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Bladet «iTromsø» har den siste tiden hatt en rekke 
artikler om at Tromsø kommune er en versting på 
vedlikehold.  Undertegnede husker godt den dag 
i dag første skoledag som første kull på Tromstun 
ungdomskole i august 1968. I dag er skolen revet 
og kommunen bruker 287 millioner kroner på å 
investere i ny skole. Det koster å være fattig.

Dette illustrerer hva som skjer hvis man 
neglisjerer vedlikehold over langt tid. Normalt 
bør et betongbygg av denne karakter ha mye 
lengre levetid enn 40 år. Staten har skjønt 
dette, og bruker langt høyere summer på 
vedlikehold enn kommunen. Derfor lever også 
statens bygg mye lengre enn kommunens.

I boligsektoren har vi også utfordringer. Det 
er et selvsagt mål for oss at boligmassen i 
Norge skal være godt vedlikeholdt og innholde 
kvaliteter som går på energi- og miljø. Plan- og 
bygningsloven ivaretar dette langt på veg for 
nybyggingsprosjekter, men skal myndighetenes 
ambisiøse energimål for fremtiden nås, må 
også eksisterende boligmasse med i denne 
krevende prosessen.

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) 
har fremmet forslag til felles løft for landets 
boligbyggelag: Boligsamvirket bør bidra til at 
flere rehabiliterer til passivhusstandard og 
energiforbruket bør på sikt reduseres med 15 
prosent i denne sektoren.

Pr 01.01.2008 utgjør boligblokker 21,9 
prosent av alle boliger i landet. Rekkehus, kje-
dehus og andre småhus utgjør 20,5 prosent og 
eneboliger 53,2 prosent. Det er en kjensgjer-
ning at den konsentrerte bebyggelsen ikke står 
for den største klimabelastningen pr person. 
Det store volumet av denne bygningsmassen, 
gjør allikevel at det er særdeles viktig at også 
denne gruppen rehabiliterer, om fremtidige 
klimamål skal nås.

De aller fleste boliger av konsentrert bebyg-
gelse som ble oppført på 60-, 70- og 80-tallet 
fikk kun elektrisitet som oppvarmingskilde. 
Husbanken ga en tid ikke lån til bygging av 
bolig med pipeløp, fordi peis ble betraktet som 
forurensende «luksus». For disse boligene, som 
i stor grad er del av boligsamvirkets bolig-

masse, finnes i dag ingen substitusjonsmulig-
heter i energimarkedet. Det er store utfordrin-
ger knyttet til å konvertere denne boligmassen 
fra elektrisitet til andre energibærere. Mulige 
alternativer er etterisolering i forbindelse med 
tak- og fasaderehabilitering. Bruk av luft-til-luft 
varmepumper kan også være aktuelt. 

Det er en ekstra utfordring for boligsamvirket 
at beboerne må enes om de løsninger som 
velges, og det kreves 2/3 flertall for å få vedtatt 
investeringene. Våre erfaringer tilsier at andels-
haverne er tilbakeholdne i forhold til å støtte 
slike forslag fra styrene. Lave felleskostnader 
synes å verdsettes høyere enn energivennlige 
og tidsriktige løsninger, selv om økonomien i 
disse er svært god selv etter kun et år. 

Vi tror nå at tiden er inn for å ta fatt på disse 
store utfordringene. 

TBBL Teknisk bistår gjerne, og derfor arran-
gerer vi i samarbeid med NBBL, Husbanken og 
Enova et dagsseminar for styrene i Tromsøs 
boligselskaper 25.januar 2011. Det kan du lese 
mer om et annet sted i dette bladet.

Svein Dalsbø

Administrerende 

direktør

Rehabiliterin gen må opp

Boligsamvirket 

bør bidra til at 

flere rehabiliterer til 

passiv husstandard og 

energiforbruket bør på 

sikt reduseres med  

15 prosent i denne 

 sektoren.

6-7 Livreddende brannsjekk

10-11 Deilig julemat

20-21 Renoverer med TBBL

22  Tilskudd å hente

23  Ny web-satsing

24-25  Styrelederkonferansen

26-27  Lønnsomt medlemskap

28  Spennende teatertilbud

29  Fjerner uønsket besøk

30  Barneside

9 Når sjekket du sist pipe-
løpet? Vacumkjempen sugde ut 
en hel etasje med sot fra flere 
pipeløp i Olsgård.

16-19 Vi tar deg gjennom 
et boligsalg steg for steg. Her er 
veien fram mot visning.

14-15 Stakkevollanfeltet er 
et av Norges tettest befolkede 
områder. Slik så det ut under 
bygging.

4-5 Velforeningen på Tomas-
jordnes jobber målrettet for å snu 
bydelens negative omdømme.

PÅ COVERET

SIDE 6-7 Slik forebygger du brann.

SIDE 28-29 Gode tips og kontakter for de 
 tillitsvalgte.

12-13 Du trenger ikke gå langt 
for å få god samvittighet. Her er noen 
enkle trimtips både i og etter julestria.



De åtte borettslagene på Tomasjordnes har alle fått 

oppleve å bli stemplet som verstingen blant Tromsøs 

boområder. Mediedekningen har fokusert på dårlig 

brannsikkerhet, gjeldsproblemer, konkurs eller rus-

belastede miljøer.

Beboerne har sett seg lei av det ensidige fokuset. 

De mener det er ufortjent, unyansert og urettferdig.

– Utfordringen vår er at vi kom skjevt ut fra start, 

og da har det vært vanskelig å endre oppfatningen 

av oss. Det har vært mange saker i media der det har 

blitt stilt spørsmålstegn med alt mulig, sier beboer 

og medlem i Tomasjordnes Velforening, Jens-Morten 

Øvervoll.

GODE NYHETER FORBIGÅS
Han har sett tendensene flere ganger. Det synes 

umulig å få et positivt fokus på Tomasjordnes. 

– Det virker som om det har vært veldig attraktivt 

å mislike oss. Det kan sammenliknes med det 

Kampen for omdømmet
Hva skal et borettslag gjøre 
når mediedekningen er negativ 
uansett hva man foretar seg? 
På Tomasjordnes opplever 
de at flere og flere av bolig-
kjøperne kommer utenfra mens 
de lokale skygger unna.

Markedsdagen på Tomasjordnes 12. september ble en stor suksess og kunne blant annet invitere til bymester-

skap i slakk line. Pressen glimret i stor grad med sitt fravær.

Kroken gikk gjennom i sin tid, men der var det jo 

mye mer som skjedde. Vi har ikke sett det samme på 

eksempelvis Strandkanten eller på Bjerkakerstranda, 

sier han.

Borettslagene og velforeningen har flere ganger 

forsøkt å vri fokuset og få frem et positivt budskap, 

uten å lykkes.

– Da vi inviterte til markedsdag med bymester-

skap i bryggefiske, slakk line og åtte andre aktiviteter 

hadde vi premier til en verdi av 35.000 kroner. Én 

avis kom. Det virker veldig vanskelig å komme inn 

med noe positivt, forteller Øvervoll.

I tillegg er det vanskelig å få gjennomslag for 

fakta som viser at tidligere oppslag har vært feil. 

Utredningen som viste til at brannsikkerheten på 

Tomasjordnes lå langt over kravene ble i stor grad 

forbigått i mediene.

KJØPERE UTENFRA
Øvervoll har merket seg en direkte følge av medie-

kjøret: Kjøperne kommer i mindre og mindre grad fra 

Tromsø og omegn.

– Jeg opplever at folk som har kjøpt seg inn de 

siste årene først og fremst kommer utenfra. De er 

ikke farget av alt det negative som har vært. De som 

har sett mer av den tunge veien vi har gått er mer 

kritiske til å bo her, forteller han og understreker at 

dette kun er hans personlige inntrykk som han ikke 

kan dokumentere.

Velforeningen har etter de siste oppslagene i 

media tatt direkte grep for å forhindre at situasjonen 

utarter seg. 

– Vi kommer til å bli strengere på reglene for utleie 

og hvem som skal bo her. Vi kommer til å bli tøffere 

mot de som ikke overholder husordningsreglene, 

understreker han.

– Strategien er i første omgang å rydde for sin 

egen dør. Dernest må vi fortsette å skape gode opp-

levelser for de som bor her, for vi trives her og det vil 

vi fortsatt gjøre uansett hva avisene skriver, sier han.
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Dine rettigheter 
etter konkurs

I oktober slo Tomasjordnes Amfi seg selv konkurs. 

Det er 156 leiligheter i borettslaget. Det som skjer 

når et borettslag går konkurs er regulert i boretts-

lagsloven § 5-25. Et sentralt element er at beboerne 

kan fremme et krav i boet på å få tilbakebetalt 

innskuddet (brl § 2-10). Det formelle innskuddet er 

ikke nødvendigvis lik prisen man faktisk har betalt for 

andelen. Størrelsen på dette framgår av avtalen eller 

bygge- og finansieringsplanen. Selv om det er lite 

sannsynlig at det er midler til slik tilbakebetaling bør 

beboerne legge inn krav om dette i boet.

AVDRAG TAPT
Ordinære avdrag på fellesgjeld betalt av beboerne 

er tapt ved en konkurs. Skulle det være noen som 

En konkurs i et borettslag innebærer at beboerne taper det de 
har betalt for andelen. Det kan imidlertid være en liten mulighet 
for å få tilbake noe av dette. 

Jens-Morten Øvervoll og Tomasjordnes Velforening forsøker å snu det negative bildet av Tomasjordnes.Her er han fotografert på markedsdagen i september.

har inngått individuell avtale om ekstraordinær 

ned betaling av fellesgjelda (IN-ordning), må det 

fremmes krav om tilbakebetaling av dette. Denne 

innbetalinga skal være pantesikret på linje med 

 bankens krav, og den er det således større sjanse 

for at man får noe igjen av.

KAN LEIE BOLIGEN
Beboere kan ved en konkurs bli boende i boligene 

sine. Teknisk sett går bruksretten etter boretts-

lagsloven over til å bli en leierett. Denne er en 

tidsubestemt leieavtale etter husleieloven. Husleien 

skal settes til gjengs leie. Det som beboerne i dag 

betaler i «husleie» til borettslaget, som rettslig er 

felleskostnader etter borettslagsloven § 5-19, vil 

ikke uten videre være det samme som beboerne 

skal betale framover. Gjengs leie defineres som 

«utleie av liknende husrom på liknende avtale-

vilkår». Til grunn for denne legges leieprisen for 

tilsvarende leieobjekter i Tromsø. Det er derfor viktig 

at beboerne er aktive og krever riktig nivå på hus-

leien når denne fastsettes av utleier. Tidspunktet for 

leiefastsettelsen er tidspunktet for konkursåpninga.

KJØPERETT BEGRENSER TAPET
Det finnes en måte å begrense tapet til tidligere 

andelseierne som fortsetter å bo i boligen. Eier-

seksjonslovens § 14 gir leietakere i en eiendom som 

seksjoneres etter reglene i eierseksjonsloven en 

kjøperett. Kjøpesummen skal etter § 16 settes til 80 

prosent av seksjonens salgsverdi. Disse bestemmel-

sene kan være aktuelle i forbindelse med en konkurs i 

et borettslag, dersom konkursboet velger å seksjonere 

borettslagets eiendom og selge boligene som eiersek-

sjonsboliger. Hvis dette skjer vil tidligere andelseierne 

som fortsatt bor i boligen som leietakere, ha rett til å 

kjøpe tilbake boligen for 80 prosent av markedsver-

dien. For de som har økonomi til å kjøpe boligen vil 

tapet ved en konkurs dermed kunne begrenses noe. 

Det er imidlertid konkursboet som bestemmer om 

boligene skal seksjoneres. Alternativet for konkursboet 

vil kunne være å selge hele eiendommen til en inves-

tor. Hvis investoren så for eksempel velger å bygge 

om eiendommen, vil beboerne kunne sies opp etter 

bestemmelsene i husleieloven.



Forebyggende 
 opplysningsarbeid
Desember er måneden med flest branner i Norge. 
Med enkle grep kan man selv redusere sjansen for 
at ulykken oppstår.

God innsats og årvåkenhet fra innbyggerne og 

systematisk forebyggende arbeid fra Tromsø brann 

og redning har plassert Tromsø nederst på lista over 

antall branntilfeller i norske byer. Branninspektør Tor 

Kjelsberg mener man er kommet langt med sunn 

fornuft, og han synes tromsøværingene generelt er 

flinke til å vise aktsomhet.

LEVENDE LYS
– Det aller viktigste man kan gjøre for å unngå brann, 

er å være forsiktig og ta forhåndsregler. Påse at 

ildstedet er riktig montert, at røykvarslerne fungerer 

og at man vet hvor brannslokkingsapparatet er 

plassert. Å ikke gå fra levende lys er allment kjent, 

men det kan ikke gjentas mange nok ganger, mener 

branninspektøren.

Kjelsberg er invitert med på en runde i ei leilighet 

på Strandveien, for å vise hva Tromsø brann og 

redning legger vekt på når de 

er ute på inspeksjon.

– Slike ildstedstilsyn, eller 

brannvernrunder, skal gjen-

nomføres hvert fjerde år. 

Da drar vi uoppfordret 

rundt i boligene i byen, 

primært der det er ild-

sted, og undersøker om 

forholdene er i henhold 

til lovverket. 

REDDE-VARSLE-SLOKKE
Etter en liten runde i boligen 

til Kjellaug Evensen, kan Kjelsberg 

konstatere at ting er på stell. 

Stort sett.

– Ildstedet mangler 

røykrørsinnføring, og skor-

steinen blir ikke godkjent 

når dette mangler. Veldig 

mange boliger mangler 

denne, og huseier må 

derfor få utbedret det. Her 

er det ikke noe stort pro-

blem, siden Kjellaug Evensen 

ikke benytter ildstedet, sier 

Kjelsberg, og titter opp i taket.

– Så har vi to røykvarslere her, en i gan-

gen og en på soverommet. Røykvarsleren i gangen 

er av gammel type – og bør skiftes ut. Batteriet 

er også flatt, men den på soverommet fungerer. Vi 

anbefaler alle å ha røykvarslere i nærheten av 

soverommet. Det er jo på natta man 

er mest avhengig av å bli varslet, 

sier han, og konstaterer at 

pulverapparatet på seks 

kilo er kontrollert og lyser 

grønt for rett trykk.

– Skulle det oppstå 

brann her, eller et 

hvilket som helst annet 

sted, er regelen: redde, 

varsle, slokke. Den som 

oppdager brannen skal 

først og fremst konsentrere 

seg om å få alle ut av huset. 

Deretter ringer de brannvesenet, før 

man eventuelt begynner et slokkearbeid 

på egen hånd. Men hvor mye man 

skal gjøre selv finnes det ikke noe 

fasitsvar på. Det blir opp til hver 

enkelt å avgjøre om forholdene 

er slik at de kan driste seg inn 

i boligen igjen, sier Kjelsberg.

ELEKTRISK ANLEGG
Han oppfordrer hele familien til 

å øve seg på en eventuell brann i 

hjemmet, enten man bor i enebolig 

eller borettslag.

– Arranger gjerne egne brannøvelser, og sørg 

for at alle i familien er klar over rømningsveier og 

slokkemidler. Dette bør også gjennomføres i boretts-

lag, selv om det ikke er pålagt. Bare det å sette seg 

ned og ha en «papirøvelse», hvor man avklarer den 

enkeltes rolle i tilfelle brann, kan være veldig nyttig 

den dagen man opplever det i virkeligheten, sier 

Kjelsberg.

Og oppstår det først en brann, er det ofte det 

elektriske anlegget som er synderen.

– I desember fører bruk av levende lys til mange 

branntilløp, men svikt i det elektriske anlegget er den 

dominerende årsaken til at branner oppstår. Dette 

skyldes at gamle elektrisk anlegg ikke makter å drifte 

de mange elektriske apparatene vi alle har i boligen 

i dag, og kortslutter, sier Kjelsberg, og oppfordrer 

huseierne til å få sjekket og eventuelt få utbedret 

anlegget før det blir et faremoment. 

Kjellaug demonstrerer at hun klarer å holde pulverapparatet, og 

forteller at hun vet hvordan det brukes.

Det er påbudt med 
rømningsvei for alle som 
bor i boliger hvor det er fem 
meter eller mer fra nederst på 

vinduet og til bakken. I Tromsø er det 
innført et særlig påbud, hvor det ikke 
lengre er tillatt med branntau. Det er 

altså kun brannstiger som er god-
kjent som rømningsmiddel i 

boligene i kommunen.

Brann inspektør Tor Kjels-

berg opplyser om at det ikke er 

pålagt boligselskaper å gjennomføre 

felles brannøvelser. Han oppfordrer like-

vel styrene til å initiere og avholde brannøvelser.
– TBBL Teknisk kan hjelpe boligselskap å gjen-
nomføre slike øvelser og veilede dem i spørsmål 
om brannteknisk forskrift. Vår prosjektleder og 

HMS-rådgiver Rune Wara, har kompetanse 
og utdannelse som brannvernleder, 

uttaler teknisk-/utbyggingssjef i 
TBBL Svein Erik Rollstad.

– Denne røykvarsleren er av gammel type, og bør byttes ut, sier branninspektør Tor 

Kjelsberg om den ene av Kjellaug Evensens to røykvarslere.

 – Peisen mangler røykrørsinnføring, og kan dermed ikke godkjennes for 

bruk. Men siden huseier ikke benytter seg av ildstedet, så er det greit. Den 

har i hvert fall en forskriftsmessig ubrennbar plate 30 cm ut fra ovnen, sier 

Kjelsberg om ildstedet i leiligheta til Evensen.

– Det fins ingen forskrifter om ulike lampeskjermer, men hvis de  begynner 

å bli gule eller brune er det et sterkt signal om at de bør skiftes ut, sier 

branninspektøren.
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Godt trøkk!

Profesjonell piperenser

Brannmateriell as sørger for at du har slokkeapparat som fungerer.  
Men de opplever at mange i Tromsø ikke er oppmerksomme på eget 
ansvar for brannvern i hjemmet.

– Folk flest er ikke oppmerksomme på kravene til 

brannsikkerhet i hjemmet. At slokkeutstyret er i 

henhold til forskriftene er ikke noe mange tenker 

over. Men vi erfarer at borettslag er de som kanskje 

i størst grad har ting på stell, sier daglig leder Knut 

Dalbye Kristensen i Brannmateriell.

TA KONTAKT
– For bedrifter og fellesareal i borettslag er kravet at 

de må kontrollere slokkeutstyret sitt en gang i året, 

mens kravet for private boliger og leiligheter er hvert 

femte år. Brannmateriell er en såkalt kompetent 

virksomhet, som betyr at vi er godkjent for 

vedlikehold av brannslokkere. Men vi driver 

ikke oppsøkende virksomhet, 

så huseiere og borettslag 

må selv ta kontakt 

med oss for å få 

kontrollert utstyret 

sitt, forklarer Dalbye 

Kristensen.

– VIL LEKKE
Huseier er pålagt å ha typegodkjente røykvarslere 

og brannslokkingsapparat eller husbrannslange på 

hvert plan i boligen sin. Batteriene på røykvarslere 

skal skiftes en gang i året, og huseier skal selv 

påse at trykkindikatoren på brannslokkingsap-

paratet står på grønt, og vende apparatet minst en 

gang i året.

– Men apparatene er som bilhjul, de vil lekke før 

eller senere. Derfor må det kontrolleres hvert femte 

år. Av brannslokkere er det pulver- og skum-

apparat som dominerer, med den 

forskjellen at skumapparat ikke trenger 

å vendes på. For begge typene gjelder 

det derimot at de skal være merket 

med brannklasse 21A eller høyere, 

som indikerer at de er godkjent for å 

slokke brann i treverk og tekstiler. Alle 

slokkeapparatene skal være merket med 

servicehistorikk på siden, slik at det er 

enkelt å se dato for neste kontroll. Appa-

ratet bør plasseres på soverommet, slik 

at det uten problemer kan finnes frem på 

natta hvis det oppstår brann.

FÅ PRIVATE
Brannmateriell slik det 

fremstår i dag er tuftet på 

en tilsvarende bedrift med 

historie tilbake til 1952. 

 Dalbye Kristensen har selv 

holdt på i faget i over 20 år, og 

opplyser at kun fem prosent av 

kundene deres er private.

– Bedrifter utgjør nok 95 

prosent av kundegrunnlagt 

vårt, noe som signaliserer at 

flere private burde ta tak i dette. 

Brannmateriell fører alt av brann-

vernutstyr, som slokkeredskaper, 

røykvarslere, slangeposter og 

branntetting. Vi inngår også service-

avtaler med bedrifter og borettslag. 

FAKTA
n Alle boliger skal ha minst en godkjent 

røykvarsler. Dersom boligen er stor, 
eller består av flere etasjer, bør den ha 
flere røykvarslere. Forhandlerne har 
ansvar for at røykvarslerne de selger, 
er produsert i henhold til regelverket.

n Varslerne bør monteres i nærheten av 
trapper og i rømningsveier, på høyeste 
punkt i taket og minimum 50 centime-
ter fra vegg

n Røykvarslerne skal kunne høres fra alle 
soverom med dørene lukket

n Alle boliger skal ha slokkeutstyr, enten 
husbrannslange eller håndslokker

n Utstyret skal være synlig, lett tilgjenge-
lig og vedlikeholdt. Beboerne må kunne 
bruke utstyret

n Ikke forsøk å slokke brannen hvis 
situasjonen oppleves truende. Forlat 
heller bygningen og ring brannvesenet 
på nødnummer 110

(Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap)

FAKTA
Huseier har ansvar for at boligen 
inne holder minst ett av følgende  
slokkeutstyr:
a) pulverapparat på minimum 6 kg med 

ABC-pulver
b) skum-/vannapparat på minimum 9 liter
c) skum-/vannapparat på minimum 6 liter 

med effektivitetsklasse på minimum 
21A

d) formfast brannslange med innvendig 
diameter på minimum 10 mm, eller

e) annet manuelt slokkeutstyr med 
 tilsvarende slokkekapasitet.

(Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap)

– Innholdet i slike pulver apparat 

varer mellom 15 og 20 sekunder, 

og er ment til slokke mindre 

branner – eller som et hjel-

pemiddel for å komme seg 

ut av huset ved større 

branner, sier Knut Dalbye 

Kristensen i Brann-

materiell as.

Det er forhandlerne av røyk

varslere som har ansvaret for at 

de er typegodkjente. Man skal ha 

minimum en røykvarsler i boligen, 

men det anbefales å ha flere.

Ulike typer apparat er godkjente 

for boligen. Det viktigste er 

at apparatet er merket med 

21A, eller høyere, som indikerer 

effektklasse.

Flere av pipene i Olsgård II borettslag hadde en hel etasje full av sot. 

Det forteller daglig leder Stig Kristiansen i 

 Vacumkjempen Nord-Norge as. Borettslaget hadde 

selv bedt Vacumkjempen om å dokumentere 

 tilstanden i de totalt 24 pipene.

ETASJE MED SOT
– Vi filmet hvert av pipeløpene, og mellom 15 og 

20 av pipene var så fulle av sot at vi måtte bruke 

sugebilen for å tømme dem over tak. Vedlikehold av 

piper er noe mange ikke tenker over i det daglige, 

men det hoper seg opp etter hvert og da må man ta 

ei skikkelig rengjøring, sier Kristiansen.

Mye av årsaken til at så mye sot var inne i pipe-

løpene, var vanskelig tilgjengelige sotluker. Disse 

var utilgjengelig plassert i boder, og når feierne 

opp  gjennom årene har vært og gjort pipene rene, 

har ikke sotlukene blitt tømt. Over tid har dette ført 

til at Vacukjempen enkelte steder registrerte sot 

tilsvarende en hel etasje i pipeløpet. Kristiansen selv 

vil nødig spå hvor brannfarlig slike tette pipeløp kan 

være, men er klar på at det forringer effekten av 

fyringen.

ENKELT VEDLIKEHOLD
– Jeg tenker at det lettere kan oppstå pipebrann med 

så mye sot i rørene, og det går jo ut over kvaliteten 

på fyringen i seg selv. Å få pipene vedlikeholdt er 

ingen kostbar affære, og jeg forstår at borettslaget 

nå ser på muligheten for å flytte sotlukene til et 

mer egnet sted slik at de i større grad kan ta hånd 

om dette selv. Men andre borettslag bør absolutt 

få  sjekket hvordan det står til i deres piper, sier 

 Kristiansen. Han legger til at de tidligere har vært 

tilkalt for å åpne pipeløp som har vært helt tett av 

sot, med propp som resultat, og at kostnadene for en 

slik operasjon kan bli det mangedobbelte av hva det 

koster for vedlikehold.

Vacumkjempen hadde litt av en  

jobb med å suge opp sot fra nesten 

samtlige piper i borettslaget Olsgård 

II. Foto: Ronald Johansen/Vacumkjempen
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Hva spiser du til jul?
Julen står for døren og med den et vell av deilige matretter. I en 
stadig mer internasjonal hverdag ser det likevel ut til at tradisjons-
maten er hva vi ønsker å ha på bordet i julen. 

Hva som regnes som julemat varierer fra land til land, 

hvilke regioner man er i, og hvilke tradisjoner den 

enkelte er vokst opp med. I Norge troner svineribba 

øverst på listen, uavhengig av landsdel, etterfulgt 

av pinnekjøtt og deretter torsk eller lutefisk. I de 

senere år har alternativer som kalkun, and eller vilt 

også gjort sin inntreden. I Danmark serveres and på 

jul aften, i Sverige går det i juleskinke eller lutefisk, i 

deler av Tyskland og Polen brukes karpe, i deler av 

Spania lammebog og i USA er kalkun det de fleste 

spiser. En fellesnevner for de fleste land er at jule-

maten både omfatter varme og kalde retter, spesielle 

pålegg, julegodteri og kaker.

EKSTRA RIBBEKRYDDER
− Fortsatt er det slik at det er de tradisjonelle 

juleproduktene det går mest av, men vi merker også 

at spesielt unge ønsker å prøve noe nytt. Tromsø er 

jo i tillegg en svært internasjonal by og dette ser vi 

til dels også i matvalg og hva vi får forespørsler om. 

Eksempelvis har en del begynt å krydre ribba på nye 

måter for å piffe den opp litt. Her brukes blant annet 

rosmarin og hvitløk. Andebryst, hjorte- og reinsteiker 

er også blitt svært populære. Reinsteik selger vi 

faktisk flere hundre kilo av rundt juletider, fortel-

ler daglig leder i Mydland Vilt og Delikatesse Tore 

Lorentzen.

I Norge spises svineribbe mest i Trøndelag og på 

Østlandet, gjerne i kombinasjon med medisterkaker, 

pølser eller sosisser. På Vestlandet og i Nord-Norge 

er pinnekjøtt mest vanlig, men mange i vår landsdel 

bruker også lutefisk. Fisk står også sentralt på 

Sørlandet og i enkelte områder på innlandet. Torsk og 

kveite er ved siden av lutefisk tradisjonsmat. Felles 

for alle matrettene er at de er høytidsmat, og noe 

som ikke lages til hverdags. Selv om det som står på 

bordet julaften varierer fra region til region, er det i 

Norge tradisjon for å få med seg flere typer julemat i 

perioden fra lille julaften frem til nyttår.

FLERE LAGER PÅLEGG
− Hos oss utgjør ribbe og pinnekjøtt rundt 85 prosent 

av all julemat vi selger, 10 prosent er reinkjøtt og 5 

prosent er andre ting slik som and. På ribbe og 

pinnekjøttfronten ser vi at stadig flere ønsker lamme-

ribbe og røkt pinnekjøtt. Totalt regner vi med å selge 

ca.3,5 tonn med pinnekjøtt i tiden fremover. Halvpar-

ten av dette er røkt. I tillegg til all middagsmat, så er 

det de tradisjonelle påleggene vi ser det går mye av. 

En interessant ting er at stadig flere ønsker å ta opp 

de gamle tradisjonene med å lage mye av pålegget 

selv, eksempelvis rull, skinke og sylte, sier Lorentzen.

Fenalår er noe de fleste ønsker på bordet i julen. 

Mydland produserer etter gammel nordnorsk tradi-

sjon sirupssaltede fenalår. Årets produksjon er på 

cirka 10.000 lår, og ifølge Lorentzen forventer man at 

disse vil være solgt før jul.

− Noe som gleder oss som har lokal tilhørighet er 

at våre kunder er svært bevisste i forhold til kvalitet 

og ikke minst er opptatte av at maten skal være lokal-

produsert og kortreist. Vi vil ikke kunne konkurrere 

på pris når kjedene bruker julemat som lokketilbud, 

men kvaliteten og kunnskapen om produktene skal vi 

være best på. Alle som har spørsmål om julemat og 

tilberedning er hjertelig velkommen innom for en prat, 

avslutter Tore Lorentzen i Mydland Vilt og Delikatesse.

Tore Lorentzen i Mydland Vilt og Delikatesse har gode tips til julemåltidene.

Pinnekjøtt med kålrotstappe og pølse er en av klassikerne spesielt rundt vestlandske og nordnorske julebord.  (Foto: Opplysningskontoret for egg og kjøtt)

Ribbe er favoritten på Østlandet og i Midt-Norge.  (Foto: Opplysningskontoret for egg og kjøtt)

Tores tips til sprø 

svor på ribba
1) Rut ribba med en spiss og kvass kniv. 

Gni den godt inn med salt og pepper. 

Pass på å få krydderet godt inn alle 

steder.

2) Varm opp ovnen til 180°C

3) Legg ribba i en form. Under legges et 

fat eller flat kule av folie.

4) Hell på en kopp vann eller to avhengig 

av størrelse på ribba. 

5) Dekk formen med folie og damp ribba i 

ca.30 min på 180°C.

6) Ta av folien og stek ribba i ca.1,5 timer. 

7) De siste 10 minuttene skrus varmen 

opp til 220ºC. Pass på at svoren ikke 

blir brent.

Vanlige julemiddager i Norge

Rett Hvor
Spiser 
dette på 
julaften

Ribbe
Tradisjonell mat på 
Østlandet og i Midt-
Norge

56%

Pinnekjøtt
Tradisjonell mat på 
Vestlandet, Nord-Norge 
og litt på Østlandet

31%

Kalkun
Nyere juletradisjon, 
helst i byene

6%

Svinestek eller  
svinekam Helst i byene 4%

Lutefisk
Spredd på Østlandet, 
i innlandet og Nord-
Norge

2%

Torsk Sørlandet 1%

Viltstek Spredd, i byene 1%

Kilde: Wikipedia Undersøkelsen ble gjort av Research International 

i 2003 og 2005.
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Morsom mosjon for store og små

«Løp og kjøp» er et skattet uttrykk i desember. Bolyst opp-
fordrer heller til «løp og lek», og presenterer noen gode tips 
til morsom mørketidstrening.

Det heter seg at man ikke skal tenke på kalorier når 

man koser seg med god mat i jula. Spiser man ribbe 

med tilbehør på julaften, er det en synd å ligge våken 

på natta med vissheten om at dette ene måltidet har 

brakt nok kalorier for en hel dag inn i kroppen din. 

Men hvem sier at man ikke kan kose seg også ved 

å være i aktivitet? Fysioterapeut og muntrasjonsråd 

Hilde Sandvoll byr mer enn på gjerne tips til sosiale 

aktiviteter for hele familien, i nærmiljøet.

– Man skal selvfølgelig bevare tradisjonene og 

kose seg i jula, dette tuller man ikke med. Men jeg 

tror at man kan bringe julegleden inn i aktivitetene!

ENKLE GREP
Selv om Sandvoll selv er senterleder og driver 

treningssenteret SATS på Langnes, er det slett ikke 

treningssenteraktiviteter hun oppfordrer til.

– Mye av julekosen er forbundet med å være i lag 

med familie og gode venner. Kombiner denne kosen 

med å være i aktivitet i nærmiljøet! Inviter naboene 

og vennene dine på et rebusløp i nabolaget, eller 

arranger akekonkurranse i bakken.

Sandvoll har selv tidligere bodd i borettslag, og vet 

at det er en del sosiale arrangementer i desember.

– Mine erfaringer er at det var sosialt i starten av 

adventen, med julegrantenning. Men hvorfor stoppe 

der? Ta på gode og varme klær og gå en fredfull 

juletur i desemberstille gater med venner og naboer. 

Skal man på besøk, kan man godt la bilen stå og 

spasere dit. 

MANGE ALTERNATIVER
Nødvendige desemberaktiviteter som husvask og 

snømåking er kanskje pliktløp for mange. Men det 

ligger en glede både i det å sette huset i stand til jul, 

samtidig som det er en finfin treningsform.

– Jeg har selv prøvd å ha på meg en aktivitetsmå-

ler med blant annet skritteller da jeg tok helgevas-

ken, og jeg ble ganske så overrasket over resultatet. 

Jeg forbrente like mange kalorier som jeg gjør under 

en knallhard spinningtime, sier Sandvoll, som heller 

ikke fortviler over at barna ønsker bare dataspill 

under juletreet.

– Av dataspill fins det mange alternativer hvor hele 

familien kan være med, og bevege seg rundt i stua 

mens man spiller. Så kan man godt ta en pause fra 

spillingen, og gå ut og bygge borg eller ha en venn-

skapelig snøballkrig. Bare fantasien setter grenser for 

hva man kan gjøre i lag både inne og ute, sier Hilde 

Sandvoll.

– Å være i aktivitet i nærmiljøet med venner og familie er både gratis, morsomt og energigivende, sier Hilde Sandvoll. Sammen med Andre Berglund demonstrerer hun enkle trenings tips for hele familien: snøballkrig og aking.

TIPS:
Uansett om du velger pinnekjøtt eller ribbe på jul-
aften, er begge relativt mektige og du får i deg over 
2.000 kalorier hvis du forsyner deg flere ganger. Men 
som Hilde Sandvoll sier; det er ikke det du spiser 
mellom julaften og nyttårsaften som er avgjørende 
for et balansert kosthold, men hva du spiser mellom 
nyttårsaften og neste julaften. 

FAKTA
Hilde Sandvoll oppfordrer ikke til å telle 
kalorier i jula, men her følger likevel en over-
sikt over hvor mange kalorier man bruker i 
løpet av en time ved dagligdagse aktiviteter:

•	 Rolig	gange:	215
•	 Gå	i	trapper:	414
•	 Kle	seg/vaske	seg:	192
•	 Lage	mat/	re	opp	senger:	236
•	 Måke	snø:	481
•	 Sove/sitte	og	lese/se	på	TV:	74
•	 Stå	oppreist:	89
•	 Vaske	gulv:	281
•	 Vaske	vinduer:	259

FAKTA
Hvordan man skal regne ut kaloribehovet 
per dag for voksne er ingen entydig øvelse. 
Som en tommelfingerregel ser det ut til 
at en person trenger rundt 30–40 kcal pr. 
kg kroppsvekt pr. døgn for å holde vekten 
stabil. Hvis man for eksempel veier 70 kilo 
vil vekten være stabil hvis du inntar 34 x 70 
= 2380 kalorier (kcal) pr. dag. Men, denne 
metoden tar ikke hensyn til kjønn, alder og 
aktivitetsnivå og er derfor lite presis, heter 
det på Helsenett.no.

Kjell Magnar Lekang

IT-konsulent

 Trening i din 
egen stue?
Er du en av dem som ikke er glad i treningsstudioer eller milevis løping på vinterkalde landeveier 

for å kvitte deg med resultatene av mye god julemat? Det ingen grunn til å fortvile. Spesielt ikke 

om du selv eller noen andre i huset har en spillemaskin tilgjengelig.

Nå er det ingen nyhet i seg selv at du bruker kroppen sammen med spill. Allerede i 2002 

var Playstation i gang med sin Eyetoy, men utviklingen siden den har gjort utstyret adskillig 

mer presist og mye mer brukervennlig. I tillegg er det utviklet adskillig flere spill som både er 

morsomme og holder deg i aktivitet. Alle de tre store, Nintendo Wii, Xbox 360 og Playstation 3, er 

langt fremme med sin bevegelsesteknologi. Her er noen tips for innetrening som både er fysisk 

og moro:

•	 Nintendo	Wii	gir	deg	mulighet	til	å	spille	golf,	tennis,	boksing,	baseball	og	bowling	med	inntil	

fire andre. Er du opptatt av kalorier vil du i Wii Fit Plus se hvor mange kalorier du forbrenner 

når du trener med Wii Balance Board. 

•	 EA	Active	Personal	Trainer	har	mange	øvelser	og	instruerer	deg	underveis	slik	at	du	når	målet	

ditt. En håndholdt kontroller med sensor registrerer hvor du er i rommet og gir signal til spillet 

med dine bevegelser.

•	 Playstation	Move	er	ikke	så	ulik	Wii.	Den	baseres	også	på	en	håndholdt	kontroller	som	sender	

signal til spillet. Denne brukes sammen med Playstation Eye-kamera og mikrofon. Det nye 

Sports Champions inneholder golf, gladiatordueller, strandvolleyball, bueskyting og bordtennis 

med inntil fire personer. Det er i tillegg en drøss andre spill som du også må bevege deg til.

•	 Xbox	360	med	sine	Kinect-spill	skiller	seg	ut	med	at	du	ikke	trenger	å	holde	noe	sensorutstyr	

i hånden som sender signaler om hva du gjør. Et kameraøye holder styr på bevegelsene dine 

og plasserer dem inn i spillet. Spill som Kinect Sports, Dance Central og Fitness Evolved gjør 

at store deler av kroppen brukes under spillet.

Spill og utstyr har endret seg fra noe som kun skjedde på gutterommet til å bli en sosial 

og mer fysisk aktivitet for hele familien. For de som lider av dørstokkmila kan dette være et 

morsomt alternativ for å holde seg i aktivitet, men skituren i skog og mark vil den aldri kunne 

erstatte. 

Spill og utstyr har endret seg fra noe 

som kun skjedde på gutterommet til 

å bli en sosial og mer fysisk aktivitet for 

hele familien.



I dag bor det opp mot 

7.000 mennesker på 

Stakkevollan, eller 

like mange som i hele 

Målselv kommune.

Oddmund Forfang 
(t.v.) og Knut 

Sivertsen binder 
jern i 1983.

Ukjente ildsjeler lagde 
TV-innslag fra boretts-
lagene.

Henning Norbakken mener det er perfekt å bo på 

Stakkevollan. – Her har vi alt vi trenger, uten at vi er 

isolert fra resten av byen!
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En by i byen
Det mener en spøkefull daglig leder i Utsikten 

borettslag, Henning Norbakken. Men en kjerne av 

sannhet er det i dette, for området har opp mot 7.000 

innbyggere. Regjeringen.no opplyser at tre av fire 

norske kommuner har under 10.000 innbyggere.

ALLE NØDVENDIGHETER
Bydelen Stakkevollan slik vi kjenner den i dag, vokste 

frem som et resultat av en gigantisk satsing fra 

TBBL. På slutten av 70-tallet sørget en stadig økende 

befolkning for et stort behov for boliger. De syv 

borettslagene som i dag i stor grad utgjør Stakkevol-

lan-området, ble påbegynt på slutten av 70-tallet og 

ferdigstilt på løpende bånd tidlig på 80-tallet. 

– Vi er et helt samfunn her. Butikk, svømmehall, 

treningssenter, legekontor, helsestasjon, ja vi har til 

og med en egen frikirke. Det eneste vi mangler er 

en frisør og et eget NAV-kontor, sier Norbakken, før 

han forteller om planene for senteret på Stakke-

vollan.

DUGNADSÅND
– Deler av Utsikten borettslag er seksjonert ut til 

Tromsø kommune og forretningsdrift. Begge dispo-

nerer i dag relativt store arealer her, og forretnings-

delen skal etter hvert utvides. Coop Nord skal doble 

størrelsen på Prix-butikken her, og det øvrige arealet 

skal bygges ut og romme nye næringsvirksomheter. I 

tillegg skal utearealene rustes opp og trafikksituasjo-

nen forbedres, opplyser han.

Norbakken trekker også gjerne frem Stakkevollan 

idrettsforening, SIF, som en pådriver for utviklingen i 

området.

– SIF må være den beste organisasjonen i hele 

byen, med en enestående dugnadsvillighet. Idretts-

hallen Bobla ble laget på bakgrunn av dugnadsinn-

sats, hvor SIF samlet inn penger til byggematerialene. 

Men jeg må også trekke frem at velforeningen vi har 

her, med representanter fra hvert av borettslagene, er 

initiativrike og står på.

– ET STEINBRUDD
Knausen Borettslaget var først ute, og ble formelt 

etablert allerede i 1979. Utsikten borettslag kom året 

etter og var den gang det største i Norge, og i dag er 

det fortsatt Nord-Norges største. Knut Hermansen i 

TBBL Teknisk kjenner godt til historien fra utbyggin-

gen av Stakkevollan.

– Stakkevollan er i dag et av Norges tettest 

 befolkete områder. Tromsø kommune så utover på 

70-tallet behov for mange nye boliger, og  Stakkevollan 

ble tilrettelagt for å imøtekomme etterspørselen. Men 

det viste seg raskt at det var et  utfordrende område å 

bygge i. Hele feltet var i utgangspunket et steinbrudd, 

og spesielle hensyn måtte derfor tas i bygge-

prosessen, forteller  Hermansen.

GODT SAMARBEID
Å være stor har også sine utfordringer, og som Nord-

Norges største borettslag har Utsikten tatt konse-

kvensen av dette ved å ansette Henning Norbakken i 

full jobb som daglig leder.

– Tidligere år har det vært så mye press på styret at 

ansvaret rett og slett måtte settes ut til en betalt leder. 

Dette gjelder jo nå for Utsikten, men jeg må poengtere 

at jeg har et godt samarbeid med styrelederne i de 

andre borettslagene. Stakkevollan er et utrolig åpent 

og flott område å bo i, med nærhet til naturen og nær-

het til de andre beboerne. Vi er et eget lokalsamfunn, 

men er ikke isolerte, sier Henning Norbakken. 

Bildet viser tydelig beskaffenheten til området.  
– Hele feltet var et steinbrudd, og det måtte tas 
spesielle hensyn under byggeprosessen, sier Knut 
Hermansen i TBBL Teknisk.

– Stakkevollan huser så mange innbyggere at vi burde hatt 
egen ordfører!

FAKTA
Syv TBBL-borettslag utgjør 
 bydelen  Stakkevollan:

n  Knausen (etablert 1977)
n  Utsikten (etablert 1980)
n  Rundvannet (etablert 1978)
n  Sørlia (etablert 1986)
n  Brattbakken (etablert 1979)
n  Varden (etablert 1983)
n  Skattøra (etabert 1982)
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Boligsalg – 
steg for steg

er viktig å ta med legitimasjon på kontraktsmøtet. 

Meglerne må kunne forvisse seg om at det er eieren 

av boligen de sitter overfor.

6 
RYDDE
I avtalen med Kirkpatrick tar GARANTI 

Eiendomsmegling på seg jobben med å 

markedsføre leiligheten på egne nettsider, 

på finn.no, Tinde og i Bladet Tromsø. Til markeds-

føringen trengs lekre bilder som viser leiligheten, 

dets potensial – og med minst mulig personlige 

eiendeler. Kirkpatricks leilighet er noe overmøblert, 

men heldigvis er Bratterud, som har svart belte i 

ominnredning, på saken.

– Min mann sier spøkefullt at enten må han spikre 

fast møblene i gulvet – eller så må han montere 

hjul på dem. Målet vårt i denne leiligheten er å vise 

potensielle kunder hvor mye plass det egentlig er i 

boligen. 

7 
VISNING
Etter at bildene er tatt og leiligheten er ryd-

det, er det tid for visning. Siden Kirkpatrick 

jobber i en annen by i ukedagene, og lei-

ligheten er ferdigryddet, begrenses hans innstats til 

å henge salgsplakaten i vinduet. Bratterud forklarer 

at visningsdagene i Tromsø er noe annerledes enn i 

andre norske byer.

– I Oslo er det for eksempel vanlig med visninger i 

helgene. Tromsøfolk liker å gå på visning i ukeda-

gene, og bruke helgene til andre aktiviteter.

Prosjektmegleren kan melde om stadig økende 

aktivitet i markedet.

– Bortsett fra spesielt ukurante objekter, selges 

de fleste boligene ganske raskt. Vi merker også at 

Kroken er en levende og aktiv bydel – noe planene 

om nye boliger her er et bevis på.

ID
É 

&  INSPIRASJO
NII&

Før første møte med GARANTI Eiendomsmegling og 

prosjektmegler Ingvild Bratterud, hadde Kirkpatrick 

forberedt en hel perm med dokumenter om boligen. 

Bortsett fra energimerkingen av boligen, viste det 

meste seg å være unødvendig – siden GARANTI Eien-

domsmegling har full oversikt over borettslagboliger i 

blant annet TBBL.

1 
INNHENTE INFORMASJON
Det Kirkpatrick ikke trengte å fremskaffe av 

informasjon var: Informasjon om byg-

ningsmasse, som byggeår og standarder. 

Bratterud hadde med kopi av dokumentene fra 

Kirkpatricks kjøp av leiligheten i 2001, som inneholdt 

nyttig informasjon for prosjektmegleren. Hun hadde 

også full oversikt over utbedringer og utbygginger i 

borettslaget, i dette tilfellet var det oppført vinterhage 

etter 2001. Fellesgjeld og fellesutgifter var hun 

oppdatert på, samt at leiligheten hadde garasjeplass 

som kan selges separat. 

2 
ORIENTERE SEG I MARKEDET
Kirkpatrick trengte heller ikke å sette seg 

inn i boligmarkedet på egen hånd før han 

bestemte seg for å legge leiligheten ut for 

salg. Ifølge Bratterud har GARANTI Eiendomsmegling 

den beste oversikten i markedet.

– Vi kjenner borettslag spesielt godt. Vi vet hva 

som er solgt, og til hvilken pris. Videre vet vi hva som 

ligger ute i markedet. Det setter oss i stand til å gi 

en realistisk prisvurdering til kundene våre, legger 

hun til. 

3 
REDEGJØRE FOR TILSTAND
Leiligheten i Malmveien ligger i et godt 

opparbeidet borettslag med sunn økonomi. 

Kirkpatrick kan opplyse Bratterud om at det 

ikke har vært noen negative hendelser i boligen, som 

oversvømmelse eller svikt i det elektriske anlegget. Han 

har også energimerkingen av boligen på plass. Men 

prosjektmegleren kan ved selvsyn se at det ikke har 

vært gjort noen oppgraderinger i boligen siden 2001.

– Mange som er interesserte i leiligheten vil 

nok vurdere å pusse opp bad og kjøkken. Det er de 

dyreste rommene, noe eventuelle kjøpere vil kalku-

lere inn når de legger inn bud.

Bratterud vil ikke uten videre anbefale å pusse opp 

boligen før et salg.

– Det er ikke sikkert man får tilbake invester-

ingene i form av økt salgspris. Folk har ulik smak, og 

mange kjøpere foretrekker å gjøre valgene selv.

4
ENERGIMERKING
Fra 1. juli i år ble energimerking obligatorisk 

for alle norske boliger som leies ut eller 

selges. Da vil det være krav til at en energi-

attest skal følge dokumentene til boligen. 

Det er den enkelte boligeier som har ansvaret for 

energimerking av boligen – ikke boligselskapene. 

Informasjonen fra energimerkingen skal være med 

i markedsføringen av enheten ved salg. Bevisste 

mangler eller bevist feilinformasjon vil da kunne 

føre til erstatningsplikt. Utdypende informasjon om 

energimerking finner du på TBBLs hjemmeside. 

Energimerket minner om merkingen av hvite-

varer og har en karakterskala fra A-G, der A er best. 

I tillegg til karakteren skal det også følge med en 

energiattest med tiltaksliste. De fleste eldre boliger 

vil havne i nederste del av karakterskalaen (E-G). 

Hvis du har en bolig som tilfredsstiller dagens bygge-

forskrifter, vil du normalt få C-D. Lavenergihus er nor-

malt B, og passivhus som har svært lavt energibehov, 

vil være eneste typen som oppnår toppkarakteren.

NVE har opprettet en egen nettside for gjennom-

Da Kenneth Kirkpatrick først bestemte seg for å legge ut sin 
 leilighet i Kroken for salg – ble han overrasket over hvor lite jobb 
det medførte.

føringen av energimerkingen: www.energimerking.

no. Her kan du også lese mer om hvordan gå frem. 

Du kan velge om du selv ønsker å gjøre dette, eller 

innhente spesialistkompetanse for gjennomføringen. 

For leiligheter er ikke løsningen fullgod i dag. NVE 

anbefaler her at man vurderer å benytte eksperter 

for denne prosessen. TBBL Teknisk innehar denne 

kompetansen, samt Tromsøs største erfaring knyttet 

til boligmassen til byens boligselskap.

5 
SIGNERE PAPIRER
Det tar bare noen minutter, men alle som 

har kjøpt eller solgt bolig vet at det er en 

hel bunke papirer som må signeres. Det 

Kenneth Kirkpatrick viser prosjektmegler Ingvild Bratterud fra GARANTI Eiendomsmegling rundt i leiligheten sin slik at hun kan foreta en prisvurdering.
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Bestill eierskifterapport fra TBBL
Det lønner seg å være grundig når man handler bolig. Hos TBBL 
har du gode muligheter til dette, enten du kjøper eller selger.

Som boligselger har du informasjonsplikt, og som 

kjøper har du undersøkelsesplikt. En grundig jobb 

med en eierskifterapport i forkant, kan spare deg 

for mye. Det kan være skjulte feil og mangler ved 

boligen som du er ansvarlig for. Mange av disse lar 

seg ikke oppdage av det blotte øye. 

SKADER SOM UTVIKLER SEG
De fleste skader på bolig skyldes vann – eller 

fuktskader. Disse kan være skjult for det blotte øye 

ved overtakelsen av boligen, for så å utvikle seg til å 

bli synlige. Slike skader kan også utvikle seg fra en 

leilighet til flere andre og dermed skade borettsla-

gets øvrige eiendom. 

Andelseieren kan gjøres ansvarlig dersom det 

blir påvist at skade skyldes manglende eller feil ved-

likehold inne i boligen. Utbedring av slike skader er 

både dyrt, omfattende og tidkrevende. Eierskifterap-

porten skal prøve å avsløre om det fins slike skjulte 

feil og mangler ved boligen. En grundig gjennom-

gang i forkant av handelen kan derfor spare deg for 

mye i etterkant!

TBBL Eierskifterapport er en skriftlig rapport etter 

innvendig besiktigelse av leiligheten. I kontrollen 

foretar TBBL Teknisk sine fagfolk søk etter fukt på 

bad, wc, vaskerom, kjøkken og innenfor ytterdører. 

Rapporten omfatter også en beskrivelse av synlige 

skader på elektrisk anlegg, vannrør, ventilasjonsan-

legg og andre bygningsskader. Dette gjelder også for 

vann og avløp, der leilighetens innvendige og synlige 

rørdeler inspiseres visuelt, og eventuelle skader 

kommenteres. Også leilighetens avtrekk besiktiges, 

som kjøkkenventilator, avtrekk på bad/ vaskerom, 

samt den øvrige nødvendige ventilasjonen. I rappor-

ten kommenteres eventuelle synlige feil og mangler 

ved anlegget.

IKKE EL-KONTROLL
TBBL Eierskifterapport er ikke å betrakte som 

en formell kontroll og/ eller godkjenning av det 

elektriske anlegget. Dette må eventuelt utføres av 

godkjent elektroinstallatør. Vanlige slitasjeskader 

kommenteres ikke særskilt, men det samlede hel-

hetsinntrykket av leiligheten tas med i rapporten.

I Eierskifterapporten kommenteres også synlige 

bygningsmessige feil og mangler ved boligens 

konstruksjon. Dersom noen rom ikke er tilstrekke-

lig ryddet og tilgjengelig for kontroll, påpekes og 

anmerkes dette spesielt. 

Eierskifterapporten tar ikke stilling til eventuelle 

kostnader ved utbedring, men påpeker behov for 

reparasjon der det anses som nødvendig. Eierskif-

terapporten er en fase 1-rapport, som er basert på 

visuell befaring uten inngrep i boligens bygnings-

konstruksjon. 

Skader, feil eller mangler som påpekes i rap-

porten kan dermed være mer omfattende enn 

beskrevet. 

TBBL kan ikke gjøres ansvarlig for mangler eller 

feil i opplysninger i rapporten ved skader som 

krever inngrep i bygningsdeler for å avdekke. For 

mer informasjon om eierskifterapport, sjekk TBBLs 

hjemmesider. 

Karl Karlsen har tatt bilder av boliger for salg i over sju år. Hele 
hensikten er å få flest mulig på visning.

Etter å ha fotografert flere tusen boliger til salgs i 

Tromsø, er Karlsens viktigste råd at man rydder. 

Bildene er førsteinntrykket eventuelle kjøpere får av 

boligen. Personlige eiendeler er ikke av interesse for 

kjøperen, kommenterer Karlsen.

− Folk liker ikke å føle seg som kikkere når de 

surfer etter bolig på nett. Derfor er det lurt å fjerne 

personlige effekter. Det er også smart å fjerne møbler 

og utstyr som tar opp mye plass. Mange tror for 

eksempel at ved å plassere en ekstra barneseng på 

foreldrenes soverom, så viser man hvor mye plass 

det er. I realiteten oppfatter de fleste rommet som 

trangere. Dersom man har et ekstra soverom som 

ikke skal tas bilde av, kan det være en god idé å 

stable overflødige effekter der.

FJERN:
•	 Rot

•	 Tunge, mørke og overflødige møbler

•	 Mørke gardiner

•	 Sanitære produkter, som tannbørster og dopapir

•	 Stellebord

•	 Tekstiler som puter i skrikende farger, som tar bort 

oppmerksomheten fra helheten

•	 Leker

•	 Kaffetrakter og annet kjøkkenutstyr

•	 Personlige effekter på kjøleskapdøra

•	 Private bilder. Men dersom det er flotte profesjo-

nelle bilder, kan det være en fordel å beholde dem 

slik at ikke veggene ser nakne ut.

Det er viktig at boligen ikke fremstår som steril på 

bildene. Det kan fort bli resultatet dersom man fjerner 

de personlige effektene. Med enkle grep kan man 

få leiligheten til å fremstå hyggelig, men samtidig 

nøytral.

LEGG TIL:
•	 Fruktfat gjør seg godt på bilder

•	 Like og ensfargede håndklær på badet.

•	 Stearinlys

•	 Pynt vinterhagen med møbler og puter

•	 Skåler med urter på kjøkkenet

•	 Blomster og andre planter

•	 I motsetning til andre rom, kan barnerommet med 

fordel pyntes litt ekstra – med glade farger

ANDRE TIPS: 
•	 Ikke alle kvadratmeterne i boligen trenger å være 

med på bildene. Fokuser mest på: Bad, kjøkken, 

stue, trappeoppgang og minst et soverom. 

•	 Været i Tromsø er ikke helt stabilt, og den kan 

være grått og trist når fotografen kommer på 

besøk. Derfor kan det være lurt å ta bilder av 

utsikten selv – på en godværsdag. 

•	 Fotografen tar bildene av boligen i hoftehøyde. Når 

du har pyntet og ryddet til fotografering, kan det 

være lurt å sette seg på kne for å danne seg et 

inntrykk av hvordan rommene tar seg ut.

Fotograf Karl Karlsen påpeker at det er fornuftig å legge litt ekstra flid i rydding og pynting før man 
tar bilder av boliger til salgs.
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Navn: Aquarium 
borettslag 
Stiftet: 2003
Boenheter: 51
Hva: Maling av panelte 
fasader på tre bolig-
blokker. Totalt 2 200 m²
Oppstart: Juli 2010
Ferdigstilt: September 
2010
Prosjektleder / 
 byggeleder: Svein Erik 
Rollstad

Prosjektledelse er å ta ansvar for å lede en prosess fra målformulering til ferdig prosjekt. Byggeledelse er å ivareta bygg-
herrens interesser i kontakten med entreprenør, samt å følge opp kvalitet, fremdrift og økonomi under utførelsen. TBBL 
Teknisk har lang erfaring og bred kompetanse om nybygg, rehabilitering og forvaltning av bygninger. Prosjektene som er 
vist her er noen av de TBBL Teknisk er stolte av å ha jobbet med i 2010.

Navn: Terrassen borettslag
Stiftet: 1977
Boenheter: 198
Hva: Nord-Norges største 
rehabilitering av borettslag. 
8 000 m² ny fasadekledning 
med 10 cm tilleggsisolering, 
nye terrasser og skjerm-
vegger, delvis rehabilitering 
av vann og avløp, rehabilite-
ring av gater og plasser med 
brostein og asfalt, forbedring 
av avtrekkssystem og 
kanaler. Utenomhusarbeid på 
grøntarealer, og etablering av 
nye lekeplasser og grillplass. 
I tillegg total oppgradering 
av garasjeanlegg, med 
betongrehabilitering, belys-
ning og porter, samt at det er 
utført ny hovedfordeling av 
det elektriske anlegget.
Oppstart: Oktober 2008
Ferdigstilt: Desember 2010
Prosjektleder: Roy 
 Jakobsen
Byggeleder: Rune Wara

Navn: Elverhøy Nord borettslag
Stiftet: 1966
Boenheter: 45 boenheter fordelt på tre blokker
Hva: Utskifting av vinduer, balkongdører og noe tilleggs-
isolering. Totalt 325 utskiftninger.
Oppstart: September 2010
Ferdigstilt: November 2010
Prosjektleder / byggeleder: Roy Jakobsen

Navn: Solvegen 
borettslag
Stiftet: 1990
Boenheter: 52 boenhe-
ter fordelt på 26 hus
Hva: Ny drenering og 
overvannsgrøfter, samt 
rehabilitering og ventile-
ring av krypkjellere.
Oppstart: August 2010
Ferdigstilt: November 
2010
Prosjektleder: Roy 
Jakobsen
Byggeleder: Rune Wara

Navn: Glimmerveien borettslag
Stiftet: 1972
Boenheter: 155 boenheter fordelt på tre leilighets-
typer i rekke- og kjedehus.
Hva: Renovering av 81 stk rekkehusleiligheter type 
U. Arbeidet har bestått i fornying av 5 400 m² tak, 
med brannsikring og tilleggsisolering av loft, samt ny 
taktro, tekking og takrenner. 2 200 m² fasade er for-
nyet med 100 mm tilleggsisolering, skifting av vindu 
og dører, samt ny vindsperre og kledning. Fasadene 
er i tillegg komplettert med lévegger og innsetting av 
ventiler samt tiltak for støyreduksjon. 
Oppstart: Januar 2010
Ferdigstilt: Oktober 2010
Byggeleder: Knut Hermansen

Navn: Myrheim II borettslag
Stiftet: 1969
Boenheter: 73 boenheter fordelt på tre leilighets-
typer, henholdsvis 2- og 4-roms blokkleiligheter og 
4-roms rekkehusleiligheter. 
Hva: Renovering av 45 stk blokkleiligheter. Arbeidet 
har bestått i heving og inntekking av gesimser på tak 
og skifting av gesimsbeslag.  Fornying av 3 100 m² 
fasade, med 50 mm tilleggsisolering, ny vindsperre, 
skifting av tre- og platebasert kledning, samt bygging 
av nye inngangsparti. I tillegg er balkonger skiftet og 
utvidet med nye i prefabrikkert betong. 
Oppstart: Februar 2010
Ferdigstilt: November 2010
Prosjektleder: Roy Jakobsen
Byggeleder: Knut Hermansen
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Prosessen med nettstedet har pågått i noen måneder, 

og har innebært en fullstendig analyse av hva 

markedet og dagens kunder etterspør. Selv uten å ha 

markert overgangen til nye sider viser statistikk på 

trafikk og tilbakemeldingene så langt at dette synes å 

være noe som har falt i smak hos brukerne.

TIL MEDLEMMER
− Da vi bestemte oss for å endre nettstedet, så var 

det viktig at vi fikk analysert og satt fokus på hva det 

er vi ønsker å legge til rette for og kommunisere ut. 

Hovedfokuset er nå vridd over på personmarkedet, 

til medlemmer og vanlige brukere. Denne gruppen 

søker primært etter medlemstjenester, forkjøpsrett, 

nyheter og nye boliger. De profesjonelle tjenestene 

opp mot boligselskap kommer litt lengre ned i hierar-

kiet, men er lett å finne. For oss har det derfor vært 

viktig å lage en helt ny informasjonsstruktur for hele 

nettstedet, uttaler kommunikasjonssjef i TBBL Kim Kr. 

Nordli (bildet).

Som leverandør av plattform og teknologi har TBBL 

valgt firmaet Custom Publish. Bak designet står Gnist 

Design.

− Vi har valgt en plattform for fremtiden, som gir 

mulighet for de fleste ting vi ønsker å knytte opp mot 

nettsidene, enten det er lyd, bilder, film eller sosiale 

medier, sier Nordli.

BOLIGANNONSER
Blant de ting som nå er kommet tilbake på nettstedet 

er boliger formidlet gjennom GARANTI Eiendomsme-

gling. TBBL er eneste boligbyggelag i Norge som har 

denne funksjonaliteten og tjenesten.

− Boliger er en naturlig ting å søke etter når du 

sjekker nettsidene til ditt lokale boligbyggelag. Vi har 

derfor fått utviklet en egen løsning for å vise tilgjen-

gelige boliger fra GARANTI på våre sider. I samme 

øyeblikk som disse eksempelvis publiseres på FINN 

sine sider, kommer de også inn på våre. Dette er 

ment som et supplement og en ny salgskanal for 

GARANTI og for våre kunder, forteller Nordli.

Andre nyheter er betalingsløsning på nett, og 

mulighet til å melde deg inn per SMS. I tillegg 

krysspubliseres nyheter direkte på veggen til TBBLs 

Facebookside. En populær underside er historiske 

bilder. Her har TBBL gjort et dypdykk i arkivet og 

funnet frem gamle bilder fra utviklingen av flere av 

bydelene.

CHAT OG APPS?
− Utviklingen av nettstedet er planlagt i flere faser, 

og dette er kun første. Fremover vil det bli mer bilde-

materiell og video, samt at vi ser på mulige løsninger 

for chat med våre fagavdelinger. Jeg har tro på at 

dette kan være interessant for å øke tilgjengeligheten 

for våre kunder. I tilegg ser vi på mulige måter å få 

synliggjort boligselskapene bedre på, søkefunksjoner 

for dette, samt å hjelpe boligselskap som ønsker 

det å få egne nettsider til en fornuftig pris. Apps til 

IPhone er en annen ting vi ser på, forklarer Nordli.

EGNE SIDER
Etter at nettstedet ble lansert har TBBL mottatt en 

rekke henvendelser fra boligselskap som i dag ikke 

har nettløsning. TBBL vil før jul komme med tilbud til 

alle forvalta selskap om dette. Løsningen skreddersys 

de behov man kjenner for boligselskap, med enkel 

publisering av nyheter og bilder, med mulighet for 

nyhetsbrev eller sms til beboerne og koblinger mot 

sosiale medier. Gnist Design arbeider med designet 

for dette, og planen er å benytte et felles grunndesign 

som lett lar seg tilpasse lagets behov. 

− Vårt mål er å lage et system og en pakke som er 

lettest mulig å bruke og fornuftig priset. Det må være 

lett for styrene å sette nye folk til å oppdatere nettet 

etter hvert som endringer i styresammensetningen 

skjer, konkluderer Nordli.

Har du innspill, kommentarer eller ønsker for nett-

stedet, så hører TBBL gjerne i fra deg. Send e-post til 

kn@tbbl.no 

TBBL  
med nye  
nettsider
TBBLs nye nettsider er en del av en større satsing på 
 elektroniske tjenester, og en lenge etterlengtet oppgradering 
av nettstedet.

Mange norske borettslag står overfor omfattende 

rehabilitering i nær fremtid. 

− Målsettingen er at borettslagene skal bli 

moderne, energieffektive og praktiske for alle bebo-

ere, sier prosjektleder i Husbankens miljøgruppe Are 

Rødsjø.

− Det er romslig med penger for søknader fra 

borettslag og sameier, understreker områdeleder 

Turid Helle i Enova. Når man vet at fellesutgiftene 

kan reduseres og verdien på boligene kan økes ved 

for eksempel å rehabilitere ned mot passivhusstan-

dard, burde tilbudet som nå ligger klart være av stor 

interesse for borettslagene.

STØTTER TILSTANDSVURDERING
− En viktig del av pakken er støtten til utredning av 

passivhus og tilstandsvurdering av borettslagene som 

henholdsvis Enova og Husbanken gir. Dette gjør det 

mulig å skape et godt beslutningsgrunnlag som gene-

ralforsamlingen kan ta stilling til. Der man ofte fokuse-

rer kun på investeringsutgifter vil et større perspektiv 

gjøre at man kan se lønnsomheten som ofte kommer 

ved rehabiliteringsprosjekter med god energieffektivitet, 

understreker Helle. Alle som står overfor en omfattende 

rehabilitering bør finne ut om det kan lønne seg å satse 

energieffektivt og øke standarden på andre måter.

HEISTILSKUDD
− En viktig satsing er installering av heis for å 

gjøre boligene mer tilgjengelige for flere. Det kan 

gis tilskudd til konsulentbistand som dekker inntil 

50 prosent av kostnadene ved prosjektering og 

kostnadsoverslag til installering av heis. Tilskuddet 

kan gis til eiere av eksisterende boligeiendommer 

med minst tre etasjer. Ved behandling av søknaden 

skal det legges vekt på antall leiligheter som vil 

kunne betjenes av heisen og grad av tilgjengelighet, 

forklarer Rødsjø.

Fra Husbanken kan borettslag, sameier og 

lignende få tilskudd som dekker inntil 50 prosent 

av kostnadene til tilstandsvurdering og helhetlig 

planlegging ved bolig- og miljøfornyelse. Fra Enova 

kan man få opp til kr 50.000.- til utredningsstøtte for 

prosjekter som tilfredsstiller kravet til passivhusstan-

dard og danner grunnlaget for en beslutning. Dersom 

borettslaget velger å gå for passivhusrehabilitering 

kan man også få inntil 10 timer innledende rådgiv-

ning fra Enovas Rådgiverteam i konseptutviklingsfa-

sen og dessuten 20 til 60 

timer for å kvalitetssikre 

løsningene som er valgt 

for å nå passivhus. 

REHABILITERING
Husbankens grunnlån 

skal fremme universell 

utforming og miljø.

− For nye bygg er 

det krav om tilsvarende 

lavenerginivå for å få 

lån og ved r ehabilitering. 

Husbanken legger 

vekt på helhetlige og 

ambisiøse planer, sier Are 

Rødsjø.

Enova tilbyr inves-

teringsstøtte til fysiske 

tiltak som reduserer 

energibruken i eksiste-

rende bygningsmasse. 

Støtten kan gis til alt 

fra enklere tiltak som 

utskiftning av de gamle vinduene med nye, ekstra 

isolasjon eller andre tiltak. Mest støtte får likevel de 

som gjennomfører mer ambisiøse rehabiliteringer 

med lavenergi eller passivhusstandard.

− Signalet er klart, desto mer energieffektive 

prosjekter desto mer støtte. Velger man passivhus-

standard får man betydelig mer støtte enn mindre 

ambisiøse prosjekter, fastslår Helle. 

SEMINARER «NORGE RUNDT»
Sammen med Husbanken og Enova, vil NBBL gjen-

nomføre en seminarserie for å få i gang rehabili-

teringsprosjekter i boligbyggelagene som ivaretar 

framtidige energi- og tilgjengelighetskrav. 

− Tromsø er det første stedet hvor det arrangeres 

seminar, forteller avdelingsdirektør Terje Halvorsen 

i NBBL.

Seminardato er tirsdag 25. januar fra kl. 13.30-

kl. 19.45. Deretter gratis middag for de av deltagerne 

som ønsker å delta. TBBL vil sende ut invitasjon til 

møtet.

Prosjektleder i Husban-

kens miljøgruppe Are 

Rødsjø.

   Tilbyr penger  
til renovering

FAKTA
n Enovas investeringsstøttesatser for 

 passivhus og lavenergibygg

Passivhus
n Nye boliger: 450 kr/m2

n Rehabilitering av boliger: 700 kr/m2

Lavenergibygg
n Nye boliger: 300 kr/m2

n Rehabilitering av boliger: 600 kr/m2

n (NS 3700:2010 definerer to nivå for 
lavenergihus. Det gis ikke støtte til lav-
energihus klasse 2.

Enova, Husbanken og NBBL ønsker å bidra til en vesentlig heving av kvaliteten i 
 norske borettslag. Pengestøtte, gunstige lån og rådgivning er virkemidlene som tilbys.

Områdeleder Turid Helle 

i Enova.

Forprosjektering Prosjekteringsfase Byggefase Etterkontroll

Husbankens tilskudd 
til tilstandsvurdering av
borettslag

Grunnlån fra Husbanken

Husbankens 
 kompetansetilskudd

Husbankens tilskudd til 
prosjektering av heis

Enovas støtte til 
 utredning av passivhus

Enovas rådgiverteam for passivhus

Enovas investeringsstøtte til passivhus og lavenergibygg

Enovas støtte tl eksisterende bygg og anlegg



Under konferansen ble Bomiljøprisen for 2009 og 

2010 delt ut. I fjor ble ikke prisen delt ut grunnet få 

kandidater. Like fullt fant årets jury at foreliggende 

kandidat for 2009 var så god at prisen dermed ble 

delt ut i år.

Juryen har bestått av Svein Dalsbø, Gerd Soleng 

og Kim Kr. Nordli.

VINNERE AV BOMILJØPRISEN
2009 - Utsikten Borettslag med Utemiljøgruppe 8

Pris: 15 000,-

2010 PRISEN BLE DELT MELLOM TO KANDIDATER
1.plass: Terrassen Borettslag

Pris: 20 000,-

2.plass: Vestlia «Månetoppen» Borettslag

Pris: 10 000,-

I juryens begrunnelse for årets 1.plass heter det:

I prosessen med gjennomføring av landsdelens 

største rehabilitering av borettslag har man valgt 

å fokusere ekstra på møteplasser for beboerne og 

lekeplass. Lagets grillplass tror vi fremover vil bli et 

godt og viktig hjerte i lagets uterom. To lekeplasser 

med nye lekeapparat, sandkasser med overtrekk, 

belysning, fargerike fallmatter og sitteamfi for barn 

og voksne, samt lyssatt fotballøkke, gir de unge i 

laget et flott nærmiljøanlegg. 

 Bomiljøprisen 
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Styrekonferansen 2010
Den årlige konferansen er et viktig møtested for både 

TBBL og for byens mange tillitsvalgte i boligselskap. 

For TBBL representerer konferansen også en betydelig 

satsing i form av ressurser. Inkludert TBBLs  partnere 

deltok 112 personer på årets Styrekonferanse.

− Med bakgrunn i de tilbakemeldinger vi har fått 

kan vi slå fast at styrekonferansen er kommet for å 

bli! Tilbakemeldingene er viktige verktøy for oss, og 

bidrar til at vi og konferansen kan bli bedre. Dette 

er et arbeid vi bruker mye tid på, uttaler administre-

rende direktør i TBBL Svein Dalsbø.

REHABILITERING
Fagprogrammet hadde i år stor fokus på verdien av 

rehabilitering. Foredrag av Trond Valsø, avdelingsle-

der i Låsgruppen AS, Svein Hugo Woll, regionleder i 

Norgesvinduet, og Børge Dønland i Rockwool, satte 

fokus på utfordringer og behov for både ny og eldre 

boligmasse. Det ble også gitt presentasjoner innen 

en rekke andre fagområder og temaer. Økonomisk 

forvaltning, markedsutvikling i eiendomsmarkedet i 

Tromsø og de siste endringer innen boligbyggelags-

verdenen nasjonalt ble adressert. Juridisk spørretime 

med advokat Finn Stormfelt var en hektisk, og klart 

populær aktivitet, og presentasjonen av TBBLs nye 

HMS-produkt, Bevar – HMS, fikk vist på muligheter 

og ansvar i internkontrollarbeidet i boligselskapene. 

Prosjektleder Rune Waras engasjement og varme i sin 

presentasjon ble en tankevekker for mange. I ettertid 

har denne medført en rekke henvendelser til TBBL 

Teknisk om produktet og HMS-arbeid generelt.

JURIDISK SPØRRETIME
− I år som i fjor var dagens mest populære faglige 

innlegg det vi har kalt «den juridiske spørretimen». 

Advokat Finn Stormfelt fra NBBL fikk bryne seg på 

Lørdag 30.oktober ble Styrekonferansen 2010 avviklet på Rica Ishavshotel.

Den årlige styrekonferansen er et viktig møtested for byens mange tillitsvalgte i ulike boligselskap. Låsgruppens Svein Erik Jacobsen, Trond Valsø og 

Hugo Mortensen.

Remiks 

Billedtekst Billedtekst

Norund Sivertsen fra Terrassen borettslag vant et verdiskap fra låsgruppen under konferansens Oktoberfest.

Ken Nylund og Cramo var blant partnerne som hadde 

stand. Her sammen med Hege-Elisabert Bosch fra 

TBBL. 

gode spørsmål fra salen, og svarte oppklarende på 

disse. Noen av spørsmålene var gjengangere slik 

som lovverk og regler rundt kjæledyr i boligselskap, 

uttaler Dalsbø

For TBBL er det viktig å evaluere konferansen for 

ytterligere å spisse denne ytterligere. 

− En av ideene som er fremmet av flere i evalu-

eringene er å bruke boligselskap som konkrete caser 

i det faglige programmet. Dette er noe vi helt klart 

skal se nærmere på. Mange av problemstillingene 

man opplever i et prosjekt, enten det er rehabilitering 

eller annet, er ting som er aktuelle og ofte overfør-

bare til andre boligselskap. Verdien av da å bruke de 

enkeltes erfaringer er god kompetanseoverføring, sier 

Dalsbø.

MINI-MESSE
Ved siden av konferansen ble det i samarbeid med 

TBBLs partnere avviklet en mini-messe med fokus 

på produkter og løsninger for boligselskap. Denne 

var godt besøkt, og dialogen fortsatte utover kvelden 

da mange av partnerne ble med på kveldens sosiale 

program.

Årets kveldsarrangement var tematisk Oktoberfest, 

og da av naturlige årsaker lagt til Ølhallen. Steven 

Carlyle hadde disket opp med spesiallagde pølser 

og hjemmelaget sauerkraut. I løpet av kvelden ble 

det i tillegg trukket en rekke premier som var gitt av 

TBBLs samarbeidspartnere.

− Tilbakemeldingene både på maten og arrange-

mentet har vært kjempepositive. Vårt mål var å skape 

en uformell atmosfære, og på samme tid spise og 

drikke godt. Dette føler vi at vi fikk til. Ekstra mor-

somt var det at Carlyle for anledningen hadde laget 

en egen TBBL-pølse, sier Dalsbø.

TBBL ønsker å takke alle som har bidratt til årets 

arrangementet!



Rabatt på 
rabatten

Verve
kampanje
TBBL hadde en vervekampanje gående 

fra 15. september til 1. november. Til 

sammen fikk boligbyggelaget 111 nye 

medlemmer i denne perioden. Heldige 

vinnere av vervepremien – en iPod nano 

16 GB – er Kristin Lindquist og Ann 

Reidun Jørgensen. Vi ønsker alle nye 

medlemmer velkommen inn i TBBL!

Spar 300 
kroner ved 
innmelding
Ut året spanderer TBBL medlemskontin-

genten for nye medlemmer. Du betaler 

da kun halvparten av hva det egentlig 

koster – 300 kroner (for andelen) 

istedenfor 600 kroner (andel pluss 

voksenkontingent). Meld deg raskt og 

enkelt inn på boligbyggelagets hjemme-

side www.tbbl.no, eller ved å sende en 

SMS til TBBL til 26001. Oppgi fullt navn, 

adresse, fødselsdato og e-postadresse.

På Neumann Bygg var det til og med 
ekstra rabatt på de nedprisede varene da 
butikken arrangerte medlemskveld for 
TBBL-medlemmene.

− Vi tjener ikke penger på dette. Denne kvelden er 

vår gest til TBBL-medlemmene, forklarer markedssjef 

Eivind Olsen ved Neumann Bygg.

TBBL stilte med kake og informasjon om rabat-

tene, samtidig som Neumann kjørte full bemanning 

utenom åpningstid for TBBL-medlemmene.

− 1300 kroner har jeg spart i dag, smiler Tom-

Arild Jensen. Han holder på å flikke litt på huset sitt 

før han legger det ut for salg, og var på jakt etter 

nye takrenner. Det fikk han. 26 meter komplett med 

nedløp, kroker og beslag til 5078 kroner. 

− Ja, du får rabatt på våre rabbatterte priser, 

bekreftet Olsen smilende, og tok seg et kakestykke. 

Medlemskvelden ble arrangert torsdagen før bolig-

messa inntok Tromsø. Kanskje var det noe av årsaken 

til at ikke butikken ble full i timene den holdt åpen for 

TBBLs medlemmer. 

− Vi er veldig begeistret for at våre partnere holder 

medlemskveld for våre medlemmer, og vil gjerne 

bidra så mye som mulig for å gjøre arrangementet 

vellykket. Derfor tilbyr vi blant annet spalteplass i 

Bolyst for de som vil annonsere sine arrangement, 

men det er selvsagt viktig å være tidlig ute i og 

med at vi kommer ut fire ganger i året. Men også 

websiden vår er en flott kanal for å opplyse medlem-

mene om at de gjøres ekstra stas på, smiler leder for 

medlemsservice, Hege-Elisabeth Bosch.

Neumann Bygg åpnet sine dører for TBBLs medlemmer, med vanvittig gode rabatter.

Neuman Byggs Eivind Olsen og TBBLs leder for medlemsservice, Hege-Elisabeth Bosch, tok imot kunder med 

kake og spesialtilbud.Tom-Arild Jansen sparte 1300 kroner.
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Tlf 77 67 35 88 · Faks 77 67 35 89 · Mob 950 09 007 · Pb 2101, 9266 Tromsø
Besøk oss i Skattøravegen 39 · E-post: tomdrey@online.no

www.blikkenslagerdreyer.no

Ventilasjon
Tak Fasade

10 % medlemsrabatt

  

Vi er der – når 
du trenger oss!

  • Byens eneste lokale vaktselskap
  • Faglærte vektere
  • Lang erfaring i vaktbransjen

Trygg Vakt – Postboks 633 – N-9257 Tromsø 
Tlf.: 77 61 03 00  – Fax: 77 65 71 40
E-mail: firmapost@tryggvakt.no – www.tryggvakt.no
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Trygghet siden 

1987

Din samarbeidspartner 
i borettslaget?
• Fungerer som styrets representant hele døgnet, hele året
• 20 års erfaring i borettslag
• Forebygger brann, vann og innbrudd med patruljevirksomhet
• Ivaretar borettslagets regler hele døgnet, hele året
• Kan kontaktes direkte av beboerne etter behov
• Rapporterer alle hendelser til styret
• Rabatterte priser på vakthold, alarm og ITV-overvåkning

Din samarbeidspartner 
i borettslaget?
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Blir kvitt
ubudne
gjester

Tettpakket  teaterprogram

God rabatt til TBBLmedlemmer

Har du først fått skadedyr i hus er 
de ikke så lett å bli kvitt. Aktiv Nord 
oppfordrer til å tenke forebygging, 
fremfor akutt skadedyrbekjempelse.

Programmet for Hålogaland Teater i 2011 
er klart, og som TBBL-medlem er det mye 
godt i vente. 

FAKTA
Aktiv Nord
n  Etablert i 1999 av Geir Jæger
n  Har to satsingsområder; skadedyrkontroll 

og matvaretrygghetssystem (IK-mat) til 
alle næringsmiddelbedrifter

n  Er sertifisert som Miljøfyrtårn,  
og hjelper nå andre bedrifter med  
denne sertifiseringen

n  Har fire ansatte
n  Er den eneste lokaleide  

skadedyrbekjemperen i Nord-Norge

På høsten og vinteren gjør skadedyr det samme 

som oss mennesker, de trekker innomhus hvor det 

er varmt og behagelig. Men for de tobente er det alt 

annet enn behagelig å ha en skjult leieboer.

– Når det fryser på, trekker gnagerne seg inn i 

hus. Her formerer de seg og legger fra seg ekskre-

menter, samtidig som de kan gjøre store skader på 

rør og elektrisk anlegg. Det er noe svineri å få i hus, 

og derfor har vi de siste årene fokusert mer på hvor-

dan huseiere og borettslag kan forebygge problemet, 

snarere enn å bekjempe det når det først oppstår, 

sier daglig leder Geir Jæger i Aktiv Nord.

GNAGERE VANLIGST

Skadedyr er en vid betegnelse på alt fra fugler og 

gnagere til uønskete insekter som kan invadere et 

hus eller en bygning. Siden Tromsø ligger så langt 

nord er vi heldigvis forskånet for store utbrudd av 

veggedyr og kakerlakker, selv om de også 

forekommer.

– Veggedyr er en pest og 

en plage, og er sannsyn-

ligvis det som er mest 

tidkrevende å få bukt med. 

Både veggedyr og kakerlak-

ker kan forekomme her 

i Tromsø, siden man 

uforvarende kan ta 

det med seg i 

bagasjen når 

Noen forestillinger er gamle favoritter, noen er for 

barn, mens andre er definitivt for de voksne.

Et av stykkene som havner i sistnevnte kategori er 

Knutby som har premiere allerede 13. januar. Skue-

spillet er en dramatisering av den såkalte Knutby-

saken, hvor den norske pastoren Helge Fossmo ble 

dømt til livsvarig fengsel for medvirkning til drap og 

drapsforsøk. 

– Stykket er på mange måter dokumentarisk, men 

manusforfatter Malin Lagerlöf har forsøkt å gå inn i 

hodet på aktørene. Spillet utforsker hva som kan skje i 

et lite samfunn der sterke mennesker har mye makt, for-

teller informasjonskonsulent Inger Johanne Sæterbakk.

Dette er første gang stykket vises i Norge. Det har 

tidligere vært vist i Sverige, først med stor debatt, og 

deretter med jubel.

man har vært på ferie i sydligere strøk. Men det 

vanligste problemene vi bekjemper, er gnagere, sier 

Tom Arild Jensen.

Mus trenger ikke større glipe enn 7 millimeter før 

de snor seg inn i hullet – og blir der. For å unngå det, 

kan styret i borettslaget kontakte Aktiv Nord for en 

gratis befaring.

– Både borettslag og andre huseiere kan inngå avta-

ler med oss, hvor vi kommer innom fire ganger i året 

og forebygger skadedyrsproblematikk. Da kartlegger vi 

tilstanden til bygget og monitorerer «trusselbildet», sier 

Jensen, og påpeker at beboerne selv kan gjøre noen 

grep for å redusere sjansen for ubudne gjester. 

BILLIG FORSIKRING

– Huseierne kan selv ta seg en runde rundt bygget 

før snøen kommer og sjekke at det er netting i alle 

ventiler og museband under bordklednin-

gen. Det er også viktig nå når frosten er 

her at man ikke har noen kjellervindu stå-

ende på gløtt. Har man planter som vokser 

oppover veggen kan det være lurt å ta dem 

ned nå, siden de fungerer ypperlig som en 

stige for gnagerne. Har man først fått gnagere 

inn, så anbefaler vi å sette ut vanlige musefeller. 

Bruker man gift kan man risikere at den ikke virker 

med en gang, så gnageren får anledning til å krype 

bak veggen før den stryker med, og blir liggende og 

lukte der, sier Jensen. 

I borettslag har beboerne rett til å sette i gang 

tiltak i egen bolig, men fellesområdene er styret og 

eventuelt vaktmesters ansvar. Aktiv Nord mener at en 

avtale om skadedyrkontroll er en billig forsikring.

– Flere og flere inngår avtaler med oss. Det er 

bedre å forebygge skadedyr, enn å risikere å bli 

beheftet med et rykte om gnagerproblemer. Vi vet 

også at stadig flere kjøpere er opptatt av at boligen 

ikke har problemer med skadedyr, sier Trond Stormo.

SØPPELHÅNDTERING

For borettslag som har felles søppelhåndtering er det 

viktig med ryddige rutiner for søppelhåndtering.

– Alle borettslag bør ringe til avfallsselskapet sitt 

hvis det blir fullt av søppel. Er det tre dager igjen til 

tømming, så er det ingen god ide å stable søpla i store 

hauger. En av de fremste årsakene til skadedyrproble-

mer er slett søppelhåndtering, forteller Stormo, før de 

benytter anledningen til å avkrefte en seiglivet myte.

– Det er ikke bare kvinner som er redd for mus og 

rotter!

Tom Arild Jensen (t.v.) og Trond Stormo i Aktiv Nord kan hjelpe deg både til å forebygge og eventuelt bli kvitt 

skadedyr.

KAKERLAKK I oktober ble det oppdaget 

tysk kakerlakk i en bolig og på en skole i 

Narvik, meldte nrk.no. Kakerlakker i Nord-

Norge er et sjeldent syn, og enhetsleder 

Iris Bartholsen i Narvik kommune forklarte 

forekomsten med at narvikværingene reiser 

mye til utlandet og at kakerlakkene sniker seg 

med i bagasjen på hjemturen.

GJENGANGERE

Noen av stykkene for 2011 er repriser. Lars Saabye 

Christensens Chet Baker spiller ikke her ble så godt 

mottatt da den gikk ved årets begynnelse at den blir 

satt opp på ny. En ren ønskereprise med andre ord.

I tillegg ser teateret allerede en så stor pågang 

til kritikerroste Et juleeventyr at stykket blir satt på 

plakaten også til neste år. Håpet er å gjøre Charles 

Dickens berømte verk til en tradisjon på Hålogaland 

Teater.

VARIERT PROGRAM

Det er flere oppsetninger som må nevnes. Barne- og 

ungdomsforestillingen Fredlaus av Ragnar Hovland 

settes opp for første gang. Teateret følger også opp suk-

sessen med Hamsuns Gjengangere med En Folkefiende. 

HT kaster seg på nytt inn på musikaler med The 

Black Rider av ingen ringere enn Robert Wilson, Wil-

liam S. Borroughs og Tom Waits.

Grensen av Jo Strömgren er skrevet spesielt for 

Et juleeventyr med 

Ketil Høegh i hoved-

rollen som Ebenezer 

Scrooge har høstet 

strålende kritikk. Nå 

settes stykket opp 

også til neste jul.

Informasjonskonsulent ved HT Inger Johanne Sæter-

bakk inviterer alle TBBL-medlemmer til teater.

– Som TBBL-medlem får du 40 prosent rabatt 
på to billetter per produksjon. Det betyr at pri-
sen per billett neste år blir 180 kroner i stedet 
for 280, forteller informasjonskonsulent Inger 
Johanne Sæterbakk.

Tilbudet har vært tilgjengelig for medlem-
mene en stund, men enn så lenge har ikke 
Sæterbakk sett stor trafikk fra TBBL. Nå håper 
hun teateret i større grad fylles av teater-
interesserte medlemmer.

HT-skuespillerne Ida Holten Worsøe og Jørn Bjørn 

Fuller Gee. Strömgren er for øvrig mannen bak suk-

sessen A Dance Tribute to the Art of Football.

– I sammenheng med at Hålogaland Teater feirer 

40 år skal vi også sette opp Gutten og gullfuglen, et 

stykke som første gang ble vist tidlig på 70-tallet, 

forteller Sæterbakk.



FINN 5 FEIL

Rein kalles også reinsdyr og er et hjorte dyr som lever i de nordligste landområdene 
på jorda. De er godt tilpasset de ekstreme kulde- og snøforholdene som kan råde på 
vinterstid. Reinsdyret skiller seg fra andre hjortedyr ved at både bukkene (hannene) 
og simlene (hunnene) utvikler gevir.

I dag finnes det rein i Canada, Alaska, Norge, Finland, Russland, Kina, Svalbard og 
på Grønland. I tillegg er det satt ut rein blant annet på Sør-Georgia i Antarktis og på 
Island. I hele verden tror man det er omtrent 3,3–3,9 millioner ville reiner.

I tillegg er det omtrent. 1,8 millioner tamrein, som blant annet reindriftssamene 
passer på.

Julenissen har også tamrein som han bruker til å trekke sleden med. Men han 
trenger bare 10-12 stykker.

Uglen Ulf har svaret

Svar riktig på disse spørsmålene og fyll inn 
svaret i de riktige rutene. Løsningsordet som 
kommer inn i det skraverte feltet sender du til 

TBBL, PB 6156, 9291 Tromsø, 
 eventuelt på e-post til post@tbbl.no
Husk å merke brevet eller e-posten med 
«Barnesida».

Hver gang trekker vi ut en heldig vinner som får en overraskelse fra TBBL. 
Løsningsordet forrige gang var STILIG.  
Heldig vinner er Mikael Ryssdal, 9 år

1.  Hva heter det krydderet man putter i skallet 
på adventsappelsinen? 

2.  Hva kaller man vann, når det er frossent??
3.  Hva lages snømannen av?
4.   Marsipan inneholder mandler og?
5.   Hva daler ned i skjul i sangen «Glade jul»?
6.  Hva må man knekke før man kan spise 

dem?

VET DU SVARET?
1

2

3

4

5

6

VITS
Lise: Bestemor, jeg fant en hestesko på veien. Hva betyr det?
Bestemor: At det går en hest rundt på sokkelesten! 

GÅTE: 
Hva lukter gulrot og er usynlig?

Svar: Kaninpromp!

Elias er en populær kar, men vi har ertet han litt 

med å endre litt på han.Finner du ut hva som er 

annerledes med Elias på bildet til høyre? Vi har 

endret på fem ting. 
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Visste du at du kan bruke medlemskortet ditt til å få en rekke 
produkter og tjenester til lavere pris? Derfor kaller vi det Fordelskortet! 
Boligbyggelaget har lenge hatt flere samarbeidspartnere som har gitt rabatter. Nytt av året er at flere nye og spennende 
leverandører vil komme inn i fordelsprogrammet – med enda bedre tilbud slik at du som medlem kan spare mer. 
Noen eksempler er:

Mange av tilbudene forutsetter at du har registrert dine interesser og opprettet egen bonuskonto. 
Logg inn på www.nbbl.no/fordel/tromso eller boligbyggelagets hjemmeside og aktiver kortet ditt i dag! 

Aktiver kortet ditt 
og få flere fordeler!

Veihjelp fra Falck       
6 mnd prøveabonnement til kr 199

Kunst fra Galleri Impasto    
10 % rabatt og 5 % bonus 

Boligalarm fra G4S     
10 % bonus på månedspris

NBBL Pangea Visa     
Miljøkort, kredittkort 
og medlemskort i ett

• 

• • 

• 
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www.nbbl.no

Send sms BESTILL NBBL til 2000 og få 30 minutters ekstra ringetid 
pr måned for dine private fakturabaserte mobilabonnement fra Telenor. 
*Gjelder ikke djuice, SurfPrat- og kontantkort.

Vet du at medlemmer 
i boligbyggelag får 
ekstra gode rabatter 
hos Telenor? 

Som medlem har du 
nøkkelen til mange fordeler.
Sjekk ut dine medlemsvilkår og bestill rabattene på www.nbbl.no

15% 25% 

Fasttelefoni Bredbånd ADSL

Opptil Opptil 

25% 

Bredbåndstelefoni

30
min

Mobiltelefoni

Opptil 
ekstra 

ringetid* 

Husk at som TBBL-kunde får du 10% rabatt 
på all belysning. Og skulle du trenge elektriker 
– så har du TBBL-tilbud på dette også

Erotisk  
kampanje tom 24.12:  
Sengetøy fra Funkle  

Før kr 1098,-  
nå kr 898,-

Man–Fre: 10–18
Lør:  10–16

Tlf: 959 39 971
Storgata 56, Tromsø

Bestill en lysplanlegger på
www.jmhansen.no

Kom innom og 
la deg inspirere.

idé T

Mandag-fredag 0830-1800    Torsdag 0830-1900    Lørdag 1000-1500

Tlf : 77 65 97 00

idé:TromsøDET KOMPLETTE BYGGMARKED

Åpningstider: Man-fre 0830-1800. Tors 0830-1900. Lør 1000-1500. 
Tlf.: 77 65 97 00 | tromsoe@neumann.no | www.idekjeden.com
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Vi har stort utvalg av alt til hus 

og hytte, og som TBBL medlem 

får du alltid de beste prisene!

Det du trenger
til vinteren 
fi nner du 
hos oss!

Vi harr sttttoorrtt utvalg av alt til hus
Vi har sstorrtt utvalg av alVi harr ssttttoorrtt utvalg av alt til hu

Snøfresere 
fra kr 1395,-

Julenisser fra kr 89,-

Sparker fra kr 995,-

lt til hlt til

Lykter fra kr 79,-

S SSS S S SSSSSSSSSSS

999955,,-

sushuhuhh s susus

Bjørkeved40ltr kr 49,-
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Våre medlemstilbud på strøm 
til TBBL – medlemmer
Vi utvider vårt tilbud til alle TBBL-medlemmer og tilbyr nå rabatt på avtalene
Fastkraft og 50/50, i tillegg til den eksisterende TBBL spotavtalen.
 
Har du allerede strømavtale hos Ishavskraft og er fornøyd med den, trenger 
du ikke å gjøre noe for å beholde den videre.
 
Vi hjelper deg å velge strømavtale?
Ønsker du forutsigbarhet eller vil du følge markedet? Ring oss og vi hjelper deg å 
finne riktig strømavtale!

Med strømavtale hos Ishavskraft får du bedre 
kontroll med strømregningen:

• Strøm og nettleie på samme faktura.
• Månedlig avregning og faktura etter faktisk forbruk
• Ingen forskuddsbetaling eller skjulte avgifter
• Tilgjengelig kundeservice

Tlf 04925 | kundeservice@ishavskraft.no | ishavskraft.no

TBBL pris: Rabatt 0,5 øre/
kWh på veil. pris fastdel. 
Månedsbeløp kr 22,-*

50/50 
– strømpris med 
trygghet

Med 50/50 sikrer du halve 
forbruket til fast pris, det 
resterende forbruket følger 
spotprisen.

Går prisen i markedet ned 
– sparer du på andelen som 
følger spotpris.

Går prisen i markedet 
opp – sparer du på at halve 
forbruket er sikret til fastpris.

TBBL pris: Månedsbeløp 
kr 22,-*

TBBL Spot 
– svinger med 
markedet

Spotprisen er vår innkjøpspris. 
Prisen følger kursen på den 
nordiske kraftbørsen Nord 
Pool. 

De siste årene har spotavtaler 
gitt de laveste prisene sett 
over tid, men er også det 
produktet hvor prisene 
svinger mest.

TBBL pris: Rabatt – 0,5 øre/
kWh på veil. pris

FastKraft 
– total kontroll

Med FastKraft har du full 
kontroll på strømprisen. 
Denne avtalen passer for deg 
som ønsker forutsigbarhet. 

Du slipper overraskelser når 
det gjelder prishopp, men 
kan i perioder risikere at 
markedsprisen er lavere enn 
din strømpris.

*Gjelder elektronisk faktura. Kr 32,- ved valg av papirfaktura pr post

vi	  kommer	  gjerne	  på	  en	  uforpliktene	  befaring	  

tel.	  47	  90	  60	  20	  
www.handverker.as	  
mail@handverker.as	  	  
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Nina. 
Studerer webdesign 
på nettet via e-læring.

Trygve. 
Pensjonert fi lmfotograf.
Har alle fi lmkanalene.

Jan Espen. 
Elsker ”Deadliest Catch” 
på Discovery Channel.

Hadji. 
Mye på Facebook, får videoer på 
e-post fra familien i Stockholm.

An-Magritt.
Har moren sin i Hammerfest, 
de snakkes daglig på telefon.

Steinar.
Sportsidiot, ser alt fra 
snooker til landhockey.

KOMPLETT. Den smarte TV- og bredbånds-
løsningen som passer alle beboerne.
Et borettslag eller sameie består som regel av en herlig blanding mennesketyper og interesser. Derfor tilbyr vi KOMPLETT 
- en løsning som er så fl eksibel at alle får dekket sitt unike behov. KOMPLETT gir en grunnpakke på over 40 TV-kanaler, 
inkludert 10 som sendes i HD-kvalitet, samt to valgfrie favorittkanaler. Dessuten får alle raskt og stabilt bredbånd hvor man 
selv kan oppgradere hastigheten individuelt. I tillegg kan hver enkelt beboer bestille telefoni. KOMPLETT bestilles ved at styret 
i borettslaget eller sameiet tar kontakt med sin kontaktperson hos Canal Digital.

Les mer på canaldigital.no/borettslag

Bruk medlemsfordelene dine 
Tryg og Tromsø Boligbyggelag samarbeider om forsikringer. 
Gjennom medlemskapet ditt får du inntil 22 % rabatt på private 
skadeforsikringer, samt andre gode fordeler.

Ring oss på grønt nummer 800 33 669, så hjelper vi deg med å 
velge forsikringer som passer til dine behov. 

Nå heter vi Tryg
Vi har skapt trygge rammer for kundene våre i mer enn 130 år. 
Navneskiftet fra TrygVesta til Tryg gir ingen praktiske endringer 
for deg. Ambisjonen vår er fortsatt å være Nordens ledende 
trygghetsleverandør. 

Du kan lese mer på www.tryg.no

Samarbeid gir fordeler



- Med hjertet i sentrum !

SPORTSHUSET A/S

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

 

 

Glass & Fasade as

Dine medlemsfordeler 2010/2011
Advokatbistand − Rekve Pleym og co [www.rekve-pleym.no • tlf 77 75 12 00]
TBBL-medlemmer får 25% rabatt 
på de til enhver tid gjeldende ordinære honorarsatser.  

Eiendomsfinans [www.eiendomsfinans.no]
Hjelper deg å finne beste bank tilpasset deg og dine behov.

Ønsker du en gjennomgang av din lånesituasjon, 
send navn og telefonnummer til tbbl@eiendomsfinans.no eller ring 92 22 51 48.

Alarm og vakthold − Trygg Vakt [www.tryggvakt.no • tlf 77 61 03 00]
Medlemmer får TBBL-pris på sikringsprodukter, vakthold og tjenester.

Kultur − KulturHuset [www.kulturhuset.tr.no • tlf 77 66 38 10]
Opp til 30 % rabatt på kjøp av billetter til arrangementer i regi av KulturHuset.

Avis og annonsering − Bladet Tromsø [www.itromso.no • tlf 77 64 06 00]
7,5 % rabatt for eksisterende abonnenter som er medlemmer 

Kultur − Hålogaland Teater [www.ht.tr.no • tlf 77 60 64 00]
Opp til 40 % rabatt på kjøp av billetter til arrangementer i regi av Hålogaland Teater.

Bad − Tromsø baderom AS (Langnes Rør) [www.tromsobaderom.no • tlf 77 75 99 90]
25 % rabatt på rørdeler 
10 % rabatt på alt av baderomsutstyr og -møbler. 
50 kr i rabatt på gjeldende timepris for rørlegger.

Låsesmed og låseprodukter − Låsgruppen AS [www.lasgruppen.no •  tlf 77 60 77 20]
20 % rabatt på ordinære priser.

Bildekk og felger − Vianor [www.vianor.no • tlf 77 60 96 00]
Dekk: 12 % rabatt på ordinære priser. Olje:30% rabatt. 
Batteri, AC /AC-service og dekkhotell 12%  rabatt på ordinære priser. Felger til nettopris - Trend Silver-
Trend Cap-Dezen F- Dezent RB. 8 % rabatt ekstra på andre felger.

Møterom og overnatting
Grand Nordic Hotel Tromsø og Grand Nordic Hotel Harstad [www.nordic.no • tlf 77 75 37 77]

TBBL-pris på leie av møterom og overnatting.

Bistand ved dødsfall − IMI Begravelsesbyrå [www.imitromso.no • tlf 77 66 25 00]
Full assistanse under gravferdsseremonien uten kostnad (normalpris kr 1.500,-), 
Søknad, merking og oppsetting av gravminne uten kostnad (normalpris kr 1.000,-)

Overnatting og konferanse − Rica [www.rica.no • tlf 66 85 45 60v
TBBL-pris (cirka 30 % rabatt på normalpris) på overnatting på Rica-hoteller i Norge,  

Danmark, Finland og Skottland. 

Blikkenslager- og verkstedprodukter Tom Dreyer AS [www.blikkenslagerdreyer.no • tlf 77 67 35 88]
10 % rabatt på produksjon og montering av pipebeslag, luftehatter etc. 
5-10 % rabatt og fri frakt på utvalgte merker av boligventilasjon, sentralstøvsuger, kjøkkenhetter og 
 ventilatorer.

Renovasjon − REMIKS [www.remiks.no • tlf 77 60 19 00]
TBBL-medlemmer har følgende rabatterte priser hos Remiks: Inn- og utkjøring av container

kr. 1450,- (veil. 1600,-). Leie av container 1-3 dager -  GRATIS! Levering av restavfall kr 22,60 pr kg/
kr 2263,- pr tonn (veil.pris kr. 24,40 pr kg/kr.2438,- pr.tonn) 10% rabatt på andre tjenester.

Blomster og planter − Sonja Johnsen Blomster [www.sonja-blomster.no • tlf 77 68 25 13]
10 % rabatt på alle produkter (bortsett fra brudebuketter og sorgbinderi). 
Avtalen gjelder for kjøp over disk i butikken – ikke bestilling via internett.

Skadedyrkontroll − Aktiv Nord [www.aktivnord.no • tlf 77 65 72 00]
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.

Brannvern og utstyrsservice − Brannmateriell AS  [www.brannslukkerkontrollen.no • tlf 77 65 01 20]
15% rabatt på alle produkter: 
Pulverapparater, brannslanger, røykvarslere, internkontroll/ dokumentasjon. 
Kontroll, service og ettersyn av brannslokningsapparater, øvrig utstyr og anlegg.

Solavskjerming og gardinutstyr − Visko [www.visko.no • tlf 77 63 98 30]
20 % rabatt på motorisering/ automatikk til utvendig solskjerming, 15 % på all solskjerming fra Warema, 

10 % på: alle slags tekstiler, Silent Gliss og Faber gardinoppheng, vindusfolie og interiørprodukter fra 
Designers Guild.

Byggevarer − Neumann Bygg [www.neumannbygg.no • tlf 77 65 97 00]
10-40% medlemsrabatt på byggevarer. Egne medlemskvelder med gode tilbud.

Ishavskraft -Tilbyr TBBL-medlemmer rabatt på følgende avtaler [www.ishavskraft.no • tlf 04925]
Fastkraft – rabatt -0,5 øre/kWh på veil.pris

50/50 – rabatt-0,5 øre/kWh på veil.pris/fastdel+ kr. 22,- pr.mnd ved avtalegiro/efaktura
TBBL Spot – innkjøpspris basert på Nordpools områdepris + kr.22,- pr. mnd. ved avtalegiro/efaktura

Eiendomsmegling – GARANTI Eiendomsmegling Tromsø [www.garanti.no • tlf 77 60 32 25]
TBBLs egen eiendomsmegler 40 års erfaring, innsikt og kjennskap til markedet og nærmiljøet. 
Formidler både salg og utleie av boliger.

Tur- og sportsutstyr − Sportshuset AS [www.intersport.no • tlf 77 66 11 00]
10 % medlemsrabatt på alle varer, utenom spesielle kampanjepriser. Gratis hjemkjøring av tyngre varer 

(treningsapparater o.l.) Medlemsrabatt kan oppnås på alle våre tre butikker.

Elektriker/elektriske produkter og belysning – J.M Hansen Belysningsbutikk & Expert Sentrum, Expert Langnes 
[www.jmhansen.no • tlf 47 66 65 00]  Installasjon og elektrikertjenester: elektromontør 5%, installasjons-
materiell 15%, utstyr til lys og varme 10%. Elektriske produkter: små-elektrisk 5%. Hjemkjøring og retur 
av varer 50%. Belysningsbutikken: all belysning 10%

Ur og optikk − Jacob Friis Ur og Optikk [www.synsam.no • tlf 77 68 31 35]
25 % rabatt på første gangs tilpasning av kontaktlinser, 10 % på kjøp av komplett brille, solbriller og 

kikkert. 10 % rabatt ved kjøp av ur og klokker med verdi over kr 500,-

Garn, gardiner og sytilbehør − Fingerbølla [www.fingerbolla.no • tlf 77 63 99 83]
15 % på alle varer ved kjøp over kr. 100,-
Vi tilbyr garn, gardiner, stoff i metervare og sytilbehør. 
Syr gardiner etter kundens ønsker.

Utleie av verktøy og anleggsmaskiner − Cramo AS [www.cramo.no • tlf 77 60 82 50]
30 % rabatt på leie av bygg- og anleggsmaskiner, lifter, verktøytrucker, brakker, containere med mer. 

Glass og konsulenthjelp − Krane Glass & Fasade AS [www.krane.com • tlf 77 67 92 00]
20-25% rabatt på glass ved utskifting. 
Ring, så kommer vi og tar mål! 2 timers gratis konsulenthjelp ved kjøp av glassløsning.

Varmepumpe − Troms Kraft Energiservice AS [www.tromskraft.no • tlf 77 60 56 70]
5 % rabatt ved kjøp av luft-til-luft varmepumpe.

Kjøkken − HTH Kjøkkenforum Tromsø [www.hth.no • tlf 77 69 79 70]
10% rabatt på alle HTH produkter -innredning til kjøkken, garderobe og bad.
Gjelder ikke flatpakkede varer. 
Tilbyr også spesialpris på hvitevarer som komfyr og oppvaskmaskin!

Verktøy og gass − Gasteck [www.gasteck.no • tlf 77 75 28 60]
15 % rabatt på propangass til hjem og hytte. 30 % rabatt på propan-gass som kunde hos Yara Praxair. 
25 % rabatt på yrkes-/fritidstøy, verktøy og verneutstyr. 10 % på gass-utstyr, 30 % rabatt på kulelagre.

Renhold og vaktmestertjenester – All-tjeneste [www.all-tjeneste.no • tlf 77 61 50 50]
10 % rabatt på gjeldende timepris for renhold og vaktmestertjenester. www.all-tjeneste.no

Håndverkersentralen [www.handverker.as • tlf 47 90 60 20]
Totalleverandør av håndverkertjenester
Snekker, maler, flislegger, rørlegger eller elektriker
Gir TBBL-medlemmer 10  %  avslag på timepris.

Forsikringer –TrygVesta [www.tryg.no]
Partnerrabatt på 5 % og gunstig innboforsikring. 

Samler du dine forsikringer hos TrygVesta får du inntil 22 % rabatt.
For mer informasjon ring gratisgrønt nummer 800 33 669 eller e-post tbbl@trygvesta.no

Bil, båt og leiebil – Biltrend Tromsø AS
4 % rabatt på bilprisen på merkene  Mazda, Hyundai, Ford og Think (ikke inkl. engangsavgift)• 4 % rabatt
 på Yamaha produkter og båter (ikke inkl. engangsavgift) • 10 % rabatt på ordinære priser på verksted
 og delelager • 15 % på ordinære priser på utleie (Sixt Car Rentals - personbiler, varebiler, minibusser)
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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

SOLGT

“Vår erfaring og kunnskap
er din trygghet”


