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medlemsmagasinet

for boligbyggelaget
i tromsø og harstad

tbbl og ha-bo er kjente og tradisjonsrike 
benevnelser på tromsø og harstad bolig-
byggelag. mens man i tromsø har hatt navnet 
siden stiftelsen i 1966, så har man i harstad 
tradisjoner helt tilbake til 1946.

Å bryte med tradisjoner er alltid smertefullt. 
det som er innarbeidet trives man som regel 
med, og man har en tendens til å stritte imot 
 endringer på ting som man har kjært. slik er 
det også med navnene på våre organisasjoner. 

navnet har også en verdi. både tbbl og 
ha-bo er merkevarer som kjennetegnes ved 
godt omdømme gjennom at man har satt 
 medlemmenes interesse først. andelshaverne 
vet at når de benytter våre tjenester, så skal de 
være trygge på at leveransen holder mål. 

styrene i de fusjonerte lagene har vært 
 entydige på at det nye boligbyggelaget skulle 

ha et nytt navn. ambisjonene for det nye laget 
er å ha et stort virkeområde i nord, og da blir 
navn som knyttes til byer i nord for snevert. 

navneprosessen etter at fusjonsvedtaket var 
et faktum har vært omfattende, med intern og 
ekstern navnekonkurranse, kreativ konsulent-
bistand fra harstad-firmaet Vizuelli og styre-
behandling av de framlagte forslag. 

innspillene i prosessen har vært mange og 
gode. et godt navn skal vekke assosiasjo-
ner, skape oppmerksomhet og troverdighet, 
samt gjenspeile verdier. for administrasjonen 
og styret har det vært viktig å få fram den 
 geografiske tilhørighet vi har og den tilknytning 
vi har til det «å bo».

når dette leses, håper vi å ha fått tilslutning 
i ekstraordinær generalforsamling til det nye 
juridiske navnet som blir boligbyggelaget nord. 

forkortet blir navnet bonord som er et tydelig 
og kraftfullt navn som klinger godt. navnet er 
kort nok til også å fungere godt visuelt, i tillegg 
til at det er lett å huske og å si.

i tillegg vil vi benytte slagordet «trygt å bo. 
godt å leve». dette reflekterer de verdier 
som det nye laget står for: Vi er til for våre 
 medlemmer, og for at de skal ha trygg og 
 forutsigbar boligtilværelse!

oppgaven nå er å gjøre bonord like kjent som 
tbbl og ha-bo. dette tar vi fatt på umiddelbart 
og kampanjer er allerede utformet for å skape 
oppmerksomhet om det nye store bolig-
byggelaget i nord. 

neste oppgave er å skape like gode vibrasjoner 
knyttet til trygghet og seriøsitet som vi har opp-
levd at tbbl og ha-bo var kjennetegnet ved. 

nå er det slik at tillit ikke er noe man 
 auto matisk har, men noe man må gjøre deg 
fortjent til. 

Vi har stor tro på at det nye 
boligbyggelaget raskt 
vil vise seg denne 
tilliten verdig.

 

Navnet skjemmer ingen
Når dette leses 

håper vi å ha fått tilslutning 

i ekstraordinær general

forsamling til det nye 

juridiske navnet som blir 

Boligbyggelaget Nord.

16 Utespa tar av

17 Varmepumpe krever fagfolk

18-19 Styrekonferansen

21 nettvett med barn

22-23 nye rekorder for Garanti

26 Mobiltelefonen som nøkkel

27 ny partner i harstad

28 Tilbyr omsorg og hjelp

29 Barneside

24-25 Øvelse er viktig for at vi skal 
reagere riktig når det oppstår brann. 
hvordan er det med øvelser og brann-
sikkerhetsutstyr hjemme hos deg?

12-15 Kvinnene bak to av 
de beste restaurantene vi har 
her nord, Grethe Byberg i «de 4 
roser» og Anne Brit Andreassen i 
«emmas drømmekjøkken» røper 
sine julefavoritter.

på coVereT

sIde 22-23 Slik blir det seende ut inne i de 
nye leilighetene på Kaldslett.

sIde 28 ny partner tilbyr hjemmehjelp og 
vaktmestertjenester.

svein Dalsbø
Administrerende 
direktør

8-11 her kommer en genial 
oppskrift på å bli skikkelig kjent 
med naboen. en sparkiade 
garanterer solide doser med 
latter, bittelitt trim og ikke minst 
uforglemmelige opplevelser.

4-6 Fra og med neste år erstattes 
velkjente TBBl og ha-bo med et nytt 
felles navn. 



skal barnet hete
etter fusjonen mellom 

Tromsø og harstad bolig-
byggelag var et faktum, 

har arbeid med nytt navn 
og profil pågått. Inn-

stillingen fra styret i bolig-
byggelaget ble behandlet 

på ekstraordinær general-
forsamling 6.desember.

forslag til nytt juridisk navn på selskapet 
er boligbyggelaget nord al. siden navn og 
endring av dette er knyttet til selskaps rettslige 
forhold, krever dette en formell endring i ved-
tektene for boligbyggelaget.

− På en måte er det litt merkelig å pres-
entere det nye navnet uten å ha gjennomført 
den ekstraordinære generalforsamlingen, for 
den var ikke gjennomført i det «bolyst» gikk 
i trykken. Vi synes styrets inn stilling er god 
og håper selvfølgelig at denne går igjennom 
når den behandles 6.desember, og at navnet 
derfor er formelt godkjent når magasinet leses. 
 grunnen til at vi presenterer innstillingen i 
«bolyst» allerede nå, er at neste utgave av 
medlemsmagasinet først er klar i slutten av 
mars neste år. Vår vurdering er at det er viktig 
både for våre medlemmer og samarbeids-
partnere å få denne informasjonen så tidlig som 
mulig. Undersøkelser vi har gjennomført viser 
også at rundt 80 prosent av våre medlemmer 
har medlemsbladet «bolyst» som sin primære 
kilde til informasjon om boligbyggelaget. derfor 
ble valget om publiseringstidspunkt egentlig 
enkelt, forteller kommunikasjonssjef Kim Kr. 
nordli.

strategIsk navn
På samme måte som tromsø og harstad bolig-
byggelag har hatt sine strategiske navn, tbbl 
og ha-bo, vil også det nye boligbyggelaget ha 
ett – BOnord. 

− for oss som organisasjon har det vært 
 viktig med et navn som ivaretar og signaliserer 
de kjerneverdiene vi står for. Våre merkenavn 
er i tillegg svært godt innarbeidet og  strekker 
seg helt tilbake til 1946 for harstads del og 
1966 i tromsø. dette forplikter i forhold til 
den kvaliteten vi må stille krav om til det nye 
navnet. av ting vi har vektlagt er det blant 
annet at navnet skal være lett å uttale, og lett 
å forstå visuelt. det er også viktig at navnet gir 

Styreleder Pål Wilhelmsen og 
administrerende direktør Svein Dalsbø 

presenterer den nye logoen til BONORD.
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Vizuelli as er et av landsdelens eldste kreative 
grafiske miljøer og har bidratt til å utvikle 
visuell kommunikasjon og profil for en lang 
rekke organisasjoner og bedrifter gjennom de 
siste 30 år. i dag er de i tillegg et av de største 
byråene i nord med 14 medarbeidere.

− for oss var det viktig med både den leve-
ransetryggheten som ligger i et stort miljø, men 
også den ikke ubetydelige kompetansen som 
byrået har opparbeidet og tiltrukket seg. som 
byrå har de mange svært gode referanser. like 
fullt valgte vi å sjekke dem ut ytterligere gjen-
nom noen av våre nettverk, før vi foretok det 
endelige valget av byrå. På denne sjekken fikk 
vi veldig gode tilbakemeldinger og kvaliteten på 
leveransen har så langt vært svært god, fortel-
ler kommunikasjonssjef nordli.

spennende utfordrIng
Kreativ leder Jan-arne Kristiansen forteller at 
utfordringen fra boligbyggelaget er av typen 
byrået liker, og er svært fornøyd med at valget 
falt på dem.

− Vi i Vizuelli er både ydmyke og stolte over 
å få jobbe med en så kjent og betydningsfull 

merkevare som boligbyggelaget. de er en viktig 
samfunnsbygger som gjør mye for at vi skal bo 
trygt og leve godt i vår vidunderlige landsdel. 
de er i tillegg en gammel og meget innarbeidet 
merkevare som går helt tilbake til gjenreisnin-
gen av norge. dette gir både muligheter men 
også utfordringer, spesielt sett i forhold til det 
å klare å bringe med videre det etablerte og 
samtidig skape en ny visuell drakt som kan tas 
med inn i fremtiden.

det betyr at 530.000 
medlemmer kan 
forsikre det de er glad 
i hos boligbyggelaget 
sitt. Kommunikasjons-
sjef i boligbyggelaget 
mener det er viktig å 
kunne stole på de som 
forsikrer deg.

− forsikring bør 
du kjøpe av noen du 
stoler på fordi det skal gi deg trygghet for det 
som plutselig kan skje. den tryggheten ska-
pes gjennom tillit, og medlemmene våre vet 
hva boligbyggelaget står for, og at vi er solide 
og ordentlige. det er også forsikringene våre, 
sier Kim nordli (bildet).

skIkkelIg forsIkrIng 
for skIkkelIge folk
boligbyggelagenes forsikring vil tilby de aller 
fleste typer skadeforsikringer. ikke bare gir 
dette medlemmene forsikring hos noen de 
kan stole på, men også til en konkurranse-
dyktig pris. 

– en reiseforsikring for en familie vil koste 
under 100 kroner måneden mens en innbo-
forsikring kan komme helt ned i 61 kroner 
i måneden. det er mulig fordi medlemmer 
i boligbyggelag erfaringsmessig har færre 
uhell og tar bedre vare på eiendelene sine 
enn andre forsikringskunder. det er rett og 
slett skikkelig forsikring for skikkelige folk, 
forteller nordli.

forsikringstilbudet gjelder for alle medlem-
mer uavhengig av om de bor i et borettslag 
eller ikke. 

gambler med egen prIvatøkonomI
generelt sett er det for mange nordmenn som 
tar store sjanser med sin privatøkonomi ved 
at de mangler forsikring. 

− selv om vår erfaring er at medlemmene 
tar bedre vare på seg og sitt, mangler fortsatt 
minst 1 av 10 innboforsikring. det kan gi 
store økonomiske følger hvis uhellet er ute. Vi 
i boligbyggelaget sørger for at selve boligen 
er forsikret, men det som er av verdier inne 
i boligen er ikke dekket av dette. det kan 
det virke som mange ikke er klar over, sier 
forklarer nordli.

ekstra rabatt 
i tillegg til tryggheten en forsikring gir, kan 
medlemmene opparbeide seg bonus på 
fordelskortet sitt ved å kjøpe forsikring av 
boligbyggelaget. 

– fordelskortet kan allerede i dag tilby en 
rekke rabatter og gunstige kjøp for medlem-
mene og boligbyggelagenes forsikring gir 
nok en medlemsfordel. det eneste som skal 
til er at kortet er aktivert og det kan alle 
enkelt gjøre på nettet, sier nordli.

overskudd tIlbake
tIl bolIgbyggelaget
et eventuelt overskudd for boligbyggelagenes 
forsikring deles mellom boligbyggelagene 
som er med og Unison forsikring. 

− det betyr at vår del av overskuddet ikke 
går til utbytte eller fine forsikringsbygg. det 
er penger som går tilbake til boligbyggelaget. 
det kan gi oss ekstra økonomiske muskler 
til både å bygge flere boliger og gi flere 
medlems fordeler, samtidig som medlemmene 
får en skikkelig forsikring, avslutter nordli.

for mer Informasjon 
ønsker du mer informasjon om den nye 
forsikringen eller har spørsmål kan du ta 
kontakt på telefon 77 60 32 00 eller e-post: 
post@tbbl.no

Boligbyggelaget
kan forsikre
det du er glad i 
boligbyggelaget i Tromsø og Harstad har sammen med de 
fleste boligbyggelagene i Norge gått sammen for å tilby 
skreddersydd forsikring til sine medlemmer. 

Vizuelli valgt som byrå
Det harstadbaserte byrået Vizuelli er valgt til å bistå og 
utvikle den nye profilen til boligbyggelaget. byrået ble valgt 
i konkurranse med sentrale aktører fra begge byer. 

god prosess
arbeidet med den nye visuelle identiteten har 
vært intensiv med korte frister. i tillegg har 
boligbyggelaget lagt tydelige føringer for arbei-
det. en slik prosess er avhengig både av kjemi, 
men også en felles forståelse av oppgaven som 
skal løses. dette krever løpende dialog mellom 
aktørene for at resultatet skal bli best mulig.

− Å utvikle navn, logo og profil er en strate-
gisk prosess som skal være med å synliggjøre 
verdier og posisjon i markedet. Vi må berømme 
dem for et grundig forankret forporsjekt og et 
energigivende samarbeid. når de i tillegg har 
store ambisjoner for landsdelen vår blir det 
spesielt artig å utvikle identitet, sier Kristiansen.

Ideen bak
bak det juridiske og strategiske navnet, ligger 
en ide som man byrået håper kommer frem 
gjennom visualiseringen i form av den nye 
logoen for boligbyggelaget.

− med navnet BOnord ønsker vi å være 
tydelig, men samtidig skal det ha emosjonelle 
verdier. det skal være godt og inspirerende å 
si, men også være en appell om at det å bo i 
nord er uslåelig. dette vil komme enda tydeli-
gere frem i den totale profilen. i logoen har vi 
forsterket bo med å «kle» det i en sirkel som 
er symbol for muligheter og totalitet. at o-en 
går ut av sirkelen gir logoen særpreg og viser 
at selskapet er ambisiøs og våger å gå ut av de 
faste rammene. logoen er i tillegg enkel, ren 
og tidløs i form, forteller Jan-arne Kristiansen, 
kreativ leder i Vizuelli.

Flipover er fortsatt et godt idékokeverk-
tøy, også for proffene. Her er Jan-Arne 
Kristiansen, kreativ leder i Vizuelli.

assosiasjoner til hva vi som organisa-
sjon holder på med, og er intuitivt. det 
føler vi at bonord løser godt. det er i 

tillegg er viktig at navnet ikke er låst geografisk 
til en av våre byer, men peker på og gir vekst-
muligheter, og på samme tid løfter oss. Vi er 
det største boligbyggelaget og den største pri-
vate eiendomsforvalteren i landsdelen, det er vi 
stolte av, og det synes vi også skal reflekteres 
i det nye navnet. det føler vi at vi har fått til. 
Vi forventer at innarbeidingen av navnet vil ta 
noe tid, men at den planlagte synligheten rundt 
den endelige profilen vil bidra til at dette like 
fullt relativt raskt vil kunne innarbeides. Vi er 
selvfølgelig også svært spente på mottakelsen 
nytt navn og profil vil få hos våre medlemmer, 
uttaler administrerende direktør svein dalsbø.

lang og god prosess

navne- og profilprosesser er omfattende, og 
boligbyggelaget har jobbet over lengre tid med 
dette. sentralt i dette arbeidet står deltagelse 
av en rekke aktører.

− det har vært viktig å bruke tid på denne 
prosessen for at vi skulle kunne ta riktige 
og gjennomtenkte valg for å få et best mulig 
 resultat. i dette ligger det blant annet at vi har 
hatt både intern og ekstern navne konkurranse, 
fått innspill gjennom samling med hele 
organisa sjonen, og ikke minst et operativt og 
aktivt styre som har hatt klare synspunkter og 
kommet med innspill i saken. Under forutset-
ning av at den ekstraordinære generalforsam-
lingen vedtar navnet, så starter nå arbeidet 
med å ferdigstille den nye profilen og imple-
mentere denne i alle ledd. i tiden fremover vil 
mer og mer av vårt visuelle materiale endres. 
en del ting vil ta noe tid, da vi snakker om alt 

fra web til endinger av maler i vårt forvalt-
ningssytem, ned til visittkortene til den enkelte 
medarbeider og skilting på våre avdelinger. 
totalt sett er profilendringen svært omfattende, 
forteller kommunikasjonssjef Kim Kr. nordli.

nytt slagord
tidligere daglig leder i ha-bo, nå regiondirek-
tør i det nye boligbyggelaget, bjørn mathisen 
mener man har truffet blink med det nye 
navnet.

− Jeg tror navnet raskt vil kunne innarbeides 
i markedet og vil bli godt mottatt blant annet i 
hålogalandsregionen. fra vår side var det også 
en klar forutsetning at vi endret navn etter at vi 
fusjonerte. i tillegg til nytt juridisk og strategisk 
navn lanserer vi også vårt nye slagord. dette 
baserer seg på en visjons- og verdiprosess 
vi har gjennomført med hele organisasjonen i 

oktober. det nye slagordet er «trygt å bo. godt 
å leve.» i dette føler vi at vi tydelig får frem det 
som er et boligbyggelags viktigste oppgave - 
nemlig å bygge og skape trygge hjem, under 
trygg forvaltning, hvor det er godt å bo og leve.

optImIsme
− for vår sammenslåtte organisasjon er nytt 
navn og profil viktig på mer enn en måte. det 
handler om identitet, gjennomførthet, og det 
å være med på en spennende fornyelse. ikke 
bare har vi alle fått nye kollegaer, vi er også 
direkte med og bidrar til denne felles end-
ringen av vår visuelle identitet. i bunn ligger 
tanken om et felles verdisett som vi alle skal 
styre etter. dette bidrar sterkt til en optimisme 
i organisasjonen som er viktig at vi tar vare 
på og bruker positivt til utviklingen av denne 
fremover, avslutter dalsbø.
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i alle fall den utgaven av sparkiade som 
«bolyst» kjenner til. som kort fortalt innebæ-
rer at du skaffer deg en spark, kler deg ut og 
går på besøk til vilt fremmede mennesker. 
sparkiaden skal ha kommet sørover med 
innflyttere fra finnmark. Kanskje fra Kirkenes, 
hammerfest, eller honningsvåg. ideen er alle 
fall så knakende god at den er blitt en årelang 
tradisjon i enkelte deler av tromsø og harstad, 
og farsotten sprer seg stadig til nye bydeler, 
nye nabolag og ikke minst nye byer over hele 
landet!

logIstIkk
− du trenger noen med et visst talent for 

logistikk, ellers er det bare å kjøre på, mener 
tore olsen i tromsdalen. han har arrangert 
sparkiader i ti år fra 2001 til 2011. nå er han 
bare med, og lar andre gjøre hovedjobben.

− men det er ikke så mye jobb, påstår han 
så. han og kona har sammen med to andre par 
stått for det hele alene i hele tiårsperioden.

− det går helt fint. det er enkelt å få til.
man tar: et stykk nettverk, et organisasjons-

talent, en klype kreativitet og masse humor 
med seg. og så går man i gang.

− Vi pleier å arrangere for 150 personer. det 
er bare fordi vi alltid har hatt sluttfesten på 
fjellheisen, og den tar maks 150. nå bruker vi 
tUil-huset.

for du må altså ha et forsamlingslokale 
også. et sted hvor sparkefesten og etter hvert 
nachspielet ender opp til slutt.

− akkurat der sliter vi kraftig akkurat nå! Vi 
har pleid å ha festen på hagebyen skole, men 
på grunn av omstruktureringer i kommunen 
vet vi ikke om vi får fortsette å være der, sier 
primus motor bak sparkiaden på trondenes 
utenfor harstad, barbro tilrum. hun frykter i 
skrivende stund for at årets høydepunkt i verste 
fall må avlyses.

− da blir det stor sorg! sparkiaden er 
julaften, bursdag og 17. mai på en eneste 
gang, ingen tvil om det! tilrum forteller at de 
rekrutterer hus som kan koke først, så får disse 
invitere tre par hver. På trondenes koker de 
hvert år i 14 hus! 

− så hender det at folk tar kontakt med meg 
direkte. allerede i juli fikk jeg en tekstmelding 
fra noen jeg ikke kjenner: «Kan vi få være med 

sparkiade
Ikke bare er det morsomt, det bygger varige vennskap. 
og så er det ekte nordnorsk – visstnok.

SlIK lAGer dU

En kostymekledt Barbro Tilrum 
sammen med sin kjære.Brannbil-spark i full utrykning.
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neste år?». og vi prøver iherdig å få plass til 
alle. Vi har venteliste, forklarer hun. som oftest 
ordner det seg, men for noen år siden var det 
ett par igjen på ventelista.

− Jeg ville ikke gi opp og sa til henne at «har 
du ikke hørt noe før klokka seks så får du bare 
ta av deg kostymet igjen». sparkiaden vår starter 
klokka sju. men vi fikk det altså ikke til, og det 
verste av alt var at det var presten! tenk vi fikk 
ikke plass til presten! humrer tilrum, begeistret 
over å få arrangere noe det er så stor entusiasme 
rundt. 

tre ganger 10
Ved siden av å rekruttere de som vil sparke 

rundt fra hus til hus trenger du altså «kokhus» 
eller «vertshus» i et gitt antall. Vertshusene skal 
diske opp med forrett, hovedrett og dessert, 
men har ulike grupper innom til hver rett.

− først drar du ett sted og spiser forrett, 
der får du anvist hvor du skal videre. i neste 
vertshus får du hovedrett, og der forteller de 
deg hvor du skal sparke for å kunne innta 
desserten, forklarer olsen. alle som er ett sted 
får separate anvisninger om nytt sted. ergo 
bytter du ikke bare sted, men hele gruppen du 
er sammen med, ved hver rett.

sparkerne har i underkant av en halvtime på 
å komme seg mellom hvert sted.

− det kan være lurt å gå opp sparkeruta litt 

på forhånd. i tillegg bør det settes av litt tid slik 
at sparkerne kan møtes ute langs gatene og 
veiene og stoppe opp for å prate sammen. når 
opp mot 150 kostymekledte mennesker sparker 
rundt i samme nabolag samme kveld, blir det 
litt liv og røre ut av det, sier olsen.

− Vi hørte rykter de første årene om at folk 
pleide å komme fra byen og parkere og stå 
med lysene av bare for å se på oss! så berømte 
ble vi! ler tilrum. nå har sparkiaden spredt seg 
til noen flere nabolag i harstad, men tilrum 
synes det går trått.

− når noe er så artig burde flere vært inter-
essert i å hive seg med. det finnes ikke noen 
bedre måte å bli kjent med naboene på, hevder 

komIteen
arrangementskomiteen må ha et visst nettverk 
og samtidig bør minst en være god på logistikk 
slik at det legges opp en farbar vei for arrange-
mentet både bokstavelig talt og i overført 
betydning.

rekrutterIng
her er det «julgeltelegrafen» og de ulike med-
lemmene i arrangementskomiteen sitt nettverk 
som gjelder. Jobben er å bringe inn nye delta-
kere hele tiden. de fleste takker ja til en artig 
fest, slik at det å rekruttere deltagere ikke byr 
på de største problemene. noen lar arrange-
mentskomiteen gjøre henvendelsene, andre 
rekrutterer vertshusene og lar de fylle opp med 
å invitere tre eller fire par hver. Kapasiteten på 
forsamlingslokalet avgjør hvor stor sparkiaden 
kan være.

«vertsHus»
blir du spurt om å være vertshus er det hjem 
til deg gjestene kommer. arrangementskomi-
teen avgjør hvor mange som kommer i hver 
pulje, men over åtte er det vanskelig å gå. da 
skal tross alt 10 mennesker til bords samtidig 
avhengig av størrelsen på arrangementet. 
Vertskapet skal selvsagt spise sammen med 
gjestene hver eneste rett. i tillegg dekoreres 
huset etter årets kostymetema.

tIdsrom
sparkeføre er et viktig kriterium for en 
sparkiade. og en spark. i teorien mener olsen 
at bare fantasien setter grenser for ikke-
motorisert framkomstmiddel. du kan lager en 
akebrettiade eller hva som helst. På grunn av 
vær og føre avvikles de fleste sparkiader fra 
slutten av januar til begynnelsen av mars. På 
trondenes har de fast dag som folk setter av 
året i forveien: tredje lørdagen i februar.

kostymene
her er det kun fantasien som setter grenser, 
og det gjelder å utfordre den litt. derfor er det 
vanlig å bruke et tema hver gang. det kan både 
være klassiske kostymetema eller noe hentet 
fra aktuelle hendelser i samfunnet. i troms-
dalen har de for eksempel hatt «ol i tromsø 
2018» og på trondenes har de hatt «80-tallet» 
som tema. det er bare å slippe kreativiteten 
løs.

åpnIng/avslutnIng
deltagerne i sparkiaden møter opp på avtalt 
sted til avtalt tid for overværingen av at spar-
kiaden sparkes i gang. PÅ trondenes tenner de 
«den sparkianske ild». sparkiaden avsluttes 
med en felles fest i et forsamlingslokale hvor 
alle sparkerne og alle vertene kommer sammen 
og hygger seg til langt ut i de små timer.

hun. På trondenes har de deltakere helt fra 20 
til 70-årsalderen.

Instrukser
Vertshusene må spandere mat og drikke til 
maten, men er til gjengjeld garantert å få være 
med på sparkiaden neste år som gjest. 

− Vi ber folk om ikke å legge så voldsomt 
mye i maten. det er ikke gourmetmåltider vi er 
ute etter, det er å bli kjent med nye folk! selv 
anbefaler jeg folk å satse på en lettvint gryterett 
eller en ovnsrett som hovedrett, gjerne mat som 
kan lages opp litt i forveien slik at det ikke blir så 
mye stress selve dagen. du skal jo dekke på og 
av til tre ulike bordsettinger og få i hus opp til 24 

mennesker du trolig aldri har møtt før, sier olsen.
i tromsdalen er de så avanserte at de har 

laget egne brosjyrer med informasjon til verts-
husene om komstymetema, hva som forventes 
av hver enkelt og viktigheten av at tidsplanen 
blir holdt.

Kostyme er viktig. deltakerne skal kle seg 
ut, og vertshusene skal pyntes i henholdt til 
tematikken. 

− Vi har vandrepokal for årets fineste 
antrekk og fineste spark, tre napp og den er 
din til odel og eie. dette er veldig viktig for 
mange, og noen jobber svært intenst både 
med dekorering av spark og egne klesdrakter, 
forteller tilrum.

− Vi hadde tromsø-ol i 2018 som tema ett 
år, med åpningsseremoni og det hele. et annet 
år var det eventyr. da det var eventyr kledde 
jeg meg ut som Konge, og hadde jeg med meg 
en rød løper rundt til hvert eneste hus som jeg 
insisterte på å gå på hele tiden, til og med når 
jeg skulle på do. det er sånt folk husker og 
som blir artige inngangstema når man møtes 
igjen på butikken eller i nabolaget senere. 
senest sist uke var jeg på et arrangement 
i næringsforeningen her i tromsø hvor jeg 
traff på en fyr som husket at han hadde vært 
hjemme hos meg og spist moussaka for åtte år 
siden! ler olsen.

slIk kommer
du I gang...

Vampyr-tema. Her er vinnerne som fikk napp i Vandrepokalen på Trondenes.
Koselig med pels både inne og ute.

Kizz er glad i å dra på sparketur på 
Trondenes viser det seg.Sparken 

er blit
t et fl

y. Nesten l
ike 

rask o
gså.
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− Jeg er fra finnsnes men familien min har røtter i målselv og har jule-
tradisjoner med seg derfra. derfor bare må jeg ha lutefisk på julaften, sier 
grethe byberg mens dialekten hennes blir bredere for hvert eneste ord. 

lutefisk er også på menyen til de 4 roser i harstad nå før jul.
− Vi gjør det på oppfordring og kun i harstad. i tromsø er det så mange 

andre restauranter som serverer lutefisk. de 4 roser har det jeg vil kalle 
en juleinspirert meny, kommenterer hun. råvarene er selvsagt lokale, 
derfor er det både laks 40 grader, carpaccio av elg og reinreinsdyrfilet på 
menyen. 

sparer opplevelsen
− for meg er det viktig å spare julematopplevelsen til selve jula. 

Vi har alltid hatt lutefisk da jeg vokste opp, men de første årene var 
tilbehøret kun gulløyepotet, hjemmelaget smør og hjemmebakte flatbrød. 
mmmmmm… tante astrids hjemmebakte flatbrød, sier restauranteieren 
henført og drømmende.

etter hvert som hun selv kom inn i restaurantbransjen har hun omsider 
klart å introdusere resten av familien for erterstuing og baconfett.

− hjemmelaget grønn erterstuing selvsagt. ikke noe hokus pokus, 
men den er bare så mye bedre enn den du får i pose, og kommer med 
oppskriften:

GrøNN erTersTuiNG
•  250 gr. erter  - bløytes i kaldt vann  

natten over.
•  Ca. 2 ss godt smør
•  Revet muskat
•  Salt og pepper

Kok erter i nytt vann, så mye at det står over ertene. Sett på lokk og la 
de kokes mør i ca. 1 time - husk å røre om noen ganger og at de ikke 
kokes tørr. Når ertene er ferdig kokt er det blitt en stuingen, den skal 
ikke være for løs og heller ikke for fast, og vi smake den til med godt 
smør, muskat, salt og pepper.

men den hjemmelagede signaturen stopper selvsagt ikke der.
− i min familie har vi i alle år hatt hjemmebrygget øl som vi drikker til. 

og så akevitt, selvfølgelig. 
som avslutning på måltidet kommer det en noe uvanlig vri:
− Risengrynsuppe!
− det er kanskje noe uvant for folk flest, men det en tradisjonell 

melkesuppe fra målselv hvor det alltid har vært mange melkebønder. 
da måtte man bruke opp overskuddsmelka, og juletradisjonen oppsto, 
forklarer grethe.

riseNGryNsuPPe FrA Målselv:
•  4 ss risengryn
•  1 l H-melk
•  2 ss vaskede rosiner
•  1 ts salt
•  1-2 ss sukker

Vask gryna i vann og kok de nesten tørr. Ha i melk litt etter litt og la 
suppa koke i ca 1 time. Siste minuttene has i vaskede rosiner og suppa 
smakes til med salt og sukker.

gode tradIsjoner
grethe har funnet kjærligheten i tyskland, og hun og mannen deler 
demokratisk julefeiringene mellom de to svigerfamiliene. annethvert år 
tyskland − finnsnes.

i tyskland er det gås på julaften. første juledag serveres det varmrøkt 
ørret. 

− og så drar de på jobb igjen. så det var det! Vi er altså så utrolig 
privilegert i norge med at vi har mye lengre juleferie og -feiring. Jeg liker 
jula. rett og slett fordi det lukter jul, det er julepyntet tre og det er mulig 
å sove litt lenger enn vanlig og bare slappe av. 

grete og familien liker å lage hjemmelaget mat, det å dekke et fint 
julebord og spise godt sammen. hver dag har en ny meny, for eksempel 
pinnekjøtt.

− så har jeg en far som er ivrig jeger slik at ryper i viltsaus også er 
en del av juletradisjonen vår. Vi pleier også å ha lange brunsjer med mye 
godt. grethe har fått en egen varme i stemmen. hun har begynt å glede 
seg til jul.

− Hvor skal dere i år forresten? 
− finnsnes! 

se julemenyen ved De 4 roser på www.de4roser.no

Champagne: Billecart Salmon Brut Réserve kr. 345,- denne champag-
nen er så god at den passer og kan drikkes til all julemat og selvfølge-
lig nyttårsaften.

Hvitvin: Diel Dorsheimer Riesling Trocken kr. 208,- veldig god tysk 
riesling som går godt til lutefisk og ribbe.

rødvin: Barbera d’Alba G. D. Vajra kr. 187,- veldig god rødvin fra 
Piemonte/Italia, denne går godt til julematen også til pinnekjøttet. 
Kommer det vilt på bordet som reinsdyr eller rype så velger jeg: Crozes 
Hermitage fra Guigal.

Akevitt: Hellstrøm Aquavit kr. 379,-

For Grethe Byberg i harstad, eier og daglig leder av de 4 roser, blir det ikke jul 
uten lutefisk, hjemmebrygget øl og − hold deg fast − risengrynsuppe! her er 

hennes små julehemmeligheter og smakfulle tips til god drikke til maten.
Tradisjonell juleglede

Drikke i julen
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− Jeg bare elsker lutefisk, sukker anne brit. På bleik på andøya var det 
lutefisk som sto på menyen hver eneste julaften.

− mamma luta den selv, men jeg fikk aldri helt med meg hva hun 
gjorde for å få den så fin.

da halvors tradisjonsfisk hadde klart å gjenskape barndomsminnet og 
den faste, beifnfrie og gylne fileten lå der, kom navnet helt av seg selv: 
«emmas gullbarre».

− den får du bare her hos oss på «emmas drømmekjøkken». halvor 
produserer den kun til oss, og fra oktober og frem til jul serverer vi rundt 
…. kilo av denne fisken. skulle du finne på å skryte av fisken får du 
umiddelbart spørsmål om å bli gullbarre-ambassadør. det innebærer 
blant annet en gullblank pins på jakkeslaget.

gull og rødt
− gull og rødt er mine julefarger. Jeg elsker å pynte til jul. de kaller meg 
Jul-brit, røper anne brit. hun begynner allerede ved advent og så går det 
slag i slag. 

− her på restauranten pynter jeg til jul litt diskret. stilfullt og nøkternt. 
hjemme er det fullstendig motsatt. Jo mer jo bedre, smiler hun. og hun 
lager gjerne nye ting. i fjor laget hun for eksempel en stor ny dekorasjon i 
hvitt, med den russiske, hvite julenissen i sentrum.

− nå har jeg tid til å kose meg i adventen fordi jeg har trappet litt ned 
på jobb. tidligere kunne jeg aldri begynne år ordne til jul før lille julaften.

lille julaften pyntes treet etter faste tradisjoner, og i de riktige fargene. 
også her går det i rødt og gull.

− og du spiser altså lutefisk på julaften?
− nei, vet du: den er jeg ferdigspist på når vi kommer til julaften, fast-

slår anne brit med overbevisning. det blir en og annen lutefiskmiddag på 
jobb, og ved siden av den spesiallagde gullbarren har drømmekjøkkenet 
et rikholdig tilbehør å by gjestene sine på.

− gul erterstuing, bacon, baconfett og sennep var tradisjon hjemme 
hos ho mamma. Vi har baconterninger og -fett, men serverer en grønn 
petit pois puré av grønne selskapserter, fløte og smør. så har vi både 
dijon og grov sennep, brunost og sirup.

tar julen Inn
det er kun de siste to årene at emmas drømmekjøkken har satset så 
sterkt på lutefisk. Ved siden av lutefisk byr menyen på jul på sin helt spe-
sielle måte. Julens dufter og ingredienser er satt sammen på en helt ny 
måte. for eksempel akevittgravet laks og elg, kveite med mandarinsaus, 
and med julekryddersjy eller torsk med ribbetilbehør. anne brit mener 
leserne av bolyst godt kan få forsøke seg på sistnevnte:

eMMAs juleTorsk Med BrAiserT riBBe i juleølsAus 
Torskefilet: Krydres med salt og pepper og trekker kjølig i 1-2 timer 
og posjeres til kjernetemperaturen er 45 grader. Kan også stekes på 
skinnsiden om man heller ønsker det.

Grønnkål: Bladene plukkes og kokes i vann tilsatt litt natron(4 g pr 
liter) Ha i blender og tilsett smør og litt kyllingkraft til det blir en glatt 
puré.  Smak til med salt og sitron.

korn-risotto: Hele bygg korn og speltkorn kokes for hver for seg i 
kyllingbuljong til de er lett «al dente». Smaksettes med andefett, salt, 
pepper og sitron.

ribbe: Braiseres i 10-15 timer (eller til den er helt mør) i juleøl, kraft, 
vann, timian, hvitløk, kanel, stjerneanis, pepperkorn og laurbærblad. 
Benene tas bort, og ribben legges i press over natten. Det øverste laget 
(ca. 2 mm) tas bort, og ribben kuttes i passende serveringsstykker. 

ribbesaus/ølsaus: Laken fra braiseringen kokes ned (reduseres) til 
det blir en kraftig smak. Litt mer øl kan eventuelt tilsettes om man 
ønsker mer ølsmak. Annet mørkt øl kan også brukes. Deretter monte-
res sausen med usaltet smør og smakes til med salt og pepper. Ribben 
varmes i sausen før servering.

syrlig salat: Fennikel og rødløk kuttes i helt tynne skiver og vendes i 
dressing som lage av litt god olivenolje, sitron, salt, pepper og gress-
løk.

serveringen: Legg ribbestykket oppå fiskestykkene og legg litt saus i 
bunnen på tallerken. Legg korn-risottoen, grønnkålen og salaten også 
pent på tallerken og server.

apropos ribbe så er det den som har funnet veien til anne brits private 
julemiddag sammen med mannen hennes. så har hun feiret jul i mange 
år sammen med sin søster og svoger som er fra Vestlandet. dermed har 
pinnekjøttet også fått plass.

− Vi har altså både ribbe og pinnekjøtt på julaften. det kjøper jeg fra 
våre lokale leverandører som er så flinke på julemat og julepålegg.

− men hva blir det til dessert?
− det vi måtte ha igjen, smiler hun og viser til kjøkkenet på emmas. 
− Jeg må innrømme at det har blitt en del Créme bruléé på oss.
skulle hun anbefale en dessert som avslutning på en lutefiskmiddag 

ville hun ha valgt en sorbet.
− etter så kraftig mat passer det med noe lett og litt syrlig.

men i juletradisjonene til anne brit er det en veldig spesiell ting som 
må på plass før det kan bli ordentlig jul: Jula må ringes inn. av selveste 
Jul-brit! 

− Jeg kjøpte ei rød strømpebukse på tidlig 80-tall på butikken tittin i 
tromsdalen. den har påsydde julebjeller. det er blitt tradisjon at jeg tar 
på meg denne og så danser og synger vi «Jinglebells», og ringer jula inn, 
røper restauranteieren lattermildt.

og så er det jul.

Jul med egen «gullbarre» Anne Brit Andreassens mamma var en utrolig dyktig kokk. Sammen med halvors 
Tradisjonsfisk har Anne Brit fått forsket seg fram til den eksakte smaken og konsistensen, 

og serverer gjestene på emmas drømmekjøkken sin barndoms julemiddag. 

Anne Brits anbefalinger
Til emmas juletorsk med baisert ribbe anbefaler Anne Brit en 
lett avkjølt rød italiensk vin:  Poliziano Morrellino di Scansano 
Lohsa, Vinmonopolet nr. 4209201. Pris: 170,-

Til ribbe og pinnekjøtt er det jo vanlig med øl og akevitt i de 
fleste hjem, om man ønsker noe annet anbefaler Anne Brit 
en riesling fra Tyskland med god frukt og frisk syre: Gut Her-
mannsberg Schlossböckelheimer Riesling Trocken 2011 fra Nahe i 
Tyskland, Vinmonopol nr. 160301. Pris: 219,-

Nyttårsaften må vi selvfølgelig ha champagne! en fruktig 
og frisk Champagne med tørr avslutning, passer godt som 
aperitiff eller med lette fiskeretter: Camille Savès Carte Blanc 
Brut. Vinmonopol nr. 4446301. Pris: 277,-

Nyttårsaften er det også tradisjon med kalkun i mange hjem.
Her anbefales en frisk og ungdommelig barbera med flott 
frukt, pent syrlig med god lengde: Schiavenza Barbera dÀlba. 
Vinmonopol nr. 4526201. Pris: 199,-



de kom til norge på midten av 1990-tallet. nå 
har trenden tatt helt av.

– Utendørs-spa er et boblebad og massasje-
bad med eget filtersystem. elektrisk opp-
varming, god isolasjon, og isolert låsbart lokk, 
gjør at vannet holder seg varmt til en lav strøm-
utgift, sier daglig leder stein Viggo Karlsen i 
Vikingbad, en av landets største leverandører 
av spa-anlegg.

de økonomiske forholdene i et land avspeiles 
i salget av utendørs massasjebad, mener han.

– i sverige selges det en god del både ute-
spa og bassenger. før finanskrisen solgte vi bra 
med spa på island, nå selger vi ingenting der. 
slik er det i danmark også, sier Karlsen.

men i norge går det så det suser. bransjen 
anslår at det er blitt solgt rundt 8000 ute-spa i 
året de siste årene. 

sammenlignet med tradisjonelle trestamper 
er fordelene mange. Karet er alltid klart til 
bruk, man slipper lang oppvarmingstid og kan 
kontrollere temperaturen nøyaktig. rengjøring 
er dessuten mye enklere.

blIr avHengIg
– dette er ikke lenger et luksusprodukt i norge. 
mange ser på det som en investering i helse og 
velvære, sier robert fossum i Varme & bad. 

han er daglig leder i landets største VVs-
senter i bærum og forteller at mange ønsker å 
synke ned i ute-spa både hjemme og på hytta, 
sommer som vinter.

– Ute-spa kan være et samlingspunkt for 

familien, og et sted for 
hyggelig sosial omgang 
med gode venner. når 
man kjenner hvor godt 
det gjør kroppen, blir man 
avhengig.

han mener norsk 
klima krever spa som er 
laget av materialer som 
tåler en støyt og har god 
isolasjonsevne. 

– styr unna de 
 rimeligste alternativene. 
ikke bare tåler de mindre, 
men de koster mer i drift 
enn de dyrere, fordi de har 
dårligere isolasjon og billigere 
komponenter. 

driftskostnadene, inkludert 
strøm og rensemidler, kommer på 
rundt 6000 kroner i året. da er det beregnet at 
karet går året rundt, benyttes et par ganger i 
uka, og at man bytter vann tre ganger i året.

lang levetId
– det er få problemer med anleggene, så lenge 
man følger vedlikeholds- og renserutinene. 
da skal man ha glede av det mye lenger enn 
garantitiden på fem år, sier stein Viggo Karlsen 
i Vikingbad.

bakterievekst er ikke noe problem, så lenge 
man følger anbefalte rengjøringsrutiner.

– det er viktig å ha et godt renseanlegg. tar 

Utendørs 
spa tar av
Nordmenn har for alvor fått opp øynene for helårs utendørs-
spa. I år vil det selges rundt 8.000 boblebad som plasseres 
ved hus og hytter, på terrasser og brygger.

Også i nord lar 
mange seg friste til å 
montere et utendørs spa, slik at man 
kan nyte nordlyset og vintermørket på en helt 
spesiell måte. Samtidig er det greit å ha tempe-
rert badevann også gjennom kalde somre.
(foto ViKingbad) 

Ukyndig montering av varmepumper har ført 
til skader både på varmepumper og boliger, 
dårlig varmeeffekt i fra pumpen og utslipp av 
skadelige klimagasser.

i løpet av neste år innføres et regelverk om 
at det bare er sertifiserte montører som har 
lov til å montere og reparere varmepumper. 

– det er svært viktig at godkjente fagfolk 
står for jobben, både av miljøhensyn og for 
at man skal få best mulig effekt av varme-
pumpene, sier daglig leder bård baardsen i 
norsk varmepumpeforening (noVaP).

strengere regler for montering av varme-
pumper er et miljøkrav fra eU, som iverk-
settes av Klima- og forurensnings direktoratet. 
en vanlig luft til luft varmepumpe inneholder 
rundt 1 kg av hfK gassen r410a, og et 
utslipp av dette tilsvarer et Co2 utslipp på 
1,73 tonn. 

kobler feIl
for ufaglærte kan det også være direkte farlig 
å montere eller demontere en varmepumpe. 
Pumpen inneholder gass under høyt trykk og 
temperaturer som kan gi forbrenning eller 
frostskader.

– mange har kjøpt varmepumpe på nettet 
og gjort feil når de har montert den selv. Vi 
oppdager stadig varmepumper med dårlige 
ventiler, der gassen lekker ut og ødeleg-
ger varmefunksjonen, sier Christer Volden i 
rørleggerkjeden Varme & bad.

i noen tilfeller kan pumpen repareres og 
gass etterfylles. men en del må kasseres. 

– ofte går det galt når folk skal flytte på 
varmepumpen, eller bytte ut den gamle. 

mange varmepumper begynner å bli modne 
for utskifting etter å ha vært i drift i mange år.

det har vært en stor utvikling i teknologien 
som benyttes i varmepumper. samtidig er 
kvalitetsforskjellene store.

− hold deg unna de billigste. den vi selger 
mest av koster drøyt 20.000 kroner ferdig 
montert. da får man en varmepumpe som er 
tilpasset norsk klima. det er langt mindre enn 
man betalte for tilsvarende kvalitetspumpe 
tidligere, sier Christer Volden i Varme & bad.

 
mange skader
går noe galt med varmepumpen, dekkes det 
ikke av boligforsikringen, med mindre skaden 
skyldes lynnedslag eller at det kommer feil 
mengde strøm gjennom strømnettet.

if skadeforsikring har så langt i år mottatt 
rundt 100 skademeldinger på varmepumper. 
bygningsskadesjef inge oksvik i if er glad 
for innskjerpingen av regelverket. Å montere 
varmepumpe er ikke for amatører, under-
streker han. 

– mange av skadene kan føres direkte 
tilbake til dårlig eller feil montering av 
varme pumpen. en del nordmenn har vært 
fristet til å montere utstyret selv uten å ha 
nødvendig bakgrunn for å gjøre det. når 
ukyndig  montering kommer på toppen av 
dårlig teknisk kvalitet på noe av utstyret, er 
det fare for skader på både utstyr og bygning.

det finnes i dag over en halv million luft til 
luft varmepumper i norske hjem. luft til luft 
er de vanligste og rimeligste varmepumpene 
man kan skaffe seg.
Tekst: Dag Øvind Olsen – Newswire

norske myndigheter har nå innført en sertifiseringsordning 
for fagfolk som skal installere varmepumper. Fra neste år 
må alle montører være sertifisert for å gjøre jobben. 

Nå kan dette kun 
gjøres av fagfolk
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man forholdsregler og 
bruker godkjente pleie-
midler, får man krystallklart og 
bakteriefritt vann, sier Karlsen

Å montere spa ute er ikke vanskelig. 
– alt kommer i én enhet, og du kan gjøre 

det meste selv. Underlaget må være flatt, 
fundamentet skal være i vater og tåle vekt på 
500 kilo per kvadratmeter. en rørlegger og en 
elektriker kobler raskt til vann og strøm, sier 
robert fossum i Varme & bad.
TeksT: DAg ØyVIND OlseN – NewswIre
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Konferansen i år hadde et i tillegg et historisk 
sus over seg. for aller første gang var bolig-
selskaper fra hele fylket samlet til en felles 
konferanse. 

− dette var historisk. Vi var veldig spente 
på hvordan logistikken skulle gå, men føler at 
dette løste seg godt, gjennom nøye planlegging 
og velvillighet fra deltagerne. opprinnelig var 
det tenkt at deltagerne fra harstad og finnsnes 
kunne tatt sørgående hurtigrute, men der var 
det rett og slett ikke kapasitet, selv om vi var 
ute i god tid, forteller administrerende direktør 
svein dalsbø.

antallet deltagende boligselskaper og de 
tilbakemeldinger tbbl har fått både under og 
etter konferansen har vært svært hyggelige og 
positive.

− tilbakemeldingene fra deltagerne er 

svært viktige for oss. det er disse vi legger i 
bunn hvert år når vi skal lage programmet for 
styrekonferansen. Konseptet rundt er hele tiden 
i utvikling, og med at vi nå har fått et større 
geografisk område vi dekker, så må vi også se 
på hvordan vi optimalt kan gjennomføre dette. 
selv om vi gjennom året arrangerer forskjellige 
treffpunkter i form av seminarer og kurs for 
de tillitsvalgte, er styrekonferansen den mest 
omfattende og den største satsningen årlig for 
oss. totalt var rundt 30 medarbeidere i sving i 
løpet av konferansen, sier dalsbø.

vedlIkeHold I fokus
Årets program hadde fokus på vedlikehold 
og rehabilitering av bygningsmassen. lars 
mikkelsen i resight og teknisk sjef i tbbl roy 
Jakobsen, presenterte storsatsningen fra tbbl 

og tobb: et nytt webasert vedlikholdsplanleg-
ging- og utviklingsverktøy. systemet har fått 
navnet PlussPlan og skal lanseres primo 2013. 
i skrivende stund arbeides det med ferdigstillel-
sen av systemet og testcaser både i trondheim 
og tromsø. eksisterende planer skal også over 
på plattformen etter hvert som disse oppdate-
res. det nye systemet gir utvidede muligheter 
for kontroll og dialog, og vil ha en bedre prising 
enn tidligere produkter, bl.a. gjennom at en del 
av arbeidet skjer ute på bygningsmassen som 
inspiseres med bærbare enheter. 

− Vi er spente på mottakelsen dette vil få. så 
langt tyder alle tester som er kjørt på at dette 
blir et veldig bra verktøy for boligselskapene. Vi 
ser også at dette er noe som det er behov for i 
markedet. dette er også noe av grunnen til at 
innovasjon norge har gått inn og støttet dette 

Historisk
styrekonferanse 
Årets største arrangement for styrer og tillitsvalgte 
i boligbyggelagets forvaltede boligselskaper ble i år 
avviklet 27.oktober i Tromsø. stort engasjement både 
fra foredragsholdere, samarbeidspartnere og de tillits-
valgte, bidro til å gjøre det til et godt arrangement.

Vinner: Kyrre Lydersen får overrekt årets hoved-
premie, en Yale Doorman, fra Kenneth Fursund i 
Låsgruppen, og kundesenterleder Hanne Indal. 

prosjektet økonomisk. selve programeringen av 
systemet gjøres av selskapet resight i harstad, 
forteller teknisk sjef Jakobsen.

i tillegg til PlussPlan fikk deltagerne presen-
tert beslUttmetodikken fra seniorrådgiver 
i nbbl Kristin h. amundsen. metodikken er 
utviklet av nbbl og sintef byggforsk, og er et 
verktøy for hvordan styrer i boligselskap kan gå 
frem i dialogen med beboerne for å oppnå til-
slutning om oppgradering av bygningsmassen. 
På nbbls nettsider finnes mer informasjon om 
dette. roy helge larsen, leder for Jm hansen 
installasjon, adresserte hvordan teknologi, led 
og tenkning med fokus på enøK kan gi bespa-
relser for boligselskapene.

Årets juridiske foredrag, med nbbladvokat 
finn stormfelt, og juridisk spørretime med 
stormfelt og ronny Jørgensen juridisk rådgiver 

i tbbl, var som alltid godt besøkte og populære 
punkter i programmet.

mInImesse og konkurranse
en rekke av boligbyggelagets samarbeidspart-
nere deltok på konferansen med en minimesse. 
i tillegg deltok også en del av samarbeids-
partnerne på det sosiale utover kvelden, som 
åpnet for spennende og gode samtaler mellom 
de tilstedeværende. som i tidligere år ble det i 
løpet av dagen avviklet en spørrekonkurranse 
blant deltagerne. mange av partnerne som var 
til stede, samt en rekke av de som ikke selv 
hadde mulighet til å delta, hadde donert flotte 
premier til kveldens trekning. spesielt populær 
var nordic-kjedens egen spesialvin som de 
hadde donert seks flasker av til trekningen. 

Årets hovedgevinst var gitt av låsgruppen, 

og var et elektronisk dørvaktsystem fra yale. 
Vinner av premien ble Kyrre lydersen i skattøra 
borettslag.

andrepremien gitt av boligbyggelaget, var et 
gavekort på middag for to på de 4 roser, enten 
i harstad eller tromsø. den heldige vinneren 
som kan se frem til et strålende måltid, ble 
sylvi rubje.

tbbl ønsker å takke alle som har bidratt til 
å skape et godt arrangement. både tillitsvalgte, 
samarbeidspartnere, forelesere og våre egne 
fagfolk. Presentasjonene fra konferansen kan 
lastes ned fra vår nettside.

Sylvi Rubje får overrekt gavekortet for middag 
for to på De 4 Roser av administrerende direk-
tør Svein Dalsbø.
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ny medarbeIder
teknIsk avdelIng
n tom boholm (51) er ansatt som teknisk konsulent, 
og hadde sin første arbeidsdag mandag 15.oktober.
n han er tømrer i bunn og byggmester av utdan-
ning. han har jobbet i mer enn 20 år hos bjørn bygg, 
og de siste årene hos andre entreprenører bl.a. som 
byggeleder. i tillegg har han erfaring og kompetanse 
som takstingeniør.

n boholm vil i tiden fremover være særlig tilknyttet utviklingen av 
det nye digitale verktøyet for vedlikeholdsplanlegging og utvikling – 
PlussPlan.

BolIGByGGelAGeTS
KUrSoVerSIKT 2013

teknIske semInarer – arrangeres I begge byer
Tema
sikring av og adgangskontroll til boligen 
beslutningsprossesen i rehabprosjekter
Plussplan - betydningen av vedlikeholdsplanlegging
innglassing av balkonger og fasader 

SMånyTT

tromsø
gjennomførIng av generalforsamlIng/sameIemøte
Tema forretningsorden, protokollering, hvilke saker etc.
Tid onsdag 13. februar, klokken 18:00 – 21:00
Foreleser tony Winkler og ronny Jørgensen

portalkurs
Tema bruk av styreportalen, særlig egnet for nye brukere
Tid mandag 20 mai klokken 18:00-20:00, 
 mandag 10. juni samme tidspunkt
Sted egne lokaler

InnførIng I styrearbeId og bolIgjus
Tema innføring i styrearbeid, og boligjus
Tid onsdag 22. mai, klokken 18:00 – 21:00
Foreleser ronny Jørgensen og tony Winkler

InnførIng I styrearbeId og bolIgjus
Tema boligjus, muligheter for tilpassing av vedtekter og 
 tema etter innspill fra interesserte
Tid 11. september, klokken 18:00 – 21:00
Foreleser ronny Jørgensen og tony Winkler

budsjettarbeId I bolIgselskaper
Tema budsjettforslag vs regnskap, planlegging, felleskostnader
Tid onsdag 2. oktober, 18:00 – 21:00
Foreleser tony Winkler og Vegard antonsen

÷

Nettvett med barn
Mange foreldre er usikre på om de har god nok kontroll når barnet 
begynner å utforske internettets  mange hemmeligheter. Det viktigste 
forebyggende tiltaket de kan gjøre er å snakke med dem. Forklar at når 
noe legges ut så kan det være svært vanskelig å fjerne dette, selv om 
du angrer. Er du under 15 år skal foreldre godkjenne bilder som legges 
ut. Opplysninger og bilder av og om andre skal også godkjennes av 
disse før publisering. Internett er en fantastisk kilde til informasjon og 
læring for mennesker i alle aldre, også barn, men vær nøye med å lage 
gode regler og rutiner fra starten av!

Noen enkle tips i starten kan være greie å få med seg. Tilrettelegg for 
søk på internett til siden kvasirjunior.no. Her filtreres det bort en del 
som ikke er egnet for barn. Hvis du bruker Google sin søkemotor kan 
du ved å klikke på tannhjulet oppe i høyre kant av bildet velge innstil-
linger for søk, og derfra velge hvor strenge kriterier du ønsker å bruke.
Barnet finner fort frem til YouTube. Selv om det er 13 års aldersgrense 
for å bruke YouTube er dette vanskelig å kontrollere. Du har muligheten 
for å sette søket i sikkerhetsmodus nederst i siden, men et like bra 
alternativ er ZuiTube.com. Alt som er lagt ut her er gjennomgått og 
kontrollert for upassende innhold som barn kan komme over. 

Spesielt er det medieinnhold med skrekk, lidelser, virkelig vold og 
sykdom som vi som foreldre ønsker beskytte våre barn mot. For grup-
pen eldre barn eller unge voksne, er det gjerne knyttet en del annen 
problematikk til bruk av nettet. Dessverre ser vi bl.a. for denne gruppen 
at problemet med nettmobbing er voksende. Med stadig yngre brukere 
på nett, er det derfor viktig at nettvett læres tidlig mulig for å skape en 
forståelse hos barnet.

Allerede fra 5 års-alderen og oppover spiller barn ofte alene på inter-
nett. De minste bør man sitte sammen med eller plassere pc-en slik 
at det er lett innsyn for de voksne.  Det er også en god del barn som 
treffer nettvenner fysisk uten at foreldrene er klar over dette. 
Vær med og sett innstillingene på profilen den dagen barnet etablerer 
seg på et sosialt nettsted som for eksempel Facebook. Her kan du bl.a. 
ha kontroll med hvem som skal få lov å tagge profilen.
Vis nettvett.

it-hjørnet

kjell M. lekang
ikT-konsulent 

fra nyttår opphører eksisterende sikringsordning som fond og erstattes 
av en forsikringsløsning. dette skjer som følge av lovendring i boretts-
lagsloven fra 1. januar 2013, som medfører at sikringsordninger kun 
kan drives av foretak som har konsesjon som enten forsikringsselskap 
eller finansieringsforetak. forskuttering eller kredittgivning kan derav 
kun skje med konsesjon som finansieringsforetak. frem til nå har det 
blitt brukt ulike sikringsordninger for å redusere denne risikoen. 

i lengre tid har storbyalliansen jobbet med etableringen av et eget 
finansforetak som erstatning for dagens ordning. målet med selskapet 
vært å ha dette operativt pr 01.januar 2013. den nye ordningen ble 
også orientert om på årets styrekonferanse i slutten av oktober. opp-
start er nå forskjøvet til første halvår 2013. begrunnelsen er uventede 
systemtekniske problemer. etableringen av finansforetaket er en av 
måtene boligbyggelagene kan tilby sikring mot tap av felleskostnader 
i borettslagene ved at finansieringsforetaket overtar risikoen boretts-
laget har for manglende dekning av felleskostnader.

- i de senere år ser vi at en del etableringer av boligselskaper har 
bidratt til å påvirke omdømmet til borettslagsmodellen, og slik sett 
bidratt til å skape usikkerhet. etableringen av finansforetaket er et 
bidrag til å gi andelseierne en økt trygghet i forhold til borettslags-
modellen som eierform, samt trygge andelseiers boligverdi, uttaler 
adm.direktør i tbbl svein dalsbø.

det nye selskapet vil ha sitt hovedkontor i bodø, med kontaktperson 
og avdelinger i tromsø, trondheim, bergen og oslo. boligbyggelaget vil 
kalle inn til informasjonsmøter for styrene i boligselskapene når dato 
for lansering er endelig avklart.

nytt finans-
foretak på vei

Harstad
gjennomførIng av generalforsamlIng/sameIemøte
Tema forretningsorden, protokollering, hvilke saker etc.
Tid torsdag 14. februar, klokken 18:00 – 21:00
Foreleser tony Winkler og ronny Jørgensen

portalkurs
Tema bruk av styreportalen, særlig egnet for nye brukere
Tid mandag 26 august kl 18:00-20:00
Sted egne lokaler

InnførIng I styrearbeId og bolIgjus
Tema innføring i styrearbeid, og boligjus
Tid torsdag 23. mai, klokken 18:00 – 21:00
Foreleser ronny Jørgensen og tony Winkler

InnførIng I styrearbeId og bolIgjus
Tema boligjus, muligheter for tilpassing av vedtekter og  
 tema etter innspill fra interesserte
Tid torsdag 12. september, klokken 18:00 – 21:00
Foreleser ronny Jørgensen og tony Winkler

budsjettkurs
Tema budsjettforslag vs regnskap, planlegging, felleskostnader
Tid torsdag 3. oktober, 18:00 – 21:00
Foreleser tony Winkler og Vegard antonsen

Andre datoer:
styrekonferansen 2013: 26.-27.oktober
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beste garantI i landet
I oktober måned forventet eiendomsmeglerne i gArANTI 
Tromsø at markedet skulle begynne å roe seg litt ned foran 
jul. I stedet ble det to rekordnoteringer.

Interiørforslagene
klare på kaldslett
Her er noen eksempler på de ulike leilig-
hetstypene i det nye borettslaget som skal 
bygges på kaldslett i Tromsø. 

totalt 40 nye leiligheter skal bygges i 
det nye boligbyggelaget som «bolyst» 
omtalte sist nummer. her kommer 
alt fra 2-roms til 4-roms leiligheter, 
som varierer i størrelse fra 57 til 94 
kvadratmeter. samtlige med balkong 
eller terrasse.

den sørligste blokka får byggestart 
først med 16 leiligheter fordelt over 
fire etasjer. samtlige leiligheter får 
utsikt mot sundet, og du får ikke bedre 
solforhold hva angår beliggenheten.

tbbl eier 50 prosent av prosjektet. 
Utbygger einar sørensen eier resten. 
borettslaget vil bli et tilsluttet boretts-
lag i tbbl. 

− de fleste leilighetene blir 3-roms 
leiligheter på mellom 75 og 80 kva-
dratmeter, opplyser administrerende 
direktør svein dalsbø.

Prosjektet er nå til behandling hos 
tromsø kommune. salgsstart er for-
ventet på nyåret en gang.

− tromsø-kontoret ble i oktober beste 
garanti-kontor i hele landet i forhold til 
antallet omsatte enheter, et overraskende godt 
resultat. spesielt siden det er så lite boliger 
som legges ut i vårt marked, forteller daglig 
leder leif-harald svendsen.

i tromsø er det rundt 200 boliger tilgjengelig 
for salg. i følge kommunens beregninger må 
det i de neste årene bygges 13.000 nye boliger 
i ishavsbyen for å fylle etterspørselen. byråd for 
byutvikling britt hege alvarstein signaliserer at 
det må bygges både i høyden både i sentrum 
og i bydelssentrene, og hun vil også åpne opp 
for bygging i randsonene av grøntarealet på 
tromsøya. i praksis er det behov for en helt ny 
bydel på størrelse med Kroken i tromsø nå. i 
hele høst har boligmangelen gitt seg drama-
tiske utslag, ikke minst for studentene som ved 

semesterstart om høsten sliter stadig mer med 
å finne seg en plass å bo.

1,1 mIllIon over takst
den andre rekorden garanti har satt i høst går 
på salg over takst.

− Vi hadde en tomannsbolig i tromsdalen 
som  kollega raimond solgte til 1.125.000 
kroner over takst! det er ny rekord for oss. 
boligen ble solgt etter første visning, der seks 
budgivere i en heftig budrunde med 43 bud, til-
slutt landet handelen. selger var selvsagt svært 
fornøyd, men det var også faktisk kjøperen som 
hadde gode planer for boligen.

svendsen påpeker at det ikke bare er presset 
i markedet som gir slike rekorder, men også 
det faktum at man i etterkant kan konkludere 
at taksten var for lav i forhold til hva markedet 

Leif-Harald Svendsen er daglig leder i GARANTI Tromsø. Han og hans kollegaer har en rekordhøst å se tilbake på.

i øyeblikket var villig til å betale for boligen. i 
et presset marked er det vanskeligere for både 
taksmenn og meglere å vurdere markedsprisen.

aktIve I Harstad 
det nye boligbyggelaget jobber nå målrettet 
og seriøst for å reetablere garanti-kontoret 
i harstad. harstadkontoret vil bli en del av 
det faglige miljøet ved garanti tromsø. 
også i harstad er det som kjent varslet store 
utbygginger og økt press i boligmarkedet. 
et eget rekrutteringsbyrå har jobben med å 
finne kvalifisert personell for garanti sitt nye 
harstadkontor.

− Vi ser fram til å få på plass garanti-
megler i harstad. ellers vet jeg at det nå er 
solgt 18 leiligheter i harstad hamn som vi 
omtalte her i bolyst sist nummer. da er det bare 
fire leiligheter til som må selges før byggestart. 
Jeg vil tro at spaden går i jorda rett over jul, 
sier bjørn mathisen, regiondirektør ved bolig-
byggelaget i harstad.

1  Eksempel på en toroms leilighet.

2  Eksempel på en fireroms leilighet.

3  Eksempel på en treroms leilighet.
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Vi er inne i den dystre dødsmåneden desember, om du leser statis-
tikkene for når det brenner oftest i norge. det er på tide å skifte 
batteri i røykvarslere, og etterse brannslukkingsapparatene. 
har du ett på soverommet ditt. om du har flere apparat: er 
de strategisk plassert rundt om i boligen.

− Jeg har vært på inspeksjon i boliger her i tromsø hvor 
foreldrene hadde soverom i loftsetasjen. Ungene sov i 
midtetasjen, mens samtlige tre brannslukkingsapparat 
var plassert i husets kjeller, forklarer branninspektør Jo- 
inge stenersen ved tromsø brannvesen.

sammen med neumann og houseguard deltok han på 
tbbl-styremedlemskveld i brannvernånd, hvor boligsel-
skapene ble tilbudt brannslukkingsutstyr til kampanje-
priser. 

vIktIg å kunne
men det viktigste skjedde kanskje utendørs:

− schwosj! hanne Jensen fra solsiden borettslag på gam-
melgård bruker bare et drøyt sekund på å tilintetgjøre flam-
mene i tønna som branninspektøren har tent på.

− Jeg har tatt hms-kurs i forbindelse med jobb og har prøvd 
dette før, men det er absolutt nyttig å øve seg litt. nå holder vi i sty-
ret på med en total gjennomgang for å få hele hms-feltet skikkelig 
på plass. det tilbudet brannvesenet kom med for å lære beboerne å 
bruke brannslukkingsapparat er absolutt aktuelt for oss, forsikrer hun.

solsiden har nettopp byttet ut alle brannslukkingsapparatene i 
borettslaget.

− de var over 10 år gamle, forklarer Jensen. 
10 år er et nøkkeltall vedrørende brannslukkere. hvis slukkeapparatet 

er mer enn ti år må det byttes ut, og når barn er mer enn ti år må de læres 
opp til å bruke brannslukkingsapparatene.

de rundt 35 deltakerne på neumanns branndag lærte seg at pulverappa-
ratene skal sjekkes og vendes på en gang hvert halvår, de skal ettersees med 
service hvert femte år og byttes ut hvert tiende år, for å være sikker på at de 
fungerer som de skal når sekundene teller.

må gå automatIsk
− de fleste brannene skjer i vinterhalvåret, og i svært mange branntilløp mister 
man strømmen. det betyr for oss her nord at det er bekmørkt når vi skal til å 
lese instruksjonene på selve apparatet. hvis du får prøve å bruke det lærer du 
både hvordan du skal håndtere det og ikke minst hvordan du mest effektivt 
angriper flammen, sier branninspektøren som understreker at branner utvikler 
seg veldig raskt. 

− fra en sigarettglo begynner å ulme i en sofa og til den er overtent går det 
mellom tre-fem minutter, poengterer stenersen. tromsø brannvesen kan derfor 
besøke boligselskap som vil gi slukkeopplæring og annen brannforebyggende 
informasjon til sine beboere. harstad brannvesen oppfordrer også boligselskap 
som om å ta kontakt ved behov for råd og veiledning vedrørende brannvern.

LiVsViktig øVeLse

Vet du egentlig hvordan du bruker et brannslokkings-
apparat? nå kan boligselskap gi sine beboere en 
livreddende julegave. brannvesenet kommer gjerne på 
besøk og lar alle få prøve å slokke en brann. 

Hanne Jensen fra Solsiden borettslag 
øver seg på å slukke brann.

35 styremedlemmer fra ulike boligselskap hadde funnet 
veien til branndagen på Neumann. Jo-Inge Stenersen 

fra Tromsø Brannvesen informerer om brannvern.
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i det den vesle brikken legges mot displayet 
eksploderer et lite fyrverkeri av grønne dioder 
og låsen går opp. et lite stykke fremtid er 
lagt ut for salg fra de mange låsgruppen 
 avdelingene her til lands, hvilket inkluderer 
låsgruppen i tromsø. låsesystemet er spesielt 
utviklet for boligselskap av det svenske selska-
pet aptus som eies av assa abloy, det samme 
konsernet som eier låsgruppen. 

syV FuNksjONer
− aptus satte seg ned for å se på hvilke 
funksjoner som er nødvendig å ivareta i et 
boligselskap. de kom fram til syv oppgaver, 
forklarer forretningsutvikler Kenneth furesund 
i låsgruppen. 

− Porttelefon, adgangskontroll, informasjon, 
booking, energimåling, alarm og lås, fort setter 
han mens han forklarer at aptus har gjort stor 
suksess i sverige hvor 45 av de 50 største 
boligselskapene nå bruker systemet. nå lanse-
res systemet i norge, bit for bit. 

− det er både enklere og det er billigere enn 
nøkler, forsikrer trond grådal i låsgruppen i 
tromsø. 

− hver og en får sin personlige «tag». så 
hvis den kommer bort er det bare å slette den 
fra systemet og aktivere en ny. det gjør du på 
under ett minutt. Kommer en nøkkel på avveie 
må du i verste fall skifte låsen.

ÅPNer FrA egeN TeleFON
aptus krever ingen kabling til hver leilighet, 
og den faste porttelefonen på gangveggen er 
ifølge låsgruppen på vei til museum sammen 
med den gamle nøkkelen.

− du får porttelefonen direkte inn på din 
egen telefon. samtlige familiemedlemmer kan 
listes i inngangen slik at ungene selv får tele-
fonen om en kamerat er på døra. og du kan 
åpne døren fra der du befinner deg, det vil si 
slippe å reise deg fra sofaen, smiler furesund.

han forteller at godt voksne folk gjerne er de 
som er mest skeptisk til systemet i utgangs-
punktet, og etterpå mest fornøyd med det. det 
er på mange måter «eldrevennlig» både fordi 
du bærer «porttelefonen» med deg i lomma til 
enhver tid, og fordi du slipper å fikle med en 
bunke ulike nøkler som skal passe.

− systemet åpner for en lettere hverdag på 
flere måter. for eksempel slipper du å være 
hjemme for å vente på elektriker eller andre 
håndverkere. du kan faktisk åpne ytterdøra 
fra kontoret ditt, og har du en yale doorman 
(kodelås i samme system) på din egen dør kan 
du lage spesielle koder for folk på besøk eller 
håndverkere som de kan bruke i et forhåndsde-
finert tidsrom, forklarer furesund.

OPPslAgsTAVler
den samme tagen kan brukes på garasjeport, 
boder, fellesvaskeri – alt ut fra hva det enkelte 
boligselskapet har bruk for. det er også mulig 
å erstatte vanlige oppslagstavler med digitale 
oppslagstavler, hvor du til og med kan få 
personlige meldinger og gi enkle tilbakemel-
dinger til styret ved å legge sin personlige tag 
på displayet.

oppslagstavlene kan ved siden av viktig 
informasjon inneholde bussruter, værmeldinger 
og aktivitetskalendre. 

− Høres ut som om det er en hel jobb å 
sette seg inn i for styret som skal administrere 
dette?

− det er overhodet ikke kompli-
sert, og fordelen ved det er at 
det er både tidsstyring og 
fjernstyring. du kan slette 
og gi tilgang til tager 
bare du har tilgang til 
en datamaskin, og du 
kan forhåndprogram-
mere informasjon. det 
tar ikke lange stunden 

låsservice nor i harstad er ny partner for 
boligbyggelaget. selskapet er et trioVing 
sikkerhetssenter som selger låser, beslag og 
låsesystemer over hele landsdelen inkludert 
svalbard.

med denne partneren på plass kan bolig-
byggelagets medlemmer nå få tak i rabat-
terte produkter og god støtte fra fagfolk både 
i tromsø og harstad. 

− låsservice nor har som mesterbedrift og 
medlem av foreningen norske låsesmeder 
svært høy kompetanse innenfor mekaniske 

og elektroniske produkter relatert til låse-
smedfaget. i tillegg kommer tjenester av 
ren elektronisk art, samt konsulentarbeide i 
forbindelse med lås- og beslagbeskrivelser 
på nye og eksisterende bygg, sier daglig 
leder dagfinn Jensen. 

− Vi betjener store og tunge kunder som 
forsvar, fylkeskommunale og kommunale 
etater og virksomheter, samt entreprenører 
og tømrermestere. det legges stor vekt 
på direkte kontakt med næringslivet i vårt 

nedslagsområde for å tilby sikkerhetsløs-
ninger tilpasset den enkelte bedrift. Via vår 
butikk yter vi også service og salg til privat-
markedet, understreker Jensen.

Åpne døra med
mobiltelefonen
så er det den gode gamle nøkkelen sin tur til å fases ut. 
i framtiden kommer du til å låse opp alle dører med en 
liten plastbrikke, og med mobiltelefonen din.

Låsservice Nor er ny 
partner i Harstad

partner3

•  Låsservice Nor har 11 ansatte, herav 
tre elektroteknikere med formell 
kompetanse innenfor svakstrøm, 
serviceelektronikk og telekommu-
nikasjon samt 4 fag- og mesterbrev 
innenfor låssmedfaget.

•  Medlemmer i boligbyggelaget får 
20 prosent rabatt på mekaniske 
trioVing-produkter og 10 prosent 
rabatt på elektromekaniske trioVing-
produkter.

å lære seg dette, og supporten er selvsagt bare 
en telefon unna. hvis styret absolutt ikke vil 
gjøre det selv kan boligbyggelaget ditt eller vi 
administrere det hele på vegne av dem, sier 
furesund.

kjØPes eller leAses
systemet kan kjøpes alt i ett, eller leases. 
driftskostnadene er lave, alt avhenger av 
antallet enheter og trafikken inn, men driften 
av porttelefonen kan du eksempelvis få helt 
ned i 2100 kroner for hele boligselskapet for 
et helt år.

flere positive bivirkninger av systemet er 
registrert fra erfaringene i sverige. for eksem-
pel opplever boligselskapene med fellesrom, 
som for eksempel vaskeri, at problemene 
knyttet til slike rom ved at folk tar seg til rette 
uten å reservere tid − eventuelt ikke rydder 
opp etter seg, forsvinner. for du kommer ikke 
inn på rommet uten forhåndsbooking, og det er 
mulig å finne ut hvem som har vært der når.

− systemet er trygt, enkelt og 

fornuftig, og selges ikke bare til boligselskaper 
men blir stadig mer populært også i privatmar-
kedet, forsikrer furesund. 

det er rett og slett framtiden som banker på.
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den nye partneren kan levere tjenester både til 
enkeltpersoner og hele boligselskap.

− Vi tilbyr ikke lenger vaskehjelp til vanlige 
barnefamilier, det har vi dessverre ikke kapasi-
tet til. men barnefamilier som av helsemessige 
årsaker trenger hjelp får selvsagt det fortsatt, 
forteller administrerende direktør trude Wester 
i Privat omsorg nord as.

PÅrØreNDe besTIller
den typiske kunden av Privat omsorg nord er 
mellom 75 og 85 år, og har helseproblemer 
eller funksjonsnedsettelser som gjør at de har 
behov for ekstra hjelp i hverdagen. noen har i 
tillegg et tilbud fra hjemmetjenesten i sin kom-
mune, men opplever ikke at det er nok. 

− det er ikke uvanlig at pårørende kjøper 
tjenester til sine kjære. Vi har for eksempel 
en sønn i london og en datter i new york som 
jevnlig bestiller tjenester til sine foreldre gjen-
nom oss, forklarer Wester.

Privat omsorg nord har kontorer i bodø, 
narvik, svolvær og midt-troms ved siden av 
harstad og tromsø. 73 ansatte fyller i overkant 
av 30 årsverk på de ulike kontorene. 

tjenestene som tilbys er i hovedsak vanlige 
praktiske hjemmehjelptjenester.

− Vi starter alltid med et hjemmebesøk for å 
kartlegge behov. så setter vi opp faste personer 
på faste ruter slik at det ikke blir så mange 
mennesker å forholde seg til. i tillegg gjør vi det 
kunden ber om. hvis de vil at vi skal tørke støv 
eller vaske under senga, så gjør vi det.

HjelP Og OmsOrg
Prisen på tjenestebehovet beregnes på forhånd 
slik at den er forutsigbar fra måned til måned.

− så har vi lagt inn litt tid slik at vi kan 
sitte ned litt når vi er ferdige med jobben. den 
sosiale kontakten er gjerne like viktig som den 
praktiske hjelpen, sier Wester.

stabiliteten er enkel å få til. direktøren kan 
telle på en hånd når ansatte er syke. Kortids-
fraværet er på under 1 prosent. i tillegg til 
effektive og flinke hjemmehjelper har firmaet 
nå også ansatt vaktmestere.

− det betyr at du kan få hjelp til enkelt 
vedlikehold, snømåking eller montering av 
flatpakkede møbler – om så.

Kort fortalt fyller Privat omsorg behovet for 
hjelpende hender for de av oss som i ulike 
faser av livet trenger litt ekstra hjelp.

− Vi er ledsagere og støttekontakter også 
til de som ønsker det. i tromsø arrangerer vi 
tirsdagstreffet sammen med en gjeng frivillige. 
Vi henter og bringer deltakerne til treffet her 
på elisabethsenteret og tilbyr middag og ulike 
aktiviteter, for eksempel trening, foredrag, høyt-
lesing eller andre ting. alt dette for 150 kroner, 
forteller Kristin sophie Warloe i Privat omsorg 
nord as. selskapet er for øvrig også kjent som 
tromsø og harstad Private omsorgstjeneste. 

Privat omsorg nord as tilbyr hjelp til alle praktiske oppgaver i et hjem. 
i tillegg vasker de fellesareal og leier ut vaktmestre til boligselskap.

tilbyr praktisk hjelp
Uglen Ulf har svaret

1

2

3

4

5

6

7

8

Vet du 
sVaret?

Gåter

1.  fullfør julesangen: Nå tennes 
tusen…?

2.  hva heter håret på sauen som vi 
lager varme klær av?

3.  hvilken jente feirer vi 13. desember 
med tog og lussekatter?

4. hva kalles tida før jul?
5. hva heter dagens første måltid?
6.  fullfør ordtaket: Det er gjort på en, 

to, …
7.  hva begynner denne reglen 

med: … melle deg fortelle?
8.  hvem setter man ut grøt til  

på julaften? 

send inn svaret og ditt navn og adresse til 
boligbyggelaget i Tromsø, Postboks 6156, 9291 Tromsø 

husk å merke konvolutten med «bArNesIDA». du kan også sende løsningen på e-post til oss, 
adresse: bolyst@krysspress.no. husk å skrive hva du heter og adressen din. i forrige bolyst 
var «rOmFArT» riktig løsningsord. kristian Andre Pettersen på 12 år var en av de som hadde 
riktig svar, og er trukket ut til å få en tbbl-overraskelse i posten. 

Nysgjerrigper 
– søsteren min synes jeg er nysgjerrig. 
– hvordan vet du det? har hun sagt det? 
– nei... det sto i dagboka hennes.

Reinsdyr
På biltur over hardangervidda fikk 
familiens yngste for første gang øye på 
et reinsdyr. 
– se, ei ku med tV-antenne!

Håndfull 
far skulle hjelpe lille lise med mat-
teoppgaven. 
– hvis jeg har sju appelsiner i den ene 
hånda og seks i den andre, hva har jeg 
da? 
– store hender! 

Hva er julebukk?

Vitser

Julebukk er et begrep som stammer fra norrøn juletradisjon 
og bondekultur. geitebukken som ble slaktet til jul, sannsyn-
ligvis for å få et godt nytt år, ble kalt julebukk. det er også 
navnet på en halmfigur. i gamle dager var det vanlig å ha 
en bukk av halm stående i jula som symbol på vinternet-
tenes spøkelser. i dag bruker vi halmbukken som julepynt. 
det finnes også en tradisjon som heter «å gå julebukk». det 
vil si at man i romjula kler seg ut og går rundt i nabolaget 
for å be mat og drikke. tradisjonell utkledning er en lodden 
fell og bukkemaske.  barn som går julebukk synger gjerne 
julesanger for å få godteri i belønning.

partner3
prIvat omsorg
nord as
•  Stiftet i 2001
•  73 ansatte
•  6 avdelinger
•  Gir praktisk hjelp og omsorg. 

medlemmer i boligbyggelaget får 
10 prosent rabatt på hjemmehjelp, 
ledsager, helsetjenester og sykeplei-
ertjenester, og 15 prosent rabatt på 
å leie vaktmestertjenester.



BOLIGBYGGELAGET 
FORSIKRER DET DU 
ER GLAD I 

På vegne av Unison Forsikring AS 

Arkivbilder fra NBBL

Arkivbilder fra NBBL

G
lød

03712

Forsikring bør du overlate til noen du stoler på. Nå har 46 boligbyggelag fra Kristiansand 

til Nordkapp gått sammen for å tilby deg og resten av våre 530 000 medlemmer forsikring. 

For vår erfaring er at medlemmene våre tar bedre vare på seg og sitt enn andre forsikringskunder. 

Derfor er Boligbyggelagenes forsikring skreddersydd for våre medlemmer. En ekstra gevinst er at 

du kan opparbeide bonus på Fordelskortet. Det er det vi kaller skikkelig forsikring for skikkelige folk. 

For mer informasjon om Boligbyggelagenes forsikring ring 03712 eller sjekk boligbyggelagets 

hjemmesider. Ønsker du å bytte forsikring er det enkelt – vi gjør jobben for deg. 

www.ishavstakst.no

S 917 55 364
post@ishavstakst.no

Nå tilbyr vi også Takst På Hjul™!
Denne sommeren vil vi være �ere 
steder rundt om i fylket. Ta kontakt 
for å �nne ut når vi er på ditt sted!

NYHET!

IshavsTakst leverer et bredt spekter av takse-
ringsområder til private, næringsliv og offentlige 
aktører i Troms, Finnmark og Svalbard. 

Vi tilbyr:
3 Verditaksering
3 Forhåndstakst
3 Verdivurdering
3 Boligsalgsrapporter
3 Tilstandsrapporter
3 Reklamasjonsrapporter
3 Skadetakst på bygning, innbo og naturskader

Kontakt oss i dag for en uforpliktende 
samtale! Ring 917 55 364 eller send en 
e-post til post@ishavstakst.no

Ekstra gunstige pakkepriser til både
TBBL-medlemmer og ikke-medlemmer!
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Forutsetter standard koblinger
Prisene er Ferdig levert og montert innenfor Transportsone 1

Ferdig levert og montert:

Safira servanrbatteri  
kr 1.600

Safira benkebatteri 
m/høy tut u/avst.  
kr 2.100

Safira benkebatteri m/
høy tut /kran m/avst  
2.400

ORAMIX dusjbatteri 
kr 1.600
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Julegaven til huset  -  nye ORAS batteri på kjøkken og bad
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Nyhet! Alle i borettslaget kan nå sette 
sammen sin helt personlige tv-pakke.
Selv om vi nordmenn har mye til felles, fi nnes det enda mer som gjør oss unike. Vi kommer i 
alle varianter med ulike preferanser og interesser. Også når vi setter oss ned i tv-stolen. 

Derfor kan hver enkelt kunde nå sette sammen sin helt egen Grunnpakke. I tillegg til et stort 
utvalg norske og internasjonale tv-kanaler, som alle våre kunder får tilgang til, kan du velge 
hele 15 favorittkanaler fra et valgfritt univers – uten at det koster noe ekstra. 

Det kaller vi valgfrihet! 

Les mer om mulighetene på canaldigital.no

Våre medlemstilbud på strøm 
til TBBL – medlemmer
Vi utvider vårt tilbud til alle TBBL-medlemmer og tilbyr nå rabatt på avtalene
Fastkraft og FellesKraft, 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: Månedsbeløp kr 27,-

FellesKraft 
– strømpris med 
trygghet

Vi kjøper inn strømmen din 
når vi tror det er gunstigst – 
for slik å sikre deg best mulig 
strømpris, gjennom hele året.

Er spotprisen lav - følger vi 
markedet, er det fare for store 
prishopp - kan vi sikre deler av 
forbruket ditt, du trenger ikke 
gjøre noe.

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



Bad; 
det kan vi!

Gjelder et begrenset antall. Vi tar forbehold om utsolgte varer. Bildene er illustrasjonbilder.idé:Tromsø

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

Åpningstider: Mandag-fredag 0800-1700  Lørdag 10-14

Tlf.:  77 00 14 00
harstad@neumann.no
www.idekjeden.com

Tlf.:  77 65 97 00
tromsoe@neumann.no
www.idekjeden.com

idé:Harstad

Åpningstider:  Mandag-fredag 0800-1630   Lørdag 1000-1400

Tlf.:  77 85 10 50
finnsnes@neumann.no
www.idekjeden.com idé:Finnsnes

Stakkevollvn. 15 • Tlf.: 77 65 97 00   www.neumann.no    Man-fre 0830-1800. Tors 0830-1900. Lør 1000-1500. 

B Y G G E V A R E H U S E T  P Å  S TA K K E V O L L V E I E N

”Kom innom 
og se vårt 
nye utvalg på 
baderoms-
møbler!”
  
Eivind, selger bad/varme

NYHET HOS NEUMANN
Nabis bad; Tidsriktige møbler til en svært hyggelig pris. 
Kan leveres både som montert, eller flatpakket. Kort leveringstid. 
20 års garanti. Se utstilling i butikken.

TBBL tilbud ut året!

-15% på alt av 
Nabis bad
Best. varer.
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STÅR DU I FARE FOR Å BLI 

STRØKET?

Kim Kr. Nordli

Kommunikasjonssjef

TBBL Tromsø Boligbyggelag

Telefon:
Direkte:
Mob:
Telefax:

77 60 32 00
77 60 32 08
938 31 526
77 60 32 01

Tromsø bbl.
Grønnegata 58-60
Postboks 6156
9291 Tromsø

E-post: kn@tbbl.no - www.tbbl.no

Boligbyggelaget sender i 
disse dager ut på minnelse 
om utestående medlems

kontigent. Ta gjerne 
 kontakt, dersom du vil 

sjekke om du eller noen i 
familien har et medlem

skap som nå står i fare for 
å bli strøket.

Har du ikke betalt 
kontigenten de siste 3 

årene, blir du nå strøket 
som medlem. Alle 

 rettigheter med å bruke 
våre medlemsfordeler, 

samt ansiennitet og 
forkjøpsrett forsvinner

Ikke bruk for medlemskapet selv?
Vi vet at boligbehovet endrer seg gjennom livet. Et medlemskap i Bolig
byggelaget er en investering i både din og familiens framtidige boligbehov. 
Medlemskapet er et verdipapir – en aksje som familien kan ta nytte av i 
framtida.

Har du ikke bruk for det selv lengre, kan medlemskapet overføres kostnads
fritt til en av dine nærmeste. Kanskje har du barn eller barnebarn som snart 
skal ut på boligmarkedet, og kan ha bruk for din oppsparte ansiennitet og 
forkjøpsrett. Boligbyggelaget er med i et Storbysamarbeid som vil gi deg 
forkjøpsrett til boliger i både Tromsø og Harstad, Bodø, Trondheim, Bergen, 
Stavanger og Oslo.

Lu n d b L a d  M e d i a  a S  –  S va n e g o d k j e n t  t r y k k e r i  –  241 762

Kontakt oss:

Tlf. 77 60 32 00

Epost: post@tbbl.no

www.tbbl.no

www.habo.no

Forsikringssummen er på 1,5 millioner kroner og egenandelen 
ved skade er 4.000 kroner.

På øvrige forsikringer du kjøper hos Tryg gir medlemskapet ditt 
i TBBL deg inntil 22 prosent rabatt.

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

Les mer om dine forsikringsfordeler på www.tryg.no
Ditt bosted Innbo Innbo Ekstra

Tromsø kr 798* kr 1.093*

En av markedets beste 
forsikringsordninger

*)  Dersom du har kun ett produkt på forsikringsavtalen, kommer i 
tillegg grunnrisiko på kr 198,-

Tromsø Boligbyggelag (TBBL) samarbeider med Tryg. Det gir 
deg som er medlem ekstra gode fordeler og gunstige tilbud på 
forsikring.

Svært gunstig innboforsikring
I forhold til kunder som ikke er medlem i TBBL betaler du under 
halv pris på TBBL innboforsikring. 

Bruk medlemsfordelen din, og få følgende priser:
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 * kun ringeminutter

Medlemstilbud:

Som medlem i boligbyggelaget får du mange fordeler. Hvis du har Telenor Komplett mobilabonnement, 
kan du få hele 100 ringeminutter og 100 SMS ekstra. Bestillingen er enkel. Du sender en SMS til 1999.
I tabellen nedenfor finner du hvilken kode du skal sende, avhengig av hva slags Komplett abonnement 
du har. For flere gode medlemstilbud se www.fordelskortet.no

Utnytt fordelene dine!

Telenor Komplett M:       
Telenor Komplett L:        
Telenor Komplett XL: 

Bestill BBL M til 1999*
Bestill BBL L til 1999
Bestill BBL XL til 1999

Vi ønsker våre medlemmer
ei riktig god jul og

et godt nytt år...

36 bolyst - medlem & partner medlem & partner - bolyst 37

Dine medlemsfordeler 2012

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.  

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

Avis og annonsering − Bladet Tromsø www.itromso.no • Tlf 77 64 06 00
20% rabatt på abonnent for medlemmer.

Flyttebyrå - Hasselberg Transport AS www.hasselberg.no • Tlf 77 63 33 33
TBBL-medlemmer har 15% rabatt på følgende varer/tjenester:

 - Lagring av innbo på lagerhotell 
 - Pakkemateriell for flytting (esker, tape, silkepapir, bobleplast)

Bildekk og felger − Vianor Tromsø Tlf 77 60 96 00 •  Vianor Harstad Tlf 77 07 97 70 • www.vianor.no
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.

Tromsø Private Omsorgstjeneste AS www.privat-omsorg.no • Tlf 77 61 55 77 / 406 22 364
Harstad Private Omsorgstjeneste www.privat-omsorg.no • Tlf 917 10 017

Respekt  -  Ydmykhet  -  Fornøyde kunder  -  Fornøyde ansatte
10% på alle timepriser og alle tjenester. Eksempel på tjenester er: Hjemmehjelp, sykepleiertjenester, personlige hygiene,

 støttekontakt, ledsager, snømåking, plenklipp og andre vaktmestertjenester. 15% rabatt på vaktmestertjenester.

Låsservice Nor as www.laasnor.no • Tlf 77 00 19 20
Nøkler, låser, mekaniske og elektromekaniske sikkerhetsprodukter. Utstyr for brann- og rømningsdører.

20% rabatt på TrioVing mekaniske låser og beslag, 10% rabatt på TrioVing elektromekaniske låser.



Dine medlemsfordeler 2012

SPORTSHuSeT A/S

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

idé:Tromsø

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

Åpningstider: Mandag-fredag 0800-1700  Lørdag 10-14

Tlf.:  77 00 14 00
harstad@neumann.no
www.idekjeden.com

Tlf.:  77 65 97 00
tromsoe@neumann.no
www.idekjeden.com

idé:Harstad

Åpningstider:  Mandag-fredag 0800-1630   Lørdag 1000-1400

Tlf.:  77 85 10 50
finnsnes@neumann.no
www.idekjeden.com idé:Finnsnes

Tlf.: 77 65 97 00 | tromsoe@neumann.no

Kjøkken/bad/garderobe – Nova Interiør Tromsø www.nova-group.no • Tlf 77 63 90 00
25% rabatt på kjøkken og garderobe

20% rabatt på bad

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.

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

Møterom og overnatting
Rica 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. 
Gründer Tromsø: Det tilbys 10% rabatt på all bespisning fra Gründers meny. 

Gjelder både i restauranten eller ved catering.

Renovasjon − ReMIKS www.remiks.no • Tlf 77 60 19 00  TBBL-medlemmer har følgende spesial priser hos 
Remiks: Inn- og utkjøring av container kr 1.608,- (veil. 1.747,-). Leie av container 1-3 dager -  GRATIS!  

Levering av restavfall kr 2,39 pr kg/kr 2.392,- pr tonn (veil.pris kr 2,60 pr kg/kr 2.600,- pr. tonn)  Pappavfall: Kr 426,- 
for henting av inntil 3 m3 papp. Andre tjenester -10% rabatt. Prisen gjelder inntil 15 km fra Remiks Miljøpark.

Prisene forutsetter at Remiks foretar transporten. Alle priser er inkl.mva.

Ishavskraft - tilbyr TBBL-medlemmer rabatt på følgende avtaler www.ishavskraft.no • Tlf 04925
Felleskraft – følger spotprisen, men du kan unngå store prishopp.  

Månedsbeløp kr 27,-. Fastkraft – rabatt 0,5 øre/kWh på veil.pris
TBBL-Spot – innkjøpspris basert på NordPools  områdepris + kr 22,- pr.mnd ved avtalegiro/eFaktura.

Tur- og sportsutstyr − Sportshuset AS www.intersport.no • Tlf 77 66 11 00
15% rabatt på alle varer, utenom spesielle kampanjepriser. Gratis hjemkjøring av tyngre varer 

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

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% rabatt på kjøp av komplett brille, 

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

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. 

Vann- og avløpstjenester - VVS 24 www.vvs24.com • Tlf 77 69 02 00
TBBL-medlemmer har følgende rabatter:

20% rabatt på møbler, dusjer, badekar, boblekar, toaletter, kraner og tilbehør, 20% rabatt på rørdeler
60 kroners avslag på gjeldende timepris for rørlegger.

Forsikringer – Tryg Forsikring  www.tryg.no
Partnerrabatt på 5 % og gunstig innboforsikring. 

Samler du dine forsikringer hos TrygVesta, får du inntil 22% rabatt.
For mer informasjon, ring gratis grønt nummer 800 33 669 eller send e-post til tbbl@tryg.no

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,-)

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

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.

Møbelringen www.mobelringen.no • Tlf 77 60 03 50
30% rabatt på madrasser med tilbehør fra merkevareleverandøren Wonderland (ikke på kampanje-
pris), 20% rabatt på diverse interiør (småvarer), 10% rabatt på tepper, 7,5% rabatt på stuemøbler 
(sofa, stoler, spisestue, bord, skap etc).

Byggevarer − Neumann Bygg www.neumannbygg.no • Tlf 77 65 97 00
Inntil 42% rabatt på byggevarer.

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

elektriker/elektriske produkter og belysning – JM Hansen elektrisk og  expert Langnes.  
www.jmhansen.no • Tlf 77 66 55 00 Installasjon og elektrikertjenester: Elektromontør 5% rabatt, 
 installasjonsmateriell 15% rabatt, utstyr til lys og varme 10% rabatt. Elektriske produkter: Småelektrisk 
5% rabatt. Belysning (JM Hansen Elektrisk) 10% rabatt. Hjemkjøring og retur av varer 50% rabatt.

Norengros/Markedshuset Tlf 77 75 26 26 • Norengros/NB engros Harstad Tlf 08522 • www.norengros.no
Som medlem i boligbyggelaget har du følgende rabattavtale: 
 - 20% rabatt på alle varer (utenom maskinvarer og tilbudsvarer/kampanjetilbud)
 - 40% rabatt på blekk/tonere

Glassmester Appelbom AS www.appelbom.no • Tlf 47 46 49 00 
25% rabatt på veilendende prisliste - skifting av isolerglass - tilskåret glass-speil-acryl/polycarbonat,  
10% rabatt på veiledende prisliste - balkonginnglassing, 2 timer gratis rådgivning/glassvalg/løsning 
pr. medlem/ pr. prosjekt. Sol- og innsynskjermingsprodukter: 20% rabatt på motorisering/ automatikk 
til  utvendig solskjerming. 15% rabatt på utvendige solskjermingsprodukter fra Kjells Markiser + øvrig 
sol skjerming. 10% rabatt på vindusfolie.

IshavsTakst www.ishavstakst.no • post@ishavstakst.no • Tlf 77 60 32 33/ 91 75 53 64
IshavsTakst har egne priser for medlemmer av TBBL. Se våre nettsider for priser på tjenesten.
Vi er medlem av Norges TakseringsForbund. 

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

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

euroskilt AS www.euroskilt.no • Tlf 900 88870
22% rabatt i henhold til Euroskilts veiledende priser på produkter innen: - Utemiljø - Skilt - Avsper-

ring - Master, stolper, oppsetningsutstyr - Vegsikring, støtabsorberende produkter - Øvrige produk-
ter som ligger i produktsortimentet til Euroskilt.



Det nærmer seg slutten av året...
..og vi i GARANTI er stolte og takknemlige over å ha hjulpet så mange med sin 
bolig handel i 2012. Vi benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god jul og 
godt nyttår – og ser frem til nye utfordringer i 2013. Ta kontakt for et medlemstilbud, 
dersom DU skal selge bolig i kommende år!

GARANTI Tromsø | Grønnegata 58/60 | Tlf 77 60 32 00 | www.garanti.no

GARANTI Harstad | Magnusgate 1 | Tlf 77 01 84 60 | www.garanti.no

God Jul!  …og takk for tilliten i2012

RETURADRESSE:

Tromsø Boligbyggelag
Postboks 6156
9291 TROMSØ

B
Blad


