiansen (t.v.) 
kunne selv feire at hun har bodd i Knausen 
borettslag siden det var ferdigbygd.

Sondre, Daniel og Hans Olav syntes det var helt topp 
med gratis hamburgere og snacks. De frydet seg 
likevel mest over underholdningen fra Gaare Blix.
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Nå er det mulig å gjøre en svært sikker boliginvestering i Sundet boretts-
lag. 

Du løper ingen risiko ved å kjøpe 
bolig i Sundet borettslag. Dersom 
din gamle bolig ikke blir solgt, 
dekkes alle salgskostnader. 
Borettslaget er dessuten godt 
økonomisk tuftet. 

− Verken ved kjøp eller salg er det knyttet 
noen risiko. forplikter du deg til en bolig i 
borettslaget, og vi ikke får solgt din gamle 
bolig innen et bestemt tidsrom, betaler du 
ingenting og du blir løst fra dine forpliktel-
ser. du trenger ikke bekymre deg for å sitte 
igjen med to boliger, sier ingvild bratterud, 
prosjektmegler i garanti eiendomsmegling 
tromsø. 

inDiViDUell neDBetAlinG
tbbls meglervirksomhet tilbyr også kjøpere 
i dette borettslaget individuell nedbetaling 
av fellesgjeld. denne ordningen gjør det for 
eksempel mulig å betale hele sin fellesgjeld 
på én gang, og kun ha fellesutgifter for kom-
munale avgifter og gebyrer på rundt 2000 
kroner i måneden. 

GoDt sikRet
bratterud tilføyer at sundet borettslag har 
et godt økonomisk grunnlag. det har en full-
tegningsforsikring som sørger for at tomme 
leiligheter ikke vil medføre noen merkostna-
der for andelseierne, og er i tillegg tilknyttet 
boligsamvirkets husleiefond, som sikrer mot 
økonomiske tap ved manglende husleiebeta-
ling fra beboere.

sikret på alle kanter

Bomiljøprisen er tilbake! For 9. 
gang arrangerer TBBL sin konkur-
ranse med premier på i alt 30.000 
kroner. Meld på gode kandidater!

– bomiljøprisen er en årlig konkurranse som er åpen 

for alle boligselskaper som forvaltes av tbbl, uansett 

om dere er et borettslag, sameie, eller stiftelse, forkla-

rerer administrerende direktør svein dalsbø.

i ReGi AV styRet
– Konkurransen foregår slik at styret i boligselskapet 

ditt kan melde på et tiltak dere har gjort for å bedre 

miljøet i nabolaget. Påmeldingen skrives og sendes av 

styret i boligselskapet, og gjelder altså tiltak som er 

utført i år. Planlagte tiltak kan ikke delta, sier dalsbø. 

bomiljøtiltaket som meldes på kan være av fysisk 

art som nybygg, forskjønning, dekorasjon og så 

videre, eller av sosial art som for eksempel dugnad, 

sammenkomster og felles arrangementer, men kravet 

er at alt skal være utført innen påmeldingsfristen, som 

i år er satt til 24. desember. 

ikke BARe GRillHytteR
i vurderingen av kandidatene til årets miljøpris vil 

juryen vektlegge at tiltaket er utført for og av flest 

mulig. det vil si at beboerne har medvirket i tiltaket, og 

at tiltaket er til nytte og glede for de fleste. 

– man må ikke å føle seg for liten til å være med, 

selv om man ikke har satt opp en ferdig grillhytte på 

hundre kvadratmeter!, smiler dalsbø.

Påmeldingen skal inneholde en kort beskrivelse av 

tiltaket, og hvordan det ble utført. gjerne også med 

bilder eller andre illustrasjoner, siden juryen ikke har 

anledning til å dra på befaring til alle som melder seg 

på. så her er det fritt fram for alle – kontakt styret 

ditt dersom du har en god idè til tiltak som dere kan 

melde på.

førstepremien i tbbls pris for beste bomiljøtiltak 

er på kroner 20.000. andreprisen er på 10.000 kroner. 

stiMUleRe til Økt MiljØARBeiD
– Vi vet at det er mange gode bomiljøer og nabolag ute 

hos de 190 forvaltningskundene våre. med premiene 

ønsker vi både å gi et håndslag til de som har gjort 

det lille ekstra utav nabolaget sitt, samtidig som vi 

øremerker premiene til å bli brukt til ytterligere bomil-

jøarbeid, sier tbbl-direktøren.

– slik sett er det vårt håp at konkurransen er med 

på å skape positive spiraler og et stadig hyggeligere 

sted å bo!

tiDliGeRe VinneRe AV BoMiljØPRisen 
2008
Kr 10.000: sørlia brl – oppgradering lekeplass og 
utemiljø
Kr 10.000: blåkollen brl – renovering av fotballbur
Kr 10.000: bratbakken brl – oppgradering utemiljø/
egen internavis

2007
Kr 20.000: Varden brl -  
Kr 10.000: siriusveien brl -  
 
2006 
Kr 20.000: blåkollen brl - grendestue 
Kr 10.000: selma brl - oppgradering av utearealer 

2005 
Kr 20.000: skattøra brl - grillhytte 
Kr 10.000: lunheim brl - oppgradering av utemiljøet 
 
2004 
Kr 20.000: Utsikten brl - felleshytte 
Kr 10.000: Ungdomshjem i montchegorsk, murmansk  
(ingen påmeldte boligselskaper i denne kategorien 
dette året) 
 
2003 
Kr 20.000: rundvannet brl - ”nye” lekeplasser og 
felles uteplasser 
Kr 10.000: øvre malmvegen brl - fellesterrasse med 
grillplass 
 
2002 
Kr 10.000: Knausen brl - grillhytte 
Kr 10.000: Utsikten brl - lekehytte  
Kr 5.000: brattbakken brl - grillhytte 
Kr 5.000: sameiet Kaldslett terrasse - grøntområder 
 
2001 
Kr 5.000: blåkollen brl - nytt renovasjonssystem 
Kr 5.000: lunheim brl - nytt renovasjonssystem 
Kr 10.000: lunheim brl - skateboard-anlegg 
Kr 5.000: sameiet elvhusvegen 33-47 - grillplass 
Kr 5.000: myrheim ii brl - grøntområder 
 
2000 
Kr 10.000: myrland brl, grillplass 
Kr 10.000: glimmervegen brl, felles sosialt aktivi-
tetsprogram for beboerne 
Kr 5.000: Varden brl, skateboard-rampe 
Kr 5.000: glimmervegen brl, kurs i brannvern for 
beboerne

tBBls bomiljøpris i 2009
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Avfall blir ressurs

Hvert år får remiks inn 42.000 tonn avfall. de sørger for at det 
meste av dette får nytt liv, enten som nye produkter – eller som 
varme! 

– tromsøværingene er flinke til å sortere avfallet sitt. dette gjør jobben vår enklere, 

og sammen håndterer vi avfallet på en miljøvennlig måte, sier informasjonsleder i 

remiks, ivar sture Handeland.

97 PROSENT BLIR uTNyTTET

selskapet remiks er heleid av tromsø kommune, og tar seg av alt husholdningsav-

fall. for norge sett under ett kastet vi 10,9 millioner tonn avfall i 2008.

 – når man kaster så mye avfall som man gjør i norge, er det utrolig viktig at 

det blir tatt hånd om på en mest mulig fornuftig og miljøvennlig måte. opp mot 97 

prosent av avfallet vi i remiks får inn, blir utnyttet. noe av avfallet går direkte til 

materialgjenvinning, slik at det får nytt liv. andre deler av avfallet går til forbren-

ningsanlegg i Kiruna, hvor avfallet blir til energi, forteller Handeland. etter planen skal 

det nye energigjenvinningsanlegget i tromsø stå klart i 2012, og da vil avfallet brukes 

til å varme opp bygninger her i byen.

de siste tre prosentene som ikke blir resirkulert, eller går til energi, blir deponert 

eller destruert på forsvarlig måte.

ViKTiG BeViSSTGJØrinG

i tillegg til å sørge for at mest mulig avfall blir gjenvunnet, har remiks et annet 

samfunnsoppdrag i opplysningsarbeid.

– Vi driver med holdningsskapende arbeid i stor skala. alt fra barnehager til de 

eldre innbyggerne i kommunen får enten omvisning og undervisning her på anlegget, 

eller vi drar rundt om i byen og informerer om arbeidet vårt og tjenestene vi tilbyr. Vi 

har et mandat hvor vi skal lære innbyggerne om hva avfall er, hvorfor vi kildesorterer 

og hvor viktig det er for miljøet at vi sorterer og gjenvinner mest mulig, forklarer 

Handeland, som legger til at det også er en målsetting at informasjonsarbeidet kan 

bidra til å få ned avfallsmengdene.

– dette handler mest om bevisstgjøring, som i sin tur kan føre til at forbrukerne 

genererer mindre avfall.

POPuLæR 

GJenBruKSBuTiKK

en måte alle kan bidra til 

dette på, er å handle brukt. i 

samarbeid med tromsprodukt 

har remiks en egen miljøbu-

tikk i tilknytning til anlegget 

på skattøra.

– i år vil jeg oppfordre alle 

til å legge turen innom miljø- 

og gjenbruksbutikken for å 

handle julegaver. Her har man 

noe for en hver smak, gaver som er fornuftige både for lommeboken og for miljøet.

butikken åpnet for ett år siden, og det merkes at flere og flere har fått øynene opp 

for tilbudet.

– både antallet kunder og omsetningen øker. Her kan man virkelig gjøre seg et 

kupp, mener Handeland.

TILBuD TIL BORETTSLAG

remiks skreddersyr også avfallsløsninger til byens næringsliv og større aktører – for 

eksempel hele borettslag.

– Vi vet at det er noen utfordringer knyttet til inn- og utflytting i borettslag. flyt-

teavfall, og da gjerne pappesker og annet rusk, blir ofte stående i fellesarealene, til 

stor frustrasjon for de andre beboerne. remiks kan hente inntil tre kubikkmeter papp 

for 300 kroner, og har ut over det gode tilbud for leie av konteiner for både vår- og 

juleopprydding, sier markedssjef gørhild olsen. Hun har også registrert at enkelte 

borettslag har hatt problemer med avfallssugene.

– grunnen til dette er hovedsakelig at det kastes mye rart inn i avfallssuget. en 

gang fant vi en hel madrass som var stappet inn, og som naturligvis tettet til hele 

systemet. Vi har ett av de beste renovasjonssystemene i norge, så lenge kundene 

bruker det på riktig måte, poengterer olsen.

n  avfall som ikke blir hentet hjemme hos 
deg, samt større kvanta sortert avfall, 
kan leveres på returstasjonen i troms-
dalen – eller du kan bestille container 
hos remiks som hentes og tømmes når 
du ønsker. tbbls medlemmer har gode 
rabatter på dette. 

n  det fins en rekke returpunkter for glass 
og metallemballasje og farlig avfall 
rundt omkring i kommunen. se hvor på 
www.remiks.no eller i Kastekalende-
ren som kommer til alle husstander i 
tromsø.

n  brukte møbler, sykler og annet utstyr 
kan leveres på returstasjonen i 
tromsdalen, eller direkte til miljø- og 
gjenbruksbutikken på nordøya (tromsø 
miljøpark). tromsprodukt kan også 
hente møbler hjemme hos deg, ring 45 
39 35 59

Visste DU At:
Tromsø kommune og Remiks har 
et av de beste renovasjonssyste-
mene i Norge. Her er noe av i alt 
42.000 tonn med avfall Remiks 
håndterer årlig
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du trenger ikke være så veldig fingernem 
for å handle på fingerbølla. de ansatte kan 
hjelpe med det meste.

– Vi er litt smågale her, du får være i lag med oss 

en halv dag, så skjønner du hva jeg mener, ler ellen 

sørensen. Hun er daglig leder for fingerbølla på Pyra-

miden, garn- og håndarbeidsbutikken som har holdt 

hus i senteret siden 2001.

– neida, men vi har godt humør. Vi er seriøse, men 

uformelle.

ALT I GARDINER

nå er fingerbølla ny medlemspartner i tbbl. Her kan 

medlemmene finne alt de trenger til håndarbeidet – 

og mer til.

– Vi har godt utvalg av garn, strikkeoppskrifter, 

knapper og utstyr man trenger for å holde på med 

håndarbeid. så har vi massevis av gardiner, både 

metervare og ferdigsydde gardiner. det er det mange 

som ikke vet, sier sørensen.

Hun driver fingerbølla sammen med datteren 

Julia øien, som sitter og flikker med en gardin bak 

symaskinen. 

– Her kan vi sy alle typer gardiner, og kan dra hjem 

til kundene for å hjelpe til med å henge de opp, sier 

Julia.

HAN OG HENNE

mens bolyst er på besøk er det en del kunder innom, 

og alle er kvinner. det er nærliggende å spørre om 

dette bare er en damebutikk.

– nei, det er bare tull, kommer det kontant fra 

ellen.

– det er mange menn innom her, men det er nok 

sant at det er færre menn enn kvinner som driver med 

håndarbeid. Jeg hadde et eldre par innom her for ei 

tid tilbake, hvor hun skulle kjøpe garn for å strikke ei 

jakke til han, mens han skulle kjøpe heklegarn for å 

hekle en kjole til henne. Jeg har prøvd samme opp-

skriften uten å få det til, så noen menn er naturligvis 

både interessert i og flinke med håndarbeid, fortsetter 

hun.

– så er det jo ikke bare kvinner som trenger gardi-

ner, smiler ellen.

POPuLæRT BLANT DE uNGE

datteren Julia har jobbet sammen med mora i åtte 

år, og synes det er helt uproblematisk å være i en 

familiebedrift. ifølge mora er det Julia som er den 

kreative og som ser løsninger. og det er kanskje greit 

å få inn ungdommelig kreativitet når kundemassen 

viser at det er populært blant de unge å drive med 

både strikking og hekling.

– det kom ei ny strikkebok for litt siden, som 

passer for både amatører og viderekomne. Vi ser at 

den har blitt veldig populær blant ungdommen, særlig 

blant unge kvinner. nå finner mange unge strikkeen-

tusiaster egne videoer med strikkeskoler på youtube, 

men de kan jo også spørre oss. Vi er behjelpelige med 

det meste, så sant vi kan det selv, sier den muntre 

duoen.

tbbl-medlemmer finner fingerbølla i andre etasje 

på Pyramiden, ved siden av kafeen. 

Har orden i sysakene!

medlemsPartner

Daglig leder Ellen Sørensen og datteren Julia Øien driver Fingerbølla på Pyramiden. De fører et bredt utvalg av utstyr til håndarbeid, blant annet garn i alle regnbuens farger.



tbbls nye samarbeidspartner ble etablert i tromsø i 1996, og startet 

først med vinduspussing. etter hvert fikk all-tjeneste flere faste 

oppdrag innen daglig renhold, samt vaktmestertilsyn med telenor sine 

telefonkiosker. nå utfører bedriften et bredt spekter av renholdstje-

nester, har vaktmesterkompetanse og tilbyr automat/måltidsservice og 

matteservice.

– all-tjeneste er lokal bedrift, og eies av meg og to av mine 

medarbeidere. totalt er vi 16 ansatte, og de fleste jobber med vanlig 

systematisk renhold i bedrifter. det vil si alt fra en gang i måneden til 

sju dager i uka. blant annet gjør vi rent i mange borettslag, rundt 15 

stykker, og har noen oppdrag som hjemmevask, sier daglig leder geir 

Winther. 

– Vi driver også mye med vinduspuss, og utfører ulike typer gulvbe-

handlinger, som å polish- og oljebehandle gulv. 

«ALTMuLIGMENN»

– så er noen av gutta «handymen». de gjør små oppdrag innen repara-

sjon og vedlikehold ute og innefor de fleste områder som ikke krever 

Handymen
til tjeneste
tbbl-medlemmer får 10 prosent avslag på renholdstjenester og vaktmesteroppdrag hos 
all-tjeneste, tbbls nye samarbeidspartner.  

Handyman i All-tjeneste, Normunds Osistis, pusser vinduer på kontrolltårnet på Tromsø Lufthavn. 

Ileen Aarstein og Geir Winther 
administrerer driften i All-
tjeneste. 

utvidet kompetanse, forteller Winther. 

Han trekker fram flere eksempler på småjobber all-

tjeneste utfører. 

– På sommerstid tar vi for oss mye plenklipping. i sommer 

hadde vi nesten 30 forskjellige oppdragsadresser for 

nettopp plenklipping. På vinteren måker vi snø, strør 

og hakker is, manuelt eller med små maskiner. 

og siden en del av bedriftens tjenester er 

sesongbaserte, har all-tjeneste som mål å 

komme med månedlige medlemstilbud 

tilpasset tid på året, i tillegg til ordinært 

avslag på 10 prosent.  

– i desember vil vi for 

eksempel ha tilbud på rens av 

tepper. Vi kan både hente 

og bringe!
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medlemsPartner

morten leivseth og andreas breisjøberg i omsorg i Praksis med en av de nye bilene virksomheten bruker når de drar på hjemmebesøk.

Et allsidig omsorgstilbud
omsorg i Praksis, ny samarbeidspartner av 
tbbl, gir 15 prosent avslag på sine private 
helse- og omsorgstjenester. 

omsorg i Praksis ønsker å være et supplement til det 

offentlige hjelpeapparatet. Virksomheten tilbyr helse- 

og omsorgshjelp tilpasset eldre, hjemmeboende og 

andre med behov. tjenestetilbudet omfatter mange 

former for praktisk hjelp, omsorg og sykepleie. Kon-

krete eksempler er sykepleietjenester, følgetjeneste, 

personlig assistanse, hjelp til medisindosering, akutt 

hjelp, sårskift, renhold, samt samtaler og støtte. 

– mange ønsker tjenester utover det kommunen 

kan tilby, og vi opplever et økt behov for våre tjenes-

ter. forskjellen er at vi har tid til brukerne våre og 

ønsker at de selv skal kunne bestemme hva tiden skal 

brukes til, sier spesialsykepleier morten leivseth. 

Han er sammen med andreas breisjøberg og Jan-

erik risvik, som også er sykepleiere, grunnleggere og 

deleiere i bedriften som ble stiftet i 2007.

GrATiS HJeMMeBeSØK

– Vi opplever blant annet stor etterspørsel fra pårø-

rende som ønsker et utvidet omsorgstilbud, avlasting 

eller tilsyn for sin eldre mor eller bestemor. noen har 

også sosiale behov, for eksempel at noen kommer 

hjem til dem for hygge og sosialt samvær,  mens 

andre trenger råd og veiledning i forhold til sine ret-

tigheter til offentlig helsehjelp, forteller leivseth. 

– Vårt tilbud til tbbl-medlemmer er en gratis 

første time – en uforpliktende samtale med en 

sykepleier som kommer hjem til deg – og 15 prosent 

rabatt på ordinære priser, fortsetter han. 

KOMPeTenT PerSOnALe

i tillegg til sykepleiere består personalet i omsorg i 

Praksis av vernepleier, ergoterapeut, sosionom og 

omsorgsarbeidere. frittstående fysioterapeut og lege 

er også tilknyttet virksom-

heten. 

– Vi holder høy faglig 

kompetanse. alle som 

jobber her er helsefaglig 

utdannet, og er opptatt av 

trygghet samt stabilitet. 

sammen med våre brukere 

finner vi løsninger som 

er tilpasset den enkeltes 

behov.   
spesialsykepleier mor-
ten leivseth i omsorg i 
Praksis. 

 Vi holder høy faglig kompe-

tanse. Alle som jobber her er 

helsefaglig utdannet.
morten leivseth
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konkURRAnse
i denne konkurransen vil vi at du skal finne fram til skjulte ord i setningene,

ord som er basert slik som her: da hun dro tok hun farvel.  (Hund) 

Hvilke dyr skjuler disse setningene?

bamse braKar brUmmet

stig er en Pyse 

PÅ lørdag ba Vi anders og line PÅ fest 

Vi fant sKatteKartet! 

steKt sild er godt 

Hvordan putter man en elefant i kjøleskapet?
Svar: Man åpner døra,

putter den inn og lukker igjen.
men vet du hvordan man putter

en giraff inn i et kjøleskap?
Svar: Du lukker opp døra, tar ut elefanten og put-

ter giraffen inn.
giraffen og elefanten skulle kappspringe.

Hvem vant?
Svar: Elefanten, for giraffen

sitter i kjøleskapet.

HAHAHoHo

FiSKe

det var en gang to svensker

og to nordmenn som skulle konkurrere 

om hvem som fikk mest fisk. nord-

mennene dro opp fisk etter fisk, men 

svenskene fikk ikke noen. da bestemte 

den ene svensken seg for å spionere på 

nordmennene. Han kom tilbake litt etter 

på og sa: − dom har borat høl i isen!

LØGn

frøkenen min lyver! i går sa hun at fem 

og syv er tolv, og i dag sa hun at åtte 

og fire er tolv! 

PÅ SKOLen

Petter: − Hvilket uttrykk er mest brukt 

på skolen? 

faren: − Vet ikke. 

Petter: − riktig! 

ALDER

gutten spurte sin mor: − Hvor gammel 

er jeg?

− du er så gammel som du har fingre 

på den ene handa. − Jøss, jeg lurer 

på hvordan den handa vil se ut når jeg 

er 50!

Vinnerne av konkur-
ransen sudoku i for-

rige utgave er anne og 
tonje nordeng, 8 år. 

overraskelse kommer 
i posten.

lag en 

fin tegning til b
olyst. da 

kan du vinne en spennende over-

raskelse fra oss i tbbl. Hvis din tegning 

trekkes ut til å
 komme på trykk, får du premie. 

Husk å skrive navnet og adressen din tydelig bak 

på tegningen og send den til t
bbl, grønne-

gata 58/60, 9291 tromsø. Husk å merke 

konvolutten med «barnesida».

send inn svarene og ditt navn 
og adresse til tbbl, grøn-
negata 58/60, 9291 tromsø. 
Husk å merke konvolutten med 
«barnesida». du kan også sende 
løsningen på e-post til oss, 
adresse bolyst@krysspress.no. 
Husk å skrive hva du heter og 
adressen din.

HAHAHOHOHAHAHOHOHAHAHOHOHAHAHOHOHAHA
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Vi tilbyr garn, gardiner,
stoff i metervare og sytilbehør.

Egen systue.

15 % rabatt
på alle varer til TBBL-medlemmer.

Alle julegardiner – 30%.
Velkommen!

Tlf 77 63 99 83 – Amfi Pyramiden
www.fingerbolla.com

Ny sAmArBEidspArTNEr!
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Les mer om avtalen på www.tbbl.no eller kontakt vårt 
kundesenter for informasjon og bestilling.

Tlf 04925 | kunde@ishavskraft.no | ishavskraft.no

w
w

w
.bigfi

sh.no

Ønsker du en gunstig strømavtale?

Innkjøpspris kun til 
TBBL-medlemmer!

Fast månedsbeløp for TBBL-innkjøpspris er:
Kr 22,- pr måned ved valg av Avtalegiro/eFaktura 
Kr 32,- pr måned ved valg av papirfaktura i post

Priser er eks. mva. Kunder i Nordland, Troms og 
Finnmark betaler ikke mva for strøm.

I tillegg får du:
• En gunstig strømavtale forbeholdt TBBL-medlemmer
• En faktura for både strøm og nettleie
• Den kundeservice du fortjener
• Etterskuddsvis månedlig faktura i vårt hjemområde

Ingen skjulte avgifter eller forskuddsbetaling• 

Er du blant de flere tusen TBBL-medlemmene som 
allerede har avtalen, trenger du ikke foreta deg noe.

Med denne strømavtalen kjøper du 
strøm til vår innkjøpspris (spotpris) 
fra den nordiske kraftbørsen 
Nordpool, og betaler kun et fast 
månedsbeløp for avtalen.

Ishavskraft – din lokale strømleverandør og stolt 
bidragsyter til idrett og kultur i nærområdet
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Enkelt oppgjør  
etter skade
1. januar 2009 etablerte vi DnB NOR 
Skadeforsikring. Og vi har klare mål. Vi har 
bestemt oss for å bli best der det virkelig gjelder  
- på selve skadeoppgjøret.  

For flere fordeler se dnbnor.no eller kom innom et 
av våre bankkontorer. 
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Mange borettslag og sameier har nå inngått en avtale om KOMPLETT, fremtidens tv- og 
bredbåndsløsning fra Canal Digital. Til en fast lav månedspris får alle beboerne en digital 
grunnpakke på opptil 42 tv-kanaler inkludert mange HD-kanaler, 2 ekstra favoritt kanaler, 
bredbånd og mulighet for bredbåndstelefoni. 

Ta kontakt med styret i ditt borettslag/sameie eller din kontakt person hos Canal Digital 
for mer  informasjon om KOMPLETT.

Et KOMPLETT tv- og bredbånds-
hjem med Canal Digital!

KOMPLETT inngås kollektivt og er en tilleggs-
avtale utover Grunnpakken/Serviceavtale.

LOKALE VARIASJONER

TILGJENGELIG I ENKELTE OMRÅDER

Lokal-TV

SENDES DIGITALT

SENDES I HD-KVALITET

*

GRUNNPAKKEN
SENDES ANALOGT OG DIGITALT

MINI 0,9/0,9 Mbps
ELLER

MAXI 10/3,6 Mbps

BREDBÅND

VALGFRI BREDBÅNDSTELEFONI

TELEFONI
LOKALE VARIASJONER

TRT
(TYRKISK)

TV Polonia
(POLSK)

VTV4
(VIETNAMESISK)

Jaam-e-Jam
(IRANSK)

RAI Uno
(ITALIENSK)

(ARABISK)

GJELDER SOM EN KANAL

MINE FAVORITTER  Velg 22 VALGFRIE FAVORITTKANALER

210x275.indd   1 26-08-09   12:58:13
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Er du klar over at du kan spare store summer gjennom ditt medlemskap i 
boligbyggelaget? På bredbånd for eksempel.

15 % rabatt på bredbånd fra Telenor?* 
Send SMS med kodeordet ”NBBL” til 2080, eller bestill på nbbl.no/medlem
Prøv lykken med Bonussjansen og vinn reisegavekort på 
www.nbbl.no/medlemsfordeler

*Gjelder Medium og Premium

Nordmenn fl est er ikke akkurat kjent for å være fl inke til å prute.
Slik er det vel også med oss som er medlem i boligbyggelaget. 
Heldigvis fi nnes det andre måter å spare penger på. Det er bare 
å være mange nok sammen, så får man mengderabatt. Vi er jo over
770 000 medlemmer i Norske Boligbyggelag, og sørger for 
”ferdigpruta” priser for deg som er medlem. 

Her har du noen eksempler:
• 30 gratis ringeminutter/mnd
• Bredbånd - mer fart til lavere pris
• Rimelig forsikring
• Lavere boliglånsrente



Dine medlemsfordeler 2009
Advokatbistand - Rekve Pleym og co
Samarbeidsavtale gir TBBL-medlemmer rimeligere advokattjenester.

Alarm og vakthold - Trygg Vakt
Medlemmer får TBBL-pris på sikringsprodukter, vakthold og tjenester.

Avis og annonsering - Bladet Tromsø
Alle nye abonnenter som er medlem i TBBL kan få 20% rabatt på nytegning. Tilbudet gjelder for inntil ett års abon-
nement. Medlemmer som er abonnenter fra før: 5% rabatt. Alle medlemmer: 15% rabatt på privatannonsering.

Bad - Tromsø baderom AS (Langnes Rør)
Som TBBL-medlem kan du nå oppnå store rabatter på alt av baderomsutstyr. 25 prosent rabatt på rørdeler 10 
prosent rabatt på alt man trenger til et bad, som toalett,kraner, servanter, badekar, tilbehør og baderomsmøbler. 50 
kroner i rabatt på gjeldende timepris for rørlegger.

Bildekk og felger - Vianor
40% rabatt på ordinærpris på sommer- og vinterdekk. I tillegg får du nettopris ved kjøp av lettmetallfelger. Vask, 
innvendig og utvendig + motor: -30% medlemsrabatt. Lakkrens og lakkforsegling (teflonbehandling): -30% medlem-
srabatt

Bilutleie - AVIS Bilutleie
TBBL-pris på flyttebil og leiebil • Ekstra rabatt: Avis Bilutleie tilbyr også TBBLs medlemmer rabatt ved leie av person-
bil (småbil, stasjonsvogn, flerbruksbil). Viser du gyldig medlemskort i TBBL kan du her få 30% rabatt på lokalpriser og 
weekendpriser.

Bistand ved dødsfall - IMI Begravelsesbyrå
Ved begravelse / kremasjonsbisettelse ytes det full assistanse under gravferdsseremonien uten kostnad (normalpris 
kr 1.200,-) Ved bestilling av gravminne tar IMI ansvar for søknad, merking og oppsetting av gravminne uten kostnad 
(normalpris kr 1.000,-).

Blikkenslager- og verkstedprodukter - Tom Dreyer AS
10%. Montering og produksjon 10 %. Produksjon av pipebeslag, luftehatter, andre beslag, plater, røykhatter etc. Bo-
ligventilasjon og sentralstøvsuger: Beam Østberg: 10 % og fri frakt.  Flexit: 10 % fri frakt.  Villavent: 5 % og fri frakt. 
Kjøkkenhetter og ventilator: Røroshetta, Thermex, Franke Futurum 5 % og fri frakt. Lindab-produkter 10 %

Blomster og planter - Sonja Johnsen Blomster
Avtalen gir deg 10% på alle produkter (bortsett fra brudebuketter og sorgbinderi). Avtalen gjelder for kjøp over disk i 
butikken – ikke bestilling via internett.

Brannvern og utstyrsservice - Brannmateriell AS
Tilbudet gir TBBLs medlemmer og forvaltningskunder 15% rabatt på alle produkter fra Brannmateriell AS: Pulverap-
parater • Brannslanger • Røykvarslere • Internkontroll/ dokumentasjon. Kontroll, service og ettersyn av brannslokn-
ingsapparater, øvrig utstyr og anlegg.

Byggevarer - Neumann Bygg
10-40% medlemsrabatt på byggevarer • TBBL-kvelder
I tillegg til løpende rabatt vil det bli spesialåpent på Neumann med ytterligere supertilbud der og da.

Eiendomsmegling – GARANTI Eiendomsmegling
Tromsø TBBLs egen eiendomsmegler 40 års erfaring, innsikt og kjennskap til markedet og nærmiljøet. Formidler 
både salg og utleie av boliger

Elektriker og elektriske produkter - J.M. Hansen & Expert Langnes
Rabattavtalen omfatter følgende: Installasjon eller elektromontør: -5% • Installasjonsmateriale: -10% • Utstyr til 
lys/ varme: -10% • Butikkvarer (i begge butikker): Bang&Olufsen-produkter: -5% • Belysning og lyskilder: -10% • 
Småelektrisk: -10% • Gratis hjemkjøring (verdi kr. 450,-) av kapitalvarer til medlemmer.

Garn, gardiner og sytilbehør - Fingerbølla
15 % på alle varer for TBBL-medlemmer
Tilbyr garn, gardiner, stoff i metervare og sytilbehør. Egen systue  - syr gardiner etter kundens ønsker

Glass og konsulenthjelp - Krane Glass & Fasade AS
20-25% rabatt på glass ved utskifting. Ring, så kommer vi og tar mål! 2 timers gratis konsulenthjelp ved kjøp av 
glassløsning.

Kjøkken - HTH Kjøkkenforum Tromsø
Medlemmer får 10% medlemsrabatt på innredning til kjøkken, garderobe og bad. Hvitevarer - HTH tilbyr deg også 
spesialpris på hvitevarer som komfyr og oppvaskmaskin - verdt å ta med seg hvis du vurderer nytt kjøkken!

Renhold og vaktmestertjenester – All-tjeneste
10 % rabatt på gjeldende timepris for alle tjenester til privatpersoner.
Web: www.all-tjeneste.no – E-post: post@all-tjeneste.no

 

 

Glass & Fasade as



Dine medlemsfordeler 2009
Kultur - KulturHuset

Som medlem kan du få opp til 30% rabatt på kjøp av billetter til arrangementer i regi av KulturHuset. 

Kultur - Hålogaland Teater
Som medlem i TBBL kan du nå få opp til 40% rabatt på kjøp av billetter til arrangementer i regi av Hålogaland Teater.

Låsesmed og låseprodukter - Låsgruppen AS
Medlemstilbud: -20% på ordinære priser.

Møterom og overnatting - Grand Nordic Hotel
TBBL-pris på leie av møterom og overnatting.

Overnatting og konferanse - Rica
Rabatt på Rica i Norge, Danmark, Finland og Skottland.

Som medlem får du nå TBBL-pris på overnatting på Rica-hoteller i Norge, Danmark, Finland og Skottland. Medlem-
srabatten ligger på ca 30% av normalpris.

Renovasjon - REMIKS
Medlemmer får TBBL-pris på ut/ innkjøring og leie av avfallscontainer + levering av restavfall. Leie av container 1-3 

dager -  GRATIS! Levering av restavfall kr.21,70 pr kg  (kr.2169,- pr tonn) Inn- og utkjøring av container kr. 995,- Andre 
tjenester: -10% rabatt

Skadedyrkontroll - Aktiv Nord
Medlemmer får TBBL-pris på skadedyrkontroll. 20 % rabatt på våre varer og tjenester. Gratis rådgivning pr telefon 

(08.00-16.00). Gratis identifisering av insekter. Kampanjepriser på sesongprodukter. Mye god hjelp på våre hjemme-
sider.

Solavskjerming og gardinutstyr - Visko
Medlemmer får TBBL-pris på:

20% på motorisering/ automatikk til utvendig solskjerming • 10% på all solskjerming fra Warema og Faber • 10% på 
alle slags tekstiler • 10% på Silent Gliss og Faber gardinoppheng

Strømabonnement - Ishavskraft
Med ”gammeldags” strømregning i posten: Spotpris pr kwh  + kr 32,- i avtalegebyr hver måned. • Med Avtalegiro eller 

E-faktura: Spotpris pr kwh + kr 22,- i avtalegebyr hver måned. For å få den beste prisen må du selv opprette Avtale-
giro eller E-faktura. Kontakt TK direkte for å få tilsendt kontrakt om TBBL-pris.

Telefoni, mobil og internett - Telenor
Bredbånd over ADSL – opptil 15% rabatt på månedspris. Fasttelefon - opptil 15 % rabatt på trafikk. Gratis trafikk på 

lørdager. Bredbåndstelefoni - Opptil 15 % rabatt på trafikk. Mobil - Få 30 min. ekstra ringetid på pr måned. Aktivér rabatt 
på SMS: Send “NBBL” til 2000

Tur- og sportsutstyr - Sportshuset AS
TBBL-pris til medlemmer!  -10% medlemsrabatt på alle varer, utenom spesielle kampanjepriser.

Gratis hjemkjøring av tyngre varer (treningsapparater o.l.) Medlemsrabatt kan oppnås på alle 3 butikker.

Terapi - TromsøTerapi
Som TBBL-medlem tilbys du teknikker innen • TFT, Tankefeltterapi  • NLP, Nevrolingvistisk Programmering • Nevro-

motorisk Bevegelse til rabatterte priser.

Ur og optikk - Jacob Friis Ur og Optikk
Medlemsrabatten hos Jacob Friis midt i sentrum består i:  Første gangs tilpasning av kontaktlinser: 25% rabatt • Kjøp 

av komplett brille: 10% rabatt • Kjøp av solbriller: 10% rabatt • Kjøp av kikkert: 10% rabatt • Kjøp av ur og klokker med 
verdi over kr 500,-: 10% rabatt

Utleie av verktøy og anleggsmaskiner - Cramo AS
Leie av  bygg- og anleggsmaskiner, verktøy, lifter, trucker, brakker, containere med mere til spesiell medlemspris. Mot 

framvisning av gyldig medlemskort i TBBL får du 25% rabatt på alt av leie.

Varmepumpe -  Troms Kraft Energiservice AS
Alle medlemmer i TBBL får 5 % rabatt ved kjøp av luft-til-luft varmepumpe.

Verktøy og gass - Gasteck
Propangass til hjem og hytte -15% rabatt. Vi tilbyr nå 30 % rabatt på propan-gass som kunde hos Yara Praxair. Yrkes- / 

fritidstøy: -25% •  Verktøy: 25% • Verneutstyr: -25% • Gass-utstyr: -10% • Kulelagre: -30%

Private omsorgstjenester – Omsorg i praksis
Første time gratis / Veiledning vurderingsbesøk eller praktisk bistand. 15 % rabatt på alle tjenester

Spesialtilpassede tjenester/botilbud. Fast TBBL-sykepleier

- Med hjertet i sentrum !

Storgata 60 - Tromsø - Midt i byen!
Telefon 77 68 31 35

TROMS KRAFT ENERGISERVICE AS
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GRATISGRATISGRATISGRATISGRATISGRATIS

Ingvild Bratterud
Utleiemegling/Prosjekt
Mobil: 46 96 05 55
Telefon: 77 60 32 25

Leif-Harald Svendsen 
Salgssjef/Eiendomsmegling
Mobil: 91 60 96 43
Telefon: 77 60 32 30

Pat-Karin Sjøttem Pedersen 
Oppgjør
Telefon: 77 30 32 22

Raimond Sørensen
Eiendomsmeglerfullmektig
Mobil: 41 47 48 56
Telefon: 77 60 32 32

Tom Eirik Larsen 
Eiendomsmegling
Mobil: 48 29 94 40
Telefon: 77 60 32 23

GARANTI Eiendomsmegling Tromsø – en del av TBBL  •  Grønnegata 58 – 60  •  Tlf. 77 60 32 25  •  www.tbbl.no / www.garanti.no

RETURADRESSE:

Tromsø Boligbyggelag
Postboks 6156
9291 TROMSØ

B
Blad


