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SOM MANgE kjENNEr Til har BONORD 
i 2013 etablert finansieringsforetaket BBL 
Finans AS i samarbeid med andre Storbylag. 
Bakgrunnen er endringen av lov om borettslag 
som fra 01.01.13 krever at sikringsordningen 
til forvaltede lag enten må tilbys gjennom et 
 forsikringsselskap eller et finansieringsforetak. 

BONORD har lenge hatt ambisjoner om at 
våre forvaltede lag skal ha markedets beste 
sikrings- og tryggingsordninger. Grunnen 
til dette har vært at borettslagsmodellen 
dessverre har hatt et noe frynsete rykte i 
Tromsømarkedet, som følge av etablering og 
salg av lavinnskuddsborettslag av utbyggere 
uten tilknytning til boligsamvirket. 

Vi hAr iNFOrMErT OM at det er betydelige  
forskjeller mellom ulike typer borettslag, 
og vi tror at dette i stor grad er blitt forstått 
av  markedet. Dette ser vi bl.a. gjennom at 
borettslag tilknyttet BONORD spesielt har hatt 
en meget god markedsutvikling den senere 
tid, og er svært populære objekter i brukt-
markedet både i Tromsø og Harstad. Vi ser 
også at salg av nye leiligheter, når dette skjer 

i regi av bolig byggelaget er blant de mest 
attraktive salgsobjektene i markedet. For 
øyeblikket selger de like godt som de beste 
selveier leilighetene.

Vi tror imidlertid ikke at informasjon alene 
er tilstrekkelig. Myndighetene nasjonalt har 
hatt et klart ønske om at boligsamvirket må 
iverksette tiltak som hindrer at andelseiere 
i borettslag går på tap som følge at enkelte 
andelseiere ikke betaler sine felleskostnader. 
Vårt svar på denne utfordringen har vært å 
etablere BBL Finans AS.

gjENNOM DETTE SElSkAPET Er samtlige 
tilsluttede lag fra 01.07.2013 sikret mot tap av 
fremtidige felleskostnader. Dette gir trygghet 
for både borettslag og andelseiere. Ordningen 
omfatter også en del av våre frittstående 
forvaltede lag, og vi vil i fremover også tilby 
dette produktet til andre boligselskaper lag 
som tilfredsstiller de krav vi stiller for å delta i 
ordningen.

I tillegg til sikring vil vi fra årsskiftet 
01.01.2014 innføre ordningen Garanterte 
Felleskostnader for samtlige tilsluttede lag. 
Dette medfører at 100 prosent av felles-

kostnadene betales til borettslaget på en avtalt 
dag i måneden, uavhengig om den enkelte 
andelshaver har betalt eller ikke. Forskuttering 
av felleskostnader gjøres av BBL Finans, som 
også vil forestå innkreving av eventuelle 
utestående krav. 

Vi TrOr AT gArANTErTE Felleskostnader 
kan bli en  særlig  viktig ordning for frittstående 
borettslag. En del av disse lagene har i dag 
høy fellesgjeld, og betydelige utestående 
fordringer. Dette medfører to ting – lagene har 
vesentlig høyere risiko enn tilsluttede lag, og 
gjerne en markant svakere likviditetssituasjon. 
For disse lagene vil forskuttering av felles-
kostnader være en særdeles nyttig ordning. 
Deltagelse i ordningen vil også her gjøres 
individuelt for det enkelte lag.

Vårt mål står imidlertid fast: Vi ønsker at de 
lag som forvaltes av oss i størst mulig grad får 
tilbud om, og deltar i de sikrings- og tryggings-
ordninger som vi kan tilby. 

Når dette er oppnådd dette kan vi uten tvil 
slå fast: BONORD forvalter landets tryggeste 
borettslag!

Cover: Rune Stoltz Bertinussen

Vi tror at Garanterte 
Felleskostnader kan 
bli en  særlig  viktig 
ordning for fritt
stående borettslag.
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En eventyrlig mulighet
BONORD har gjort en mulighetsstudie som viser at de kan 
bygge inntil to ekstra etasjer på lavblokker i borettslag og 
tilnærmet halvere økningen i felleskostnader, sammenliknet 
med hva en vanlig renovering vil koste.

Den nylig avsluttede mulighetsstudien virker 
lovende for alle de som bor i en lavblokk i et 
BONORD-borettslag, og som trenger renove-
ring av bygningsmassen pluss heis.
Tilleggsisolering, nye vinduer, nye balkonger 
og nye naboer på toppen ligger i den pakken 
som BONORD nå tilbyr aktuelle borettslag i 
Tromsø.

− Vi får en slags kindereggeffekt, smiler 

kommunikasjonssjef Kim Kr. Nordli i BONORD 
og utdyper: 

− Vi får flere boliger, vi gjør nødvendig 
renovering av eksisterende bygningsmasse 
og vi installerer heis, forklarer han. På toppen 
av det hele viser regnestykkene at beboerne i 
borettslaget vil ende opp med bare halvparten 
av den felleskostnaden de vil måtte ut med 
ved en ordinær renovering av borettslaget. 

Stort behov 
Tre av bydelene i Tromsø ble bygget i løpet 
av en 10-årsperiode, fra 1970 til 1980. 
Denne bygningsmassen nå har et stort 
behov for renovering. Noen borettslag har 
allerede gjennomført store prosjekt, mens 
andre fortsatt regner på konsekvensene 
av å ta igjen etterslepet på vedlikehold. 
Renovering er kostbart, det samme er det 
å installere heis. Det er derfor BONORD 
nå kommer med ideen om å bygge nye 
leiligheter som kan bidra til å finansiere 
renoveringen.

Ideen om ekstra etasjer er gjennomført med 
suksess i flere borettslag i Bergen. BONORD 

har i sin studie samarbeidet med Amundsen 
arkitektkontor og har tatt for seg ett konkret 
eksempel i Tromsø, Myrheim III og et tenkt 
eksempel.

− En god del av borettslagene på Håpet 
og i Kroken kan uten problemer bygge  på en 
til to etasjer til, forklarer teknisk direktør Roy 
Jakobsen. 

− Noen få steder ligger det en  begrensning 
ved at høyden på blokka vil forringe sol for-
holdene til naboer. Disse kan da kun få én 
ekstra etasje. Men de fleste steder kan vi 
faktisk bygge på to fulle etasjer.

halverer FelleSKoStNaDeNe
Alle store byggeprosjekter innebærerer en 
del risiko. I mulighetsstudien legger BONORD 
til grunn at de i all hovedsak overtar denne 
for borettslagene. Dette gjør de gjennom 
å kjøpe tomten på taket, og derav ta risi-

Slik kan borettslaget Myrheim III på Håpet bli seende ut med to nye etasjer, ny fasade og heis. ILLUSTRASJON: AmUNdSeN ARkITekTkONTOR AS

koen med påbyggene som gjøres, samt har 
prosjekt- og byggeledelse for hele prosjektet. 
På denne måten må ikke borettslaget allokere 
store  ressurser, eller hente inn eksterne for 

å gjennomføre dette. Mulighetsstudien viser 
at økningen i felleskostnader i måneden for 
casen ligger på under kr.2000,- for store 
leiligheter, og noe mindre for 2-roms. Hva 
økningen reelt vil være for de enkelte lag, er 
avhengig av mange faktorer slik som størrelse 
og antall enheter, og vil avdekkes gjennom et 
forprosjekt.

− Her har vi ikke tatt inn gevinsten som 
ligger i at de nye leilighetene også skal være 
med å dele på kostnadene, slik at kostnadene 
per enhet egentlig blir enda lavere. Samtidig 
har vi tatt hensyn til at beboere i første etasje 
ikke trenger å betale for heis, sier Nordli. 

tar hele riSiKoeN
− BONORD kjøper tomta fra borettslaget, 
som jo i praksis er taket av lav-
blokka. Deretter håndterer vi alt fra 
 prosjektering og byggeledelse til salg ››

Teknisk sjef Roy 
Jakobsen i BONORD.

Kommunikasjons
sjef Kim Kr. Nordli i 
BONORD.
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− Vi har bedt BONORD om å se på dette 
med universell utforming av blokkene i byde-
lene, og gjøre tiltak i forhold til det. Det begyn-
ner jo å bli en del år siden disse blokkene var 
bygd, og der er på tide med litt modernisering, 
sier byråden.

Tiltaket er en oppfølging av byrådets 
9-punktsstrategi for å senke terskelen for 
nybygging og modernisering. Strategien er 
også et premiss som vil tas med i den pågå-
ende kommuneplanrevideringen.

Universell utforming betyr at flere eldre 
kan bo hjemme lenger, at mennesker med 
 funksjonsnedsettelser kan få enklere tilgang 
til leilighetene, samt at boligene blir mer 
 attraktive for familier med barn i barne vogn-
alder.

KaNSKje reguleriNg
Å bygge i høyden for å fortette er en god idé, 
men Alvarstein tør ikke svare på om BONORD 
unngår ny regulering av områdene.

− Det kommer an på hvor nært blokken 
grenser til annen bebyggelse, her må jeg 

støtte meg til administrasjonen. Men en ny 
plan trenger ikke ta veldig lang tid, og kan gå 
raskere enn en dispensasjon. Poenget er at vi 
ønsker å slippe dette gjennom raskest mulig. 
Vi har en veldig god dialog med BONORD, og 
dette er en veldig god idé når det gjelder å 
fortette eksisterende boligområder. 

beDre parKeriNg
Likedan ønsker Alvarstein at BONORD ser på 
muligheter for å få til en bedre parkering ved 
borettslagene, som ikke går ut over grønne 
lunger og friareal. 

− Det Studentsamskipnaden nå gjør i 
Rødhettestien er at de legger parkeringen 
under tak. Kanskje kan man i enkelte områ-
der legge mer parkering under bakken, sier 
Alvarstein.
Byrådet har regnet seg fram til at Tromsø innen 
2015 trenger mellom 3.000 og 5.000 nye 
 boliger. Derfor må vi tenke mer effektivt og 
smart i forhold til areal og transport.
– Vi skal legge forholdene til rette sånn at 
disse boligene kan bygges, sier Alvarstein. 

av de nye leilig hetene gjennom vår egen 
megler, GARANTI. Fortjenestemarginen i disse 
 prosjektene er lav, sammenliknet med andre 
bygge prosjekter, men  gjennom å kunne bruke 
egne folk  gjennom hele  prosessen ligger 
det en verdi i dette også for oss, forklarer 
Jakobsen.

Han understreker at selv ikke BONORD vil 
klare en slik stor jobb alene, men vil hente inn 
ekstern kompetanse der det er behov.
bæriNg eN utForDriNg
For å etablere nye etasjer på toppen av 
lavblokkene kreves en tilleggsbæring, hvilket 
betyr at det lages en stålkonstruksjon utenpå 
den eksisterende blokka som gir tilstrekkelig 
bæreevne til nybygget.

− Dette betyr at vi må skifte alle vindu, og 
legge ny fasade og nye balkonger utenpå hele 
bygningen. I tillegg etterisoleres bygningen, 
noe som trolig medfører en kraftig  reduksjon 
i strømutgiftene til den enkelte, mener 
Jakobsen. BONORD har termografert en del 
av blokkene og vet at det er en god del trekk, 
spesielt rundt vinduene, i hjørner og mellom 
tak og vegger i disse boligene.

KommuNeN må meD
Ideen er så ny at det i kommunedelplanen ikke 
er tatt hensyn til at ønsket fortetting i bolig-
områder kan gjøres i høyden.

− Vi har hatt god dialog med  kommunen 
undervegs i denne studien, for det er 
 avgjørende for prosjektet at det ikke må 
lages ny reguleringsplan for området. Da blir 
 kostnadene rett og slett for store, sier Nordli.

Men hvis kommunen spiller på lag, ser 
Slik ser borettslagene på Håpet ut sett fra lufta. Myrheim III er ringet ut i rødt. Høyblokka er ikke aktuell, men lavblokkene kan få nye etasjer. 

ILLUSTRASJON: AmUNdSeN ARkITekTkONTOR AS

BONORD det som realistisk at byggingen ved 
de første lagene vil kunne starte allerede innen 
utgangen av 2014.

Hvor mange nye leiligheter som bygges vil 
selvsagt variere en del. Men de vil bli tilpasset 
kravene i dagens marked, og får en noe annen 

utforming enn eksisterende leiligheter. 
Husbanken er svært positiv til prosjektet 

og har signalisert at den ønsker å bidra med 
støtte til å bygge heis, ved siden av annen 
finansiering. Flere borettslag i Tromsø har alle-
rede meldt sin interesse for en slik utbygging. 

− Vi presenterte denne mulighetsstudien 
på årets styrekonferanse og fikk mye positiv 
respons og flere henvendelser. Før vi kan gå  
videre må hvert enkelt lag  vedta et forprosjekt, 
sier Nordli. Nå er det med andre ord opp til 
borettslagene å ta ballen videre.

Byrådet applauderer
− Å bygge ekstra etasjer på lavblokkene og installere heis er et 
tiltak som byrådet virkelig applauderer, sier Britt Hege Alvarstein 
e ntusiastisk. Hun er Tromsøs byråd for byutvikling.

Byråd Britt Hege Alvarstein (Frp) applauderer BONORDs planer om å bygge flere etasjer på boretts
lag med lavblokker.

Myrheim III er utredet på grunn av at det var enklest for BONORD å sammenlikne med ordinær renovering, hvor teknisk avdeling allerede satt med et kostnadsoverslag.
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gArANTi harstad 
med ny megler
BONORD og Harstad Sparebank 
har gått sammen om eiendoms-
megling i Harstad. Tone Trøite 
er ny  eiendomsfullmektig for 
GARANTI.

− Det blir veldig positivt å samarbeide med 
resten av meglerne i GARANTI. Jeg gleder 
meg til å få flere å drøfte erfaringer med, sier 
 eiendomsfullmektig Tone Trøite, som ikke bare 
har fått seg nye kollegaer i Harstad men også 
får et faglig samarbeid med de seks ansatte 
ved GARANTI Tromsø. Trøite er å finne på 
GARANTI Harstad fra og med 11. desember. 

GARANTI er i dag Norges største eiendoms-
meglingskjede utenfor banksystemene, og 
teller nasjonalt rundt 30 kontorer.

baNKeN Kjøpte Seg iNN
Harstad Sparebank har til nå drevet AKTIV 
Eiendomsmegling i Harstad, men tok i høst 
initiativ til å inngå samarbeid med BONORD. 
Forhandlingene endte med at banken kjøpte 
seg inn i BONORD Eiendomsmegling AS som 
driver merkevaren GARANTI Eiendomsmegling i 
Harstad. Bankens eierandel er på 34 prosent. 

Banksjef Tore Karlsen i Harstad Sparebank 
poengterer at det er to institusjoner med lang 
erfaring som nå finner sammen.

− Vår historie går tilbake til 1904 da byen 
ble grunnlagt, mens BONORD har røtter tilbake 
til 1946, sier Karlsen. 

− Vi er svært positive til dette samarbeidet, 
og agerte raskt da initiativet kom fra banken. 
BONORD har en stund nå vært på jakt etter nye 
gode medarbeidere til vårt meglings foretak. 
Det føler vi at vi gjennom samarbeidet nå har 
oppnådd. Harstad er et spennende marked 
som er i utvikling, og det er helt naturlig for 
oss å satse på denne delen av vår virksomhet. 
Spesielt siden vi også har en rekke bygge-
prosjekter vi kommer med i tiden fremover selv 

Tone Trøite er ny eiendomsfullmektig i GARANTI Harstad. Hun er i utgangspunktet jurist.
Regiondirektør Bjørn Mathisen i BONORD agerte raskt da Harstad  Sparebank 

tok kontakt.

Årets julegran i Harstad sentrum en sen desemberkveld. Eiendomsfullmektig Tone Trøite er på plass hos GARANTI fra 11. desember.

også, forteller regiondirektør Bjørn Mathisen i 
BONORD.

Han forteller at samarbeidet med banken 
vil være tett og nært. Trøite er opptatt av å 
understreke at kundene vil bli ivaretatt like 
godt som før. 

Hun har med seg kontakter og oppdrag 
inn i GARANTI, og knytter seg nå tettere på 
BONORDs prosjekter. BONORD har drevet 
 eiendomsmegling i Harstad i 20 år, og 
 forvalter i dag 1800 borettslagsleiligheter i 
Harstad.

megler alt
GARANTI Eiendomsmegling er spesialist på 
borettslagsleiligheter, men gjør megling innen 
alle områder. Kontoret i Harstad vil i første 
omgang ha to meglere. 

− Selv om vi er landsdelens største private 
forvalter av boligselskaper, så er det også 
mange villaeiere som ønsker at vi skal gjøre 
megling for dem ved boligsalg. Det 
tror jeg ofte skyldes vår lange 
erfaring i formidling av 
boenheter, og at vi blir 
oppfattet som en seriøs 
aktør i markedet, 
uttaler Mathisen, 
som ser positivt 
på utviklingen i 
eiendomsmarkedet i 
Harstad.

− I store deler 
av landet ser vi nå 
en viss stagnasjon og 
tilbakegang prismessig. 
I Harstad og i Tromsø er ikke 
dette tilfelle per i dag. Vi tror også 
at utviklingen som skjer nå og i de kommende 

år i Harstadregionen vil bidra 
positivt til både bygging og fart i 

bolig markedet her lokalt.
GARANTI Eiendomsmegling i Harstad 

holder til i BONORDs lokaler i Magnusgate. 
Harstadkontoret har som mål å vokse ytter  
ligere og skape et større meglermiljø i byen.

Vi blir oppfattet 
som en seriøs 
aktør i  markedet.
Bjørn Mathisen, regiondirektør
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  God 
 julefilm!
når julekvelden senker seg er det bare 20 dager 
igjen til Tromsø Internasjonale filmfestival (TIFF) åpner. 
 Festivalsjef Martha otte bruker jula til å spise og sove 
mest mulig for å samle krefter foran filmfesten, men 
også hun koser seg med julefilmklassikere.

− Det fine med norsk jul er at man har mye 
fritid, det gir mer rom for det sosiale. Å gå på 
kino er sosialt. Jul betyr også tid hjemme, 
sammen med familien. TV’en har tradisjonelt 
vært et samlepunkt i hjemmet og film på TV i 
jula er vel populært nettopp fordi det foregår 
i hjemmesfæren. Mens kino er populært 
nettopp fordi man trenger å komme seg ut 
av hjemmesfæren også, smiler en småtrøtt 
Martha Otte tappert gjennom jetlag. Hun er i 
innspurten, i ferd med å legge siste hånden 
på verket foran årets film festival. Men tar seg 

likevel litt tid til å 
forklare hvorfor 
jula har blitt en 
slik høysesong 
for film både 
på kino og TV.

Martha Otte har merket seg at «Lore», TIFF-
toppvinner fra 2013 settes opp på Aurora 
Fokus i desember. 

− «Lore» er en flott film. Til jul kommer også 
min favorittfilm fra årets Cannes-festival: 
«Fortiden», det er forresten den beste filmen 
jeg har sett på mange år. En bittersøt film som 
viser hvor komplisert livet egentlig er. Den er 
tilgjengelig og krevende samtidig. Dette er 
voksent stoff for voksne mennesker. Jeg gleder 
meg til å se den igjen. 

− Hvis du skulle anbefale tre filmer denne 
jula, hvilke ville det være? 

− Jeg ville nok ha anbefalt «Fortiden» tre 
ganger. Tre grunner: Den er vakker, den er trist 
og den er herlig. 

tiFF
13.-19 januar arrangeres historiens 24. film-
festival i Tromsø. Målt i antall besøkende er 
TIFF nå Norges største filmfestival. 

− Det blir full pakke med et helt spekter 
av genuine TIFF-opplevelser. Filmer fra 
hele  verden, filmer som både overrasker 
og underholder, filmer som åpner dører. 
Det blir Bollywood i 3D! Det blir basketball 

og  breakdance, det blir en fire-timer lang 
dokumentarfilm om University of California i 
Berkeley!

Matha Otte ler hjertelig av journalistens noe 
overraskede ansiktsuttrykk. 

− Ha-ha-ha! Til tross for disse B-eksempler, 
blir det definitivt en A-festival! 

− Hvilke av filmene som skal vises på TIFF 
2014 har du et spesielt hjerte for?

− Ett av våre tema på TIFF2014 er kurdisk 
film. Jeg kan love sterke filmopplevelser som 
kommer til å røre alle og enhver. 

− Går det an for deg å beskrive hva ved 

Tromsøs Internasjonale Filmfestival som rører 
deg aller mest? 

− Før jeg begynt å jobbe for TIFF, var jeg 
publikummer i åtte år. Å se film på  festivalen 
ga meg tilgang til filmopplevelser jeg aldri 
kommer til å glemme, opplevelser som 
har gjort noe med meg som menneske. 
Forståelsen for film som kunst- og  kulturuttrykk 
er lite utvikla i Norge. Filmfestivalen er en flott 
plass å dyrke dette. Vi har fulle saler klokka ni 
om morgenen under filmfestivalen, for å se 
en japansk film om en 60-år gammel 
tømmer hogger som blir rekruttert som 

Jeg elsker 
«Grevinnen og 
hov mesteren»!
Martha Otte,  
festivalsjef TIFF

Festivalsjef Martha Otte ved Tromsø Internasjonale Filmfestival er i ferd med å legge siste hånd på verket foran TIFF 2014. Hun lover Bollywood i 3D, basketball og breakdance!

greviNNeN og hovmeStereN
− Ser også du mye film i jula? 

− Nei, ikke nødvendigvis. Da har jeg fokus 
på å spise og sove mest mulig for å kunne 
holde ut lange dager under filmfestivalen i 
januar. Det er jo et maratonløp som varer en 
hel uke!

Likevel har Martha en helt spesiell film som 
hun forbinder med jul.

− «It’s a wonderful life» fra 1946 med James 
Stewart, er den fineste julefilm som finnes. Jeg 
ser den ikke hver jul, men jeg kommer til å se 
den i år. Den går på Verdensteatret 10. og 11. 
desember, og Verdensteateret er den perfekte 
rammen for denne filmen!

− Hvilket forhold har du til «TV-klassikerne» 
som sendes hver eneste jul og som har blitt 
til tradisjoner for det norske folk? Alt fra «Tre 
nøtter til askepott» til «Tante Pose»?

− Jeg har overhodet ingen forhold til akkurat 
disse, siden jeg vokste opp i USA, men jeg 
elsker «Grevinnen og hovmesteren»! Det er 
flott med TV-baserte tradisjoner, spesielt nå 
siden folk nesten har slutta å se på TV. 

Får FavorittFilm
Mange filmer har premiere andre juledag, og 
kinoen er tradisjonelt godt besøkt i romjula. 
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produksjons assistent på innspilling av en 
zombie-film (The woodsman and the rain, 
TIFF2013). En lun, underholdende film som 
formidler noe veldig klokt om livet. Det er sånt 
som beveger meg. 

− Får du noen gang i løpet av filmfestivalen 
sjansen til å gå stille gjennom Storgata og 
bare puste inn stemningen og energien i byen, 
og kjenne på at dette har du skapt − denne 
suksessen er du ansvarlig for? 

− Jeg går opp og ned og fram og tilbake i 
Storgata hele uka og fornemmer stemninga, 
jeg vil heller si at det er den som puster for 
meg. Det er et flott spørsmål, og jeg setter stor 
pris på det, men jeg må si at det jeg kjenner 
sterkest er at jeg er en del av noe veldig stort. 
Film festivalen lages av et team med topp 
kompetanse på alle områder, og i tilfelle det er 
noen som lurer, så ligger det mye arbeid bak! 
Jeg treffer stadig folk som er overraska når de 
hører at vi jobber hele året med TIFF, smiler 
festivalsjefen. 

Tre på topp blant «folket»
Hva er din ultimate julefilm? Hva bare må du 
se hver jul? En uhøytidelig liten kåring har 
følgende tre på topp:
1. Tre nøtter til Askepott
2. Love Actually
3. Karl-Bertil Jonssons julafton

Å se film på festivalen  
ga meg tilgang til film
opplevelser jeg aldri 
kommer til å glemme, 
opplevelser som har 
gjort noe med meg 
som menneske.
Martha Otte, festivalsjef TIFF

Noe godt å spise til favorittfilmen...

Håkon 
Vahl

Mette 
Mack 

Sindre 
 Helmersen

Bolyst har utfordret tre av de som virkelig kan dette 
med god mat og drikke til å komme med tips til hva 
man kan kose seg med mens man ser sin favorittfilm 

i jula. 

Innehaver av MAT av Vahl, 
SJØMAT av Vahl og VIn av 
Vahl i harstad

Innehaver av Sweet heart, 
Taras Markedsplassen, Taras 
nerstranda og Taras Jekta i 
Tromsø.

Innehaver av helmersen delikatesser i Storgata 
og på Jekta i Tromsø.

Innehaver av MAT − Jeg er ukritisk glad i 
iskrem, derfor er det ofte det som jeg nyter 
mens jeg ser på film. 

Ut over det er jeg veldig glad i 
Rotfruktchipsen til Larssons chips fra Sverige, 
friterte mandler fra Valencia og konfekt fra 
Summerbird. Disse tingene er «snacks» som 
er veldig smaksrik og mektig, derfor trengs det 
ikke de store mengder. Du finner det både på 
MAT av Vahl her i Harstad og hos Helmersen 
delikatesser i Tromsø.

Skulle noen ønske seg noe varmt til filmen 
er deilig italiensk pizza med parmaskinke, 
soltørkede tomater, mozarella og basilikum er 
et flott alternativ.

Her er oppskrift på italiensk pizzabunn:
•	25 gr gjær
•	3 dl lunkent vann
•	2 ss god olivenolje
•	1/2 ts Salt
•	500 g Tipo 00 mel

− Mitt tips som julegodt til film er noen helt 
fantastisk gode trøfler med deilig havsalt. 
Her er det bare å ta en trøffel i munnen og la 
den smelte på tunga. Helt fantastisk. Denne 
smaken var ny i høst, men er blitt en slager 
i alle våre fire butikker allerede. Ellers vil jeg 
anbefale «Brente mandler» som er julegodtet 
mange forbinder med jul. Det er bare kjempe-
godt og passer yppelig til å sitte og knaske på 
mens man ser film.

− Hva vil du drikke til?
− Julekaffen fra Taras. For meg blir det ikke 

skikkelig jul uten den. Vi har vår egen blanding 
som vi selger år etter år. Det er den 24. jula på 

− God mat er viktig til film. Derfor synes jeg 
det er synd at det bare tilbys brus, godteri og 
baconcrisp på norske kinoer.

Jeg spiser gjerne enkel tapas som du 
raskt setter sammen og det finnes et utall 
 variasjoner. Min favoritt (bildet) er oster og 
spekemat med deilig tilbehør. Som usunn 
adspredelse spiser jeg gjerne potetchips fra 
Larssons i Sverige. Så sunt og godt som chips 
kan bli. 

− Og drikke til?
− Jeg drikker selvfølgelig øl fra Mack til 

Min julefilm er Ringenes 
Herre triologien, ikke 
fordi den er julete, men 
fordi jula er den eneste 
tiden på året at det 
er rom for å se en så 
lang film. Totalt varer 
 trilogien cirka ni timer.

Min julefilmfavoritt 
er «Alene hjemme» 
med Macaulay 
Culkin i hove
drollen som Kevin 
McCallister. Den 
blir jeg aldri lei av.

Min julefilmfavoritt er selvfølgelig «Love 
Actually». 

Håkon Vahl liker å spise is mens han ser film, 
men kommer også med oppskrift på deilig 
italiensk pizza.

Sindre Helmersen spiser gjerne tapas til 
julefilmen.

Mette Mack koser seg med trøfler og julekaffe 
når hun ser film.

Eltes meget godt og heves. Kjevles ut til en 
tynn bunn. 

Fylles med ønsket fyll og stekes ved ca 220 
grader i ca 10 minutter

− Hva vil du drikke til?
− Jeg er glad i øl 

til film og snacks. 
Tipset er å kjøpe 
mange typer øl for 
å smake forskjellig 
øl. Vinmonopolet har 
masse interessante 
ølsorter.

filmen. Favoritten min er Mack Hveteøl som fås 
kjøpt på Vinmonopolet.

rad vi har samme kaffeblanding så den er blitt 
en tradisjon for veldig mange, ikke bare for 
meg. Jule-te og Nisse-te passer også perfekt 
til favorittfilmen i jula.



Bordet er dekket
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her er Det Du FiNNer på  iNgvilDS 
juleborD:

1  Lykt «peace love joy»,  Bloomingville 

2  Lykt gull, Madame Ztolz 

3  Metall-stjerne

4  Hay vinglass, champagne

5  Hay vinglass, rødvin

6  Gullranke, Sia

7  Dekkebrikke

8  Tøyserviett          

9  Pynt, Rosendahl Jette Frølich

10  Bestikk, House Doktor 

11  Tallerken, Pillevuyt

10

1 2

3

11

9

8

5

4

7

Ingvild Sjurelv hansen har dekket opp i 
julefargen rødt og i gull, som er tilbake på 
bordet etter mange års fravær. 
− Rødt er alltid julens farge. 
Spesielt her nord hvor vi mangler 
lys gir rødt ekstra energi i mørke-
tiden, sier Ingvild. Hun er veldig 
begeistret for igjen å kunne 
bruke dekor i gull for å sette spiss 
på festbordet. Gulldetaljene går 
igjen også i glassene.

− Jeg har valgt å blande helt 
nye kule glass fra Hay og tøffe 
lysglass fra Bloomingville, med 
tradisjonelt bestikk og tallerkner, 
forklarer Ingvild om sin opp-
dekning og har følgende råd 

til deg som skal pynte bordet 
hjemme:

− I jula skal en aldri være redd 
for å blande og mixe. Det er det 
som skaper hygge. Mange har 
sin egen dekor som er fast på 
bordet julaften – hvert eneste 
år. Tradisjoner er viktige, smiler 
Ingvild som er butikksjef ved 
Britts på Jekta. Hun gleder seg 
til jul, og har som personlig 
 «tradisjon» å sovne av allerede 
klokken 21 på julaften. Mett og 
lykkelig. Og litt sliten…
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Ikke en eneste lyd er å høre inne i rommet 
hvor ungdomsgruppa i Tromsø Sjakklubb er i 
gang med kveldens oppgjør. Det eneste som 
høres er et par rumlende mager. Ellers − helt 
tyst. Ikke så mye som et sukk eller et stønn 
slipper ut fra de dypt konsentrerte guttene 
rundt bordet. Gunnar Lund (11) og Harald 
Christian Vestjord (11) er langt inne i en intens 
krigføring med sin bondehær støttet av løpere, 
 springere, tårn og en dronning som alle 
 forsvarer sin konge.

Når de nå er i gang kan de sitte slik i opptil 
tre timer i strekk. Det som kunne stilles av 
spørsmål måtte gjøres før klokkene ble trykket 
i gang.

Fra NerD til Kul
− Er det blitt mer populært med sjakk nå på 
grunn av verdensmesterskapet?

− For en måned siden ble jeg kalt sjakk-
nerd på skolen min. Nå vil alle spille sjakk mot 
meg, sier 6. klassingen Tor Fredrik Kaasen (11) 
med et skjelmsk smil. Det er ikke tvil om at en 
nyslått norsk verdensmester har gjort noe med 
statusen på idretten som utøves hver torsdag 
kveld i Tromsø Sjakklubb. Kaasen ble for øvrig 
selv norgesmester i sjakk i sin klasse i sommer.

− Vi har en utrolig fin og jevn ungdoms-
gruppe som har sanket flere nasjonale titler 
og som byr på god konkurranse for hverandre. 
De taper og vinner på skift, forklarer leder i 
 klubben Jan Sigmund Berglund.

− Hva er det som er så bra med sjakk?
− Du trener jo hjernen din, da. Sjakk ser rolig 

ut, men det er jo egentlig et krigsspill.  

Noen sjakkbegreper
«Sjakk»: Kongen er truet av en motstander-
brikke. Hvis man er sjakk, må man komme 
seg ut av sjakken, enten ved å flytte kongen, 
slå brikken som sjakker, eller sette en brikke 
 mellom kongen og brikken som sjakker.
«Sjakk matt»: Kongen er sjakk og kan ikke 
komme seg ut av sjakken på noe vis. Da er 
kampen avgjort, og spilleren som er sjakk matt 
har tapt. I turneringsspill deles det ut ett poeng 
til vinneren.
«remis:» Kampen ender uavgjort. I turnerings-
spill deles det ut et halvt poeng til hver spiller.
«Patt»: Man er ikke sjakk, men kan samtidig 

ikke gjøre noe trekk uten å sette kongen i 
sjakk. Dette avslutter partiet umiddelbart, og 
det blir remis.
«En passant»: Fransk for «i forbifarten». Dette 
er et spesielt bondetrekk der man slår en bonde 
som akkurat har gått to ruter fram fra sin start-
posisjon *som om* den bare skulle ha gått en 
rute fram. For å slå en bonde «en passant», må 
man gjøre det i det direkte påfølgende trekket 
etter at bonden har gått to ruter fram.
«rokade»: Et kongetrekk der spilleren flytter 
kongen sin to ruter mot ett av tårnene og 
deretter plasserer tårnet på motsatt side av 

kongen. Konge og tårn bytter altså plass. 
En forutsetning for at man kan rokere er at 
det ikke står noen brikker mellom kongen og 
tårnet, at verken tårn eller konge har flyttet 
tidligere i partiet, samt at kongen ikke må gå 
over noe truet av en motstander brikke. 

(kILde: vg.NO)

Dyp konsentrasjon over spillet. Gunnar Lund (11) og Harald Christian Vestjord (11) er langt inne i en intens match. Som oftest foregår hvert spill i inntil tre timer.

en stille 
brettkrig

og det hendte i de dager da Magnus Carlsen var 
en eneste remis unna verdensmestertittelen sin. 

Det som utkjempes på brettet er alvor! Faktisk 
er det av og til en enorm fysisk  påkjenning, 
noen blir rett og slett både varm og svett av å 
holde på. Vi hadde et klubbmedlem som ble så 
varm at han nesten alltid satt i bar overkropp 
før  matchen var over. Gevinsten av sjakk, noe 
som er vitenskapelig  dokumentert, er at du får 
bedre hukommelse, økt konsentrasjons evne 
og økt kreativitet av å spille det, sier Berglund. 

SjaKK-ol
Klubben drømmer om et eget klubbhus. 
Tidligere holdt de til i det gamle DOMUS-
bygget i Tromsø sentrum, men siden det nå 
er jevnet med jorden har sjakk-entusiastene 
fått innpass i den gamle Mack-bygningen som 
skal huse selveste sjakk-olympiaden i Tromsø 
neste år. Her har de arrangementer nesten 
hver eneste dag i uka, og de har turneringer ti 
helger i løpet av et år. Med andre ord cirka en 
gang i måneden.

− Vi ser det ikke som usannsynlig at en av 
våre kan klare å spille seg inn på laget. Spesielt 
på damesiden. Vi har noen svært talentfulle 
ungdommer som for tiden går sjakklinja ved 
Toppidrettsgymnaset her i byen, sier Berglund.

liKeStilliNg på gaNg
I den ordinære klubben er det nesten bare 
menn, men blant ungdommene finner vi en 
50/50 fordeling mellom gutter og jenter. 

− Det er vi veldig stolte av. Ellers har vi noen 
mødre som har begynt å spille sjakk i voksen 
alder. Det setter vi også stor pris på. Sjakk er 
for alle!

− Bør man egentlig starte med sjakk så tidlig 
som mulig?

− Skal du bli skikkelig god er nok det en 
forutsetning, ja. 

Verdensmesterskapet i sjakk har ført til 
at flere tar kontakt og har lyst til å begynne 
i  klubben, eller gjenoppta en hobby de i en 
periode har hatt liggende på hylla. De hilses 
uansett hjertelig velkommen.
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Vedlikeholdsfond 
i boligselskaper
Vedlikehold og større renovering av boligmasser kan være svært kostbart. 
i boligselskaper har man utfordringer på hvordan dette skal finansieres og 
hvem som skal betale regningen. 

Endringer i boligselskapets økonomi har en 
direkte påvirkning på eiernes privatøkonomi. 
Samtidig kan en konsekvens av manglende 
vedlikehold være forringelse av  bygningenes 
verdi, som ofte medfører enda høyere 
kost nader. Langsiktig planlegging er derfor 
styrenes viktigste verktøy for å imøtekomme 
disse utfordringene.

FiNANSiErE VEDlikEhOlD
Økonomi i boligselskaper er et viktig tema. 
Erfaring viser at det stadig blir mer fokus 
på dette ettersom boligmassene blir eldre 
og et økt vedlikeholdsbehov melder seg. I 
slike  sammenhenger oppstår ofte spørsmål 
omkring hvordan større vedlikeholds prosjekter 
skal finansieres, hva har man råd til å 
 gjennomføre, og hvordan en renovering vil 
påvirke de månedlige felleskostnadene i laget.

Dette er problemstillinger styrer i bolig-
selskaper bør se på allerede når bygget er 
nytt, ettersom man da har flere mulig-
heter i forhold til både å planlegge 
og å finansiere større vedlikehold 
på sikt.

Hvilke muligheter finnes? I 
hovedsak skiller vi mellom tre 
ulike metoder for å finansiere 
større ved likeholdsprosjekter på. I 
tillegg er også en kombinasjon av 
disse mulig. Den første er å benytte 
 tidligere oppsparte, avsatte midler. 
Dersom boligselskapet ikke har satt 
av penger er et annet alternativ å ta opp 
lån. En siste, mindre anvendt metode er 
å hente inn pengene  gjennom en eller flere 
ekstra ordinære inn krevinger fra eierne. 

Avsetting av midler til 
fremtidig vedlikehold 
er ikke det samme 
som å spare. Det er 
en betaling for den 
slitasjen man påfører 
bygget mens man  
bor der.

skifte av tak og dette koster kr 100.000,- pr 
seksjon? Det er ikke gitt at det nyetablerte 
paret som nettopp har kjøpt sin første leilighet 
har slike midler tilgjengelig.

Den største ulempen med å låne finansiere 
en renovering er rentekostnaden som påløper. 
I tillegg medfører lånefinansiering at kost-
naden kun fordeles på de som bor i laget i 
ettertid av renoveringen. Låneopptak kan også 
potensielt føre til verditap for leilighetene, 
siden andel fellesgjeld øker og de dermed kan 
bli noe mindre attraktive på boligmarkedet. I 
verste fall kan en høy økning av fellesgjelden 
medføre at noen andelseiere blir tvunget til å 
selge pga. de ekstra kostnadene. Dette har vi 
sett flere eksempler på i Tromsø. 

Dersom boligselskap har et riktig nivå på 
de månedlige felleskostnadene vil kjøpere 
enklere kunne vurdere om man har økonomi til 
de  betingelsene som er lagt til grunn for disse. 
Lave månedlige felles kostnader vil potensielt 
kunne gi et feil bilde til eierne og eventuelle 
kjøpere i forhold til de faktiske 
kostnadene som påløper fel-
lesskapet.

hVA Er TilSTrEkkElig 
AVSETNiNg?
Mange spør 
oss hva som 
er til strekkelig 
å sette av til 
vedlikeholds-
fondet hvert år 
og om vi ikke har 
noen måltall for 
dette. Dessverre er det 
vanskelig å gi et gene-
relt råd på hva som er rik-
tige månedlige felleskostnader 
og hvor mye  boligselskapet bør avsette 
hvert år. Som utgangspunkt skal felleskostna-
dene reflektere de faktiske kostnadene de som 
bruker av bygget og tjenestene laget har. For 
å kunne si noe om dette må styret skaffe seg 
en oversikt over daglig drift, bygnings massens 
tilstand, og hvilke  tiltak som vil komme. Denne 
oversikten vil styret få  gjennom budsjett-
prosessen og ikke minst fra en god og detaljert 
vedlikeholdsplan, som sier noe om kritiske 
komponenters tilstand, levetid og  kostnadene 
knyttet til utbedring av disse. 

En annen viktig fordel ved at bolig selskapet 
har en konkrete tidfestede og økonomisk 
beregnede planer for tiltak å vise til, er at dette 
vil bidra til å skape en bedre forståelse blant 
eierne for behovet for et vedlikeholdsfond. 
Klarer man å balansere perspektiver på lang 

Heldigvis er det 
aldri for sent 
å begynne å 
avsette midler for 
fremtiden.

Alternativet for 
sameier er å 
gjennomføre en 
ekstra innkreving 
fra seksjons
eierne.

VEDlikEhOlDSFOND
Den beste løsningen på finansiering av større 
vedlikehold i alle boligselskaper er helt klart å 
bruke av oppsparte midler – et såkalt vedlike-
holdsfond. Et vedlikeholdsfond kommer ikke 
av seg selv, men må bygges opp over flere år 
med godt budsjettarbeid og langsiktige planer. 

Mange styrer synes det er vanskelig å få 
 forståelse fra eierne om at det er riktig og 
viktig å kreve inn så høye månedlige felles-
kostnader at boligselskapet kan avsette for 
fremtiden. Vi blir stadig møtt med utsagn som 
«Vi skal bare bo her et par år, det kan da ikke 
være rettferdig at vi skal betale for de som 
kommer etter oss» eller «Vi betaler jo avdrag 
og gjør det forefallende vedlikeholdet, da kan 

det vel ikke være nødvendig å spare til andre?»
Avsetting av midler til fremtidig vedlikehold 

er ikke det samme som å spare. Det er en 
betaling for den slitasjen man påfører bygget 
mens man bor der. Kostnader til vedlikehold 
og renoveringer påløper over tid, men betales 
med ujevne mellomrom. Til tross for at bolig-
selskapet maler når det er behov, og gjennom-
fører løpende vedlikehold, vil man komme til et 
punkt hvor en større renovering er nødvendig. 
Hvis man da kan hente midler fra et vedlike-
holdsfond har man sørget for at kostnaden blir 
mer rettferdig fordelt blant beboerne. Etter at 
et større prosjekt er gjennomført må selskapet 
selvsagt fortsette avsetningen – slik at også 
fremtidige kostnader fordeles riktig og at ingen 
belastes vesentlig mer enn andre på sikt.

Vedlikeholdsfond er spesielt viktig for 
borettslag som har avdragsfrihet på felles-
gjelden. I de fleste tilfeller gis avdragsfrihet for 

at borettslaget skal få tid til å bygge opp en 
kapitalbase, ikke for at andels eierne skal 

bo billigst mulig i lagets første leveår. 

låNEOPPTAk
Den vanligste finansieringsmetoden 
 benyttet når man skal gjennomføre en 
renovering blant borettslag i dag er å 
låne penger. For eierseksjonssameier 
vil dette ofte ikke være et alternativ 

siden de ikke kan stille sikkerhet for 
låneopptaket. Dette betyr at sameier 

ofte er helt avhengig av at man har opp-
sparte midler tilgjengelige for å dekke store 

vedlikeholdskostnader. Alternativet for sameier 
er å gjennomføre en ekstra innkreving fra sek-
sjonseierne. Men hva om sameiet står ovenfor 

sikt med nivået på felleskost-
nadene på kort sikt, er mye 
av jobben gjort. Om man 
ser på innkrevingen 
av felleskostnadene 
over en periode, så 
vil det være bedre 
at man har  riktige 
felleskostnader i 20 
år, enn alternativt at 
man har lave i 18 år 
og svært høye i de to 
siste årene før man skal 
skifte kledningen.

Heldigvis er det aldri for 
sent å begynne å avsette midler for 
fremtiden. Store deler av boligmassen i både 
Tromsø og Harstad  begynner nå å nærme 
seg den fasen hvor større renovering ikke 
lenger kan utsettes. Om boligselskapet ikke 
har gjort de nødvendige grep tidligere år for å 
sikre et vedlikeholdsfond vil man være 

avhengig av å låne penger. 
Samtidig må man ha fokus 

på  prosjekter som ligger 
enda lenger frem 

i tid, for å trygge 
boligmassens verdi. 
Dette er et av 
styrets aller viktigste 
ansvarsområder. 
Ta kontakt med 

oss om du ønsker å 
 diskutere hvilke mulig-

heter ditt bolig selskap 
har. BONORD kan være 

 behjelpelig med styre bistand, 
økonomiske kalkyler og teknisk 

bistand.

Av TINe STRømSNeS,  

fORvALTNINgSkONSULeNT Og SIvILøkONOm



Magic Ice i Svolvær var en magisk opplevelse for deltagerne.

BONORDs fagavdelinger var godt representert.
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 Styrekonferansen 2013

Styrekonferanse  
på rett kjøl
BONOrD avviket i år sin store styrekonferanse første helgen i november 
på hurtigruta. Til sammen var det samlet 145 mennesker for en helg 
med et spennende fag og sosialt program.

Styrekonferansen er årets største arrangement 
for styrer og tillitsvalgte i bolig byggelagets 
forvaltede boligselskaper. Stort engasjement 
både fra foredragsholdere, sam arbeids-
partnere og de tillitsvalgte, bidro til å gjøre 
 konferansen til et godt arrangement. Et 
 fantastisk vær bidro i tillegg til en svært 
 behagelig hurtigrutetur til og fra Lofoten.

Stor oppSlutNiNg
Konferansen i 2012 var første gang bolig-
selskaper fra hele fylket var samlet til et 
arrangement. Årets konferanse viste i tydelig-
het at dette er et populært tiltak. Hurtigruten 
og dens møtefasiliteter har noen naturlige 
begrensinger i forhold til plass, og det knytter 
seg enkelte logistikkutfordringer til å benytte 
seg av en båt som arrangementssted som du 
ikke har på et hotell.

− Vi fikk svært gode tilbakemelding fra 

boligselskapene da vi lanserte Hurtigruta 
som arrangementssted, og gjorde alt som var 
mulig for å få alle med. Faktisk ble  bestillingen 
endret flere ganger for å få plass til alle som 
ønsket være med. Til slutt måtte vi bare sette 
strek, rett og slett fordi det ikke fysisk var mer 
plass. Det er selvfølgelig svært hyggelig at 
så mange ønsker delta på det vi mener er 
årets viktigste arena å møtes på, forteller 
 kommunikasjonssjef Kim Kr. Nordli i BONORD. 

Antallet deltagende boligselskaper og de 
tilbakemeldinger BONORD 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 gjennom at deltagerne nå 
kommer fra et større geografisk område, er 

logistikken blitt langt mer sentral enn tidligere. 
Selv om vi gjennom året arrangerer forskjellige 
treffpunkter i form av seminarer og kurs for 
de tillitsvalgte, er styrekonferansen den mest 
omfattende og største satsningen årlig for oss. 
Eksempelvis var mer enn 30 medarbeidere 
fra oss i sving i løpet av konferansen, sier 
 administrerende direktør Svein Dalsbø.

Styret i FoKuS
Årets program hadde fokus på styrearbeid, 
styrets roller og dets ansvar. I tillegg til den 
juridiske dimensjonen ved styrerollen,  adressert 
av NBBL advokat Finn Stormfelt og juridisk 
rådgiver Ronny Jørgensen i BONORD, ble også 
selve  styrerollen problematisert gjennom et 
 spennende foredrag av seniorrådgiver og 
partner i Bedriftskompetanse AS Per Trygve 
Kongsnes. De økonomiske sidene ved et 
boligselskap og avsetning i fond for vedlikehold, 
foredro siviløkonom og forvaltnings konsulent 
Tine Strømsnes om. De tekniske sidene 
og  viktigheten av vedlikeholds planlegging 
ble adressert av teknisk sjef i BONORD Roy 

Jakobsen. I tillegg ble det presentert to 
 spennende caser, Skolegaten i Harstads store 
rehabilitering- og oppgraderingsprosjekt 
ved styreleder Steinar Aune, og Myrheim III, 
hvor BONORD sammen med arkitektkontoret 
Amundsen har utredet muligheten for å bygge 
på toppen av borettslaget for å finansiere 
 rehabilitering og installasjon av heis.

Årets styrekonferanse foregikk på Hurtigruten med snuhavn i Svolvær, og viste seg å være en svært populær arena. Deltakelsen var meget stor, selv om utstillerne fikk noe mindre plass en vanlig til å informere om sine produkter. Ordstyrer Tony Winkler med mikrofon under spørsmålsrunde.
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Informasjons 
 overload
Det nærmer seg jul. Elektronikkbransjen er inne i høy
sesongen, og mange kommer også i år til å få nye fine 
mobiltelefoner, pc, nettbrett og flere lignende gjenstander. 
For hvert år blir de enklere å ta i bruk. Informasjonen kommer 
automatisk frem på skjermen, og du er oppdatert med hva 
som skjer med hvem, og hvor, til enhver tid.

Noen ganger blir det til at man er mer oppdatert om hva 
som skjer utenfor husets fire vegger enn innenfor. Hvor mye 
av sosiale medier sin informasjon går vi rundt og husker i 
ettertid, hvor mye tid bruker vi på den, og hvor mye av dette 
får vi bruk for etterpå?

Et raskt søk på internett viser fort 200 store og aktive sosiale 
nettverk. Facebook alene har over en milliard brukere på 
verdensbasis (målt i IPadresser). I Norge bruker 43 prosent 
av befolkningen Facebook hver eneste dag. 1,7 millioner har 
det installert på mobiltelefonen. 

Instagram, en populær bildedelingstjeneste, har en opplast
ning på 55 millioner bilder hver eneste dag og 80 millioner 
brukere, hvorav 668 000 er norske.

Twitter, en meldingstjeneste, brukes ukentlig av 11 prosent av 
den norske befolkningen. Andre store sosiale medier vi bruker 
er i tillegg Google+, Pinterest og Youtube.

Vi sluker informasjonen uten å bearbeide den for så å kaste 
den opp igjen. Vi jager et Likes og Snapchatbilder som 
 forsvinner like fort som de dukker opp. Informasjonen er gjerne 
kortfattet, ofte feilstavet, og mange ganger helt ubrukelig 
for oss. Likevel må vi sjekke og pådrar oss en avhengighet 
til  internett med påfølgende symptomer til informasjons 
overload. Noen som kjenner seg igjen? Situasjonen vi står 
i og konsekvensene av den diskuteres flittig på nett og i 
andre fora. For mange kan det stadige jaget og de iboende 
 forventningene på sosiale medier oppleves som stress.

Kanskje vi i år når den harde pakken med mobilen er pakket 
ut på julaften skal tenke litt annerledes, 
legge den vekk en liten stund mens vi 
hygger oss med samtaler som ikke 
er digitalisert, og tenke gjennom om 
vi trenger være på alle plattformene 
vi i dag er på?

Riktig god jul!

Kjell Magnar Lekang, 
IKt-rådgiver

iT-hjørnet

SMÅnyTT

Telenoravtalen 
opphører 
Telenor har besluttet å si opp avtalen med 
Boligbyggelagenes Partner som har gitt 
medlemmene i boligbyggelag over hele 
Norge rabatter på telefoni og bredbånd 
i snart 15 år. Avtalen avsluttes 31.12.2013.

Som medlem i boligbyggelaget vil du 
ikke merke noe på leveransen fra Telenor. 
Den vil fungere som før, men det vil bli 
en prisendring som følge av at rabatten 
faller bort. Medlemmene som er kunder 
av Telenor vil se dette på sin faktura i og 
med at feltet med rabatt blir borte fra 

denne. 
Medlemmer som har bestilt 
fri MMS eller rabatt på mobilt 

bredbånd vil beholde denne 
til det har gått to år fra 

bestillingsdato.

lanserer app  
for BONOrD
På nyåret lanserer BONORD en egen app for 
iPhone, iPad og Android. Denne vil i første 
omgang være et verktøy rettet mot bolig-
selskapene og forenkler arbeidet i og med 
Portalen. I fase to vil denne også inneholde 
nyheter, forkjøpsrett og boliger til salgs fra 
GARANTI.

BBL Datakompetanse har inngått en ramme-
avtale med Appfabrikken for levering av apper 
til boligbyggelagene. 

Må boligselskapet benytte appen for at de 
tillitsvalgte skal få tilgang til portalen?

– Nei - alle har tilgang til portalen, både 
med og uten appen. Denne lager vi fordi 
vi ønsker å gi et enda bedre tilbud til bolig-
selskapene. For ett år siden passerte vi en 
 million nettbrett i Norge, og i tillegg har de 
fleste smarttelefoner i dag. På denne måten 
blir tilgang til portalen enklere. Du trenger 
ikke gå inn via nettleseren. Portalen åpnes 

Øystein Solstad 
er ansatt som ny 
prosjektsjef på 
teknisk avdeling 
hos BONORD.

Han kommer 
fra stilling som 
branningeniør hos 
Tromsø Brann – 
og Redning, hvor 
han har vært nestleder på forebyggende 
avdeling. Av utdanning er han bygnings
ingeniør med tilleggs kompetanse innen 

prosjektledelse og rådgiving. Solstad har 
leder erfaring både fra offentlig og privat 
sektor.

Blant tidligere arbeidsgivere finner vi 
AVINOR, hvor han var driftssjef, SGS som 
stasjonssjef, Skjervøy kommune som 
 teknisk sjef og Tromsø kommune som 
drifts leder. På privat side har han bl.a. 
 jobbet for Workinn Utvikling som prosjekt
leder.

– Dette er en mann som vi er svært 
fornøyd av å få om bord. Han har gode 
dokumenter bare resultater og stor 

gjennom føringsevne, forteller teknisk sjef i 
BONORD Roy Jakobsen.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på 
 oppgaven. BONORD er en stor organisasjon 
i Nordnorsk målestokk, og virkeområdet 
ligger mitt hjerte nært faglig sett. Både når 
det gjelder  eksisterende bygningsmasse, 
men også de mange spennende nybygg
prosjektene som kommer fremover i regi av 
BONORD, uttaler Solstad.

Solstad har sin første arbeidsdag 
 mandag 20.januar 2014.

BONORD har 
ansatt Bård 
Fredheim i 
stillingen som 
forvaltnings
sjef. 

Fredheim 
kommer fra 
SpareBank 
1 NordNorge, hvor han har 
arbeidet som seniorrådgiver for 
Bedriftsmarked innenfor kunde
segmentet eiendom. I denne rollen 
har han bl.a. jobbet med store 
utbyggingsprosjekter og boretts
lag i NordNorge. Blant tidligere 
arbeidsgivere finner vi organisasjo
nene Norges Bank, Ernst & Young, 
Visma Software Norge AS, Visma 
Services Norge AS og iTet AS.

Fredheim er siviløkonom og har 
i tillegg tatt en Excecutive Master 
of Management innenfor fag
områdene strategisk markedsføring 

og strategisk ledelse. Fredheim 
har lang erfaring innen ledelse, 
markedsføring, strategi og salg.

  Vi er svært fornøyd med å 
få Fredheim om bord. Han er en 
 erfaren, engasjert, og energisk 
leder med stor gjennomførings
evne. Hans kompetanse vil være 
et godt supplement til dagens 
ledergruppe, forteller adm.direktør 
i BONORD Svein Dalsbø.

– Jeg ser frem til å møte 
 organisasjonen og mine nye 
 kollegaer. BONORD er en solid og 
stor aktør med et unikt omdømme 
innen eiendomsforvaltning i vår 
landsdel, og jeg gleder meg til å ta 
fatt på oppgavene. Organisasjonen 
er tung på kompetanse, og 
jeg håper og tror jeg kan bidra 
 ytterligere til dette, sier BONORDs 
nye forvaltningssjef Bård Fredheim.

Fredheim vil ha sin første 
arbeidsdag 01.02.2014

 gjennom egen knapp på telefonen eller 
nettbrettet, og brukeren behøver bare taste 
inn brukernavn og passord ved første gangs 
pålogging, forteller BONORDs portal-
ansvarlige og forvaltnings-
konsulent Vegard 
Antonsen. 

Koster 
det noe 
for brukerne 
å laste ned 
appen?

– Nei, appen 
gjøres til gjengelig 
for gratis ned lasting i 
App Store og på Google 
Play. Når appen er lansert er 
det bare å ta kontakt med oss 
dersom det er noe du lurer på noe 
rundt dette. Vi vil også komme med mer 
 informasjon etterhvert,  avslutter Antonsen. ILLUSTRASJON AppfAbRIkkeN

Ny prosjektsjef på teknisk avdeling ansatt

Fra 01.01.2014 lanseres Garanterte 
Felleskostnader for våre forvaltede 
boligselskaper som har sikring 
gjennom oss. Alle tilsluttede boretts-
lag flyttes kollektivt over i den nye 
tryggingsordningen, tilsvarende hva 
som ble gjort med sikringsordningen 
01.07.2013. Den nye ordningen gir 
økt likviditet og bidrar til sunnere, og 
 tryggere økonomi i boligselskapet. 

Begge produktene er spesielt utviklet 
for å gi markedets beste ordninger for 

sikring og trygging av bolig selskapet, 
det likviditet og beboers verdier. 
Garanterte Felleskostnader gjør at 
boligselskapet på avtalt dato etter 
 forfall får innbetalt de felleskostnader 
som er fakturert. Dette skjer uavhengig 
av om alle beboerne har betalt eller 
ikke.

Begge ordningene er forvaltet av 
BBL Finans som er BONORDs eget 
finansforetak.

Ny forvaltningssjef ansatt

garanterte 
felleskostnader
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Slik fungerer 
forkjøpsretten
Som medlem av BONORD har du et trumfkort på hånda, 
med forkjøpsrett på tilknyttede borettslagsboliger som 
legges ut for salg.  

Ta kontakt med våre  medarbeidere 
Ann-Christin heitmann og Tone 
Nordeng hvis du har spørsmål 

om forkjøpsrett. De svarer på 
alt du måtte lure på 

om  forkjøpsrett og 
medlemskap.

Tlf 77 60 32 00

husk at medlemskortet du har fått tilsendt er gyldig i to år.  Det blir derfor ikke sendt ut nye kort for 2015.

Med forkjøpsretten har du mulighet til å overta 
de samme kjøps forpliktelsene som den opp-
rinnelige kjøperen har avtalt. Når en bolig er 
omsatt, får den med lengst ansiennitet velge 
først.

Borettslagets vedtekter avgjør hvilken 
gruppe av forkjøps berettigede som har best 
rett. Det vanlige i de tilknyttede borettslagene 
er at andelseiere i borettslaget har intern 
forkjøpsrett. Denne forkjøpsretten betegnes 
som den interne forkjøpsretten i borettslaget. 
Deretter vil det være øvrige medlemmer i 
BONORD som har forkjøpsrett.

Forkjøpsretten kan avklares enten ved 
forhåndsavklaring eller fastpris avklaring. 
Ved forhåndsavklaring kunngjøres boligen 
for  medlemmene før den er solgt. Når et 
bud er akseptert avklares forkjøpsretten ved 
at BONORD henvender seg til dem som har 

Bærer du på en hus
drøm? Forkjøpsretten 

kan være med på å sikre 
deg drømmeboligen.

Må jeg legge ved skriftlig  bekreftelse 
på at finansieringen er i orden når jeg 
melder forkjøpsrett?

Når du melder forkjøpsrett på en bolig 
utlyst til fast pris, må det legges ved 

skriftlig  dokumentasjon på finansiering av 
hele kjøpesummen.

Er det bindende å 
melde forkjøpsrett?

Det er bindende å melde forkjøpsrett 
på  boliger utlyst på fast pris. Fast 

pris betyr at bud er akseptert når boligen 
annonseres, og at dette er den  endelige 
kjøpe summen. Det er derimot ikke 
bindende å melde forkjøpsrett på boliger 
som annonseres med prisantydning eller 
uten pris.

Må jeg betale noe for å benytte 
forkjøpsretten?

Dersom du melder forkjøpsrett på en 
bolig utlyst på fast pris og får tilslaget, 

faktureres du for et forkjøpsrettgebyr på  
kr 4.300,-

Ofte stilte spørsmål:
hva er forskjellen på budskjema 
hos megler og skjema for bruk av 
forkjøpsrett i BONOrD?

Budskjema skal leveres til eiendoms-
megleren. Det er hos megleren at 

budrunden foregår. Skjema vedrørende 
annonsert forkjøpsrett skal leveres/ sendes 
BONORD innen oppgitt meldefrist. Det er 
kun boligbygge laget som  behandler med-
lemsansienniteten. Du må selv avgjøre om 
du ønsker å delta i budrunden. Bud sendes 
altså til eiendomsmegleren, mens melding 
om forkjøpsrett leveres til BONORD.

hva skjer dersom jeg får tilslaget 
på meldt forkjøpsrett?

Da underretter vi eiendomsmegle-
ren om at et av våre medlemmer 

benytter forkjøps retten. Megleren tar så 
kontakt med deg for kontraktsinngåelse. 
Borettslaget får også melding om at 
andelseier skal godkjennes.

jeg ønsker å overføre min borettslags-
leilighet til min bror. Utløser det 
forkjøpsretten?

Nei, overføring mellom nære slektnin-
ger utløser ikke forkjøpsretten. Det 

gjelder  familie i rett oppadstigende og 
nedad gående linje, dvs. foreldre og barn, 
pluss søsken og ektefelle. 

1 
Meld deg inn i BONORD dersom du 
ikke allerede er medlem. Dette kan 
du gjøre på BONORD.no, eller ved 
å ringe vårt kundesenter på telefon 

77 60 32 00.

Forkjøpsretten steg for steg

2 
Følg med på forkjøpsrettportalen på 
BONORD.no. Her finner du hver uke 
boliger som er utlyst på forkjøpsrett. 
Merk deg fristene og husk at forkjøps-

rett kan lyses ut både før og etter at et bud er 
akseptert. Ta gjerne kontakt og vi hjelper deg 
med dette!

3 
De fleste meglerne legger boretts-
lagsboligene ut på finn.no, i tillegg til 
egne hjemmesider.

4 
Har du funnet en bolig du liker og 
ønsker å melde forkjøpsrett, må 
dette gjøres skriftlig på eget skjema. 
Skjemaet kan lasts ned på  

www.bonord.no, eller ta kontakt med 
 kundesenteret på 77 60 32 00.

5 
Skal du benytte forkjøpsretten, må 
du ha finansieringen klar. Denne må 
dokumenteres skriftlig.

6 
Gratulerer! Dersom du er 
 medlemmet med lengst 
 ansiennitet, blir det deg vi  ringer 
og gratulerer med ny bolig.

meldt interesse for bruk av forkjøpsretten. 
Hvis BONORD ringer må du raskt – og med 
bindende virkning – avgjøre om forkjøpsrett 
gjøres gjeldende.

Ved fastprisavklaring er boligen 
solgt før den kunngjøres for 
medlemmene. Melding 
om forkjøpsrett som er 
levert innen melde-
fristen er forplik-
tende når boligen 
er kunngjort til fast 
pris. Du plikter da 
å overta boligen 
hvis ingen med 
bedre ansiennitet 
enn deg har meldt seg 
innen meldefristen.
 (Kilde: NBBL)
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Bonus som ekstra fordel i medlemskortet
I tillegg til medlemsrabatt har 
du også kjøpebonus i medlems-
kortet fra BONORD. Neumann 
er første lokale partner som gir 
medlemmene i BONORD denne 
ekstra fordelen.

Eneste forutsetningen for å få kroner til å 
tikke inn på Fordelskontoen din hver gang du 
handler hos Neumann eller en av de  nasjonale 
medlemspartnerne til BONORD, er at du har 
vært på internett og aktivert fordelskortet 
ditt. For deg som ikke har gjort det allerede, 
 forklarer vi hvordan i den lille artikkelen til 
høyre på dette oppslaget.

Byr på mer
Neumann i Tromsø har vært partner med 
BONORD og har tilbudt medlemsrabatter til 
BONORD-medlemmer i en årrekke. Nå utvider 
de sin satsing på ved å tilby bonus på fem 
prosent i fordelskortet ved sine avdelinger i 
Tromsø, Harstad og Finnsnes.

Den historiske første signeringen av 
BONORDs første lokale bonuspartner skjedde 
helt på tampen av november, og kunder som 
vil handle til jul kan dermed nå spare litt ekstra 
ved å bruke fordelskortet sitt hos Neumann.

− Vi jobber kontinuerlig med å lande nye 
lokale avtaler som også inkluderer kjøpe-

Slik aktiverer 
du kortet ditt 

•	 Skriv	inn	bonord.no	i	adressefeltet	til	
din nettleser.

•	 Gå	inn	på	MEDLEM	og	velg	«AKTIVER	
DITT MEDLEMSKORT»

•	 Velg	«AKTIVER	KORTET»	øverst	i	
menyen eller trykk på den lyseblå 
boksen med «AKTIVER KORT».

•	 Tast	inn	ditt	medlemsnummer	i	
BONORD (det står på medlemskortet 
ditt), og postnummeret ditt. 

•	 Fyll	inn	opplysningene	og	bekreft	
medlemsbetingelsene.

OBS! Du trenger kun å aktivere kortet én 
gang. Har du allerede aktivert kortet så 
trenger du altså ikke gjøre det på nytt, 
men kan logge deg inn med epost og 
passord.

Har du behov for hjelp med 
 medlems kortet ditt? Send en epost  
til  medlemssupport@bblp.no, eller  
ring 22 42 43 20 (tast 3).

Administre
rende direktør 
Svein Dalsbø 
og leder av 
kunde senteret 
Hanne K. Indal 
i BONORD, 
ønsker 
Nils Harald 
Thorbjørnsen i 
Neumann vel
kommen som 
bonuspartner.

BONORD og 
Neumann 
har inngått 
en løpende 
partneravtale 
som inkluderer 
Neumanns 
avdelinger i 
Tromsø, Harstad 
og på Finnsnes. 

Det lønner seg å være medlem i BONORD, og 
det er uansett mye penger å spare på gode 
rabatter hos våre partnere. Men ved å åpne for 
bonus får også partnerne mulighet til å knytte 
våre medlemmer enda tettere til seg, ved at 
de får tilgang til å markedsføre sine produkter 
målrettet til våre medlemmer. 

Bonusen gis i form av prosentmessig 
innskudd på din Fordelskonto – basert på inn-
kjøpene du gjør. For å få aktivert Fordelskortet 
må du ha tilgang til internett, og du må ha en 
fungerende e-postadresse.

Vi jobber kontinuerlig 
med å lande nye 
lokale avtaler som 
også inkluderer 
kjøpebonus.
Hanne Indal, leder kundesenteret.

blir enda bedre med BONORDkortet?
− Det er riktig. De fem prosentene kommer 

på toppen av alle andre rabatter, bekrefter 
Neumanns disponent.

mAnge AvtAler
Bonusordningen har til nå kun vært for 
 nasjonale partneravtaler i BONORD, slik som 
hos Lampehuset og Flügger farve. Men nå 
er ambisjonen at så mange som mulig av 
de lokale partnerbedriftene deltar i bonus-
ordningen.

− Neumann blir en viktig erfaring for oss. 

bonus, forklarer Hanne Indal, leder av 
kundesenteret i BONORD. Hun ble selv 
den aller første kunden som testet om 
bonussystemet fungerer som forutsatt.

− Noen få tekniske formaliteter 
måtte ryddes av veien, men nå funge-
rer det som det skal. Du drar kortet med 

magnetstripen i bankterminalen i butik-
ken, og så registreres det slik at bonusen 

overføres automatisk, sier Thorbjørnsen. 
Selve medlemsrabatten eller andre rabatter 

får du i kassa som vanlig.
− Dette betyr altså at et knallgodt tilbud bare 



Neumann har alt det du trenger til boligen din, og alt verkt øy du trenger i tillegg.

SjekkliSte fOr høytiDen
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partner

Neumann i tromsø, Harstad og finnsnes tilbyr 
medlemsrabatter på mellom 10 og 42 prosent, 
ved siden av at du får kjøpebonus i fordels-
kortet på 5 prosent.
Åpningstider: mandag - fredag 8-20,  
lørdag 9-17

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

Profftilbud 
til private 
Neumann satser på kompetanse slik at kundene skal få kloke råd 
og hjelp når de har ting de lurer på. Og så har byggevarehuset 
absolutt alt, og det de ikke har kan de skaffe.

Byggevarehuset har levert trelast og materialer 
i Tromsø siden 1939. I dag leverer de mye til 
proffmarkedet i både Troms, Finnmark og på 
Svalbard. I avtalen som Neumann nå har inngått 
med BONORD kan medlemmene få  rabatter 
og bonus på alle de tre Neumann-husene i 
fylket: Både i Harstad, på Finnsnes og i Tromsø. 
Disponent Nils Harald Thorbjørnsen opp-
summerer det enkelt med at alle som trenger 
noe til boligen sin, kan få hjelp på Neumann. 

− Hvis du bruker BONORD-fordelkortet kan det 
fort bli mye penger å spare siden vi kan levere 
alt du trenger til boligen din, sier Thorbjørnsen. 

− Og det vi ikke har, det kan vi skaffe, 
forsikrer han.

Ovner
De siste årene har Neumann levert mye 
ved ovner til privatmarkedet, og gjør tilbudet 
 komplett med å ha ved på billigsalg ved 
siden av. Men kort fortalt har varehuset alt 
du  trenger. Enten du bygger deg enebolig fra 
grunnen av eller bare skal flikke litt med litt ny 
maling på soverommet. 

− Vi har også mye julepynt nå før jul for 
de som ønsker å dekorere huset sitt både 
 inn vendig og utvendig, sier Thorbjørnsen. 

Ellers finner du alt av verktøy, du finner 
snøskuffer og spader, røykvarslere og brann-
slukkingsapparat, skyvedørsgarderober og 
baderomsinnredning, for å nevne noe. 

Bygger Om
Neumann bygger nå litt om for å tilgjengelig-
gjøre alle varer på en flate. 

− Vi satser tungt på kompetanse og på at 
folk skal få skikkelig hjelp til det de skal i gang 
med og at det ikke bare skal være selvplukk. 
Samtidig kan vi formidle håndverkere hvis det 
er behov for det. det er bare å ta kontakt, lover 
Nils Harald Thorbjørnsen.

Slik sikrer du boligen i høytiden
Julen står snart for døren. Mange skal reise 
bort, mens andre fyller hjemmet med familie 
og venner. Dessverre gjør elektrisk utstyr, 
levende lys og matlaging at julen også er 
høytid for branner og skader.
I borettslag og sameier er det eier sitt ansvar 
at brann- og elsikkerheten i bygningene er 
ivaretatt. Dette betyr at styret blant annet er 

ansvarlig for at alle boenheter har montert 
røykvarslere og manuelt håndslokkeutstyr. 
− Inne i boligen er det derimot beboerens eget 
ansvar å vedlikeholde og kontrollere at røyk-
varslerne og slokkeutstyret virker som det skal. 
Batteri i røykvarsler skal byttes en gang i året, 
sier prosjektleder Sigrid Ricanek, som jobber 
med skadevern i Boligbyggelagenes Partner.

•	 Pass	på	at	ikke	alle	voksne	forlater	et	rom	
med levende lys.

•	 Sjekk	at	tente	lys	står	stødig	i	ubrennbare	
lysestaker og at disse ikke er plassert for 
nære brennbare materialer.

•	 Sjekk	at	det	fyres	med	god	trekk,	tørr	 

ved og at det benyttes gnistfanger.
•	 Pass	på	at	matlaging	skjer	under	kontrollerte	

former og at det elektriske anlegget ikke 
overbelastes.

•	 Sjekk	at	ventilatoren	over	komfyren	blir	
rengjort jevnlig slik at ikke fettansamling i 
viften forsterker utviklingen av en brann på 
komfyren.

•	 Sjekk	at	røykvarslere	virker	og	at	egnet	
 slokkeutstyr er lett tilgjengelig.

•	 Mobiltelefoner	skal	ikke	lades	om	natten.	
•	 Vaskemaskin,	tørketrommel	og	oppvask

maskin skal ikke gå uten tilsyn om natten. 
•	 En	pc	som	blir	liggende	i	sengen	om		natten	

kan lett utvikle brann fordi den ikke får 
tilstrekkelig lufting og blir varm.

•	 Årlig	starter	minst	150	boligbranner	på	
komfyren. Komfyren er hjemmets største 
brannkilde. Kjøp med mat på vei hjem, i 
stedet for å fyre opp komfyren mens du 
er påvirket av alkohol eller er trøtt. Mange 
sovner fra maten og våkner heller ikke av at 
brannalarmen går. 



På vegne av Unison Forsikring AS 

G
lød

03712

LA BOLIGBYGGELAGET 
FORSIKRE DET DU ER GLAD I

Forsikring skal gi deg trygghet for det som plutselig kan skje. Da er det viktig at du kan stole 

på de som forsikrer deg. Nå har 47 boligbyggelag fra Kristiansand i sør til Nordkapp i nord gått 

sammen for å tilby våre 530 000 medlemmer forsikring av det de er mest glad i. Vi kjenner 

medlemmene våre, og vet at skikkelige folk fortjener skikkelig forsikring. Og ønsker du å bytte 

forsikring er det enkelt – vi gjør jobben for deg. Uansett om du vil forsikre sølvtøyet, bilen eller 

skal ut å reise bør du sjekke ut hva Boligbyggelagenes Forsikring kan tilby. 

Kontakt ditt boligbyggelag eller ring oss på 03712. 

www.bblf.no

Uglen Ulf har svaret

Vitser

Dikt
− Hvorfor blir de fleste dikt 
skrevet om vinteren?  

Svar: Da rimer det bedre.

Sjørøver 
− Hva får du hvis du kloner en 
sjørøver? 

Svar: En piratkopi

Alle duene 
− Hva slags duer er det som 
ikke kan fly? 

Svar: Vinduer

Treg grønnsak
– Hvilken grønnsak ligger og 
drar seg dagen lang?

Svar: Salat

Gåter

medlem og partner 3130 barneside

Du kan svare på tre måter for å bli med i konkurransen om en overraskelse 
fra BONORD.
1. skriv ned hvilke fem ting som mangler og send det i en e-post til 

bolyst@krysspress.no eller i posten til BONORD, Postboks 6156, 9291 
tromsø.

2. Kryss ut feilene tydelig med en tusj, ta bilde av barnesiden med et 
mobilkamera eller et vanlig kamera og send bildet til  
 bolyst@krysspress.no.

3. Kryss ut på bildet i bladet, klipp det ut og send det i posten til  

BONORD, Postboks 6156, 9291 Tromsø.
Uansett hvordan du sender inn svaret må du huske å skrive navnet ditt, 
adressen din og hvor gammel du er, slik at du kan være med i trekningen 
om en premie. 
i forrige Bolyst var «nordlys» riktig løsningsord.
Vinner av konkurransen er Emma Norrie (11) fra tromsdalen.

Nymalt
Lille Lise: Pappa, får jeg sitte 
på fanget ditt? 
Pappa: Hvorfor vil du ikke sitte 
på benken ved siden av meg? 
Lille Lise: Nei, for den er 
nymalt

Sprøytestikk
Lille Lise var hos legen 
og skulle vaksineres. 
− Hvilken arm vil du jeg 
skal stikke i? spurte 
legen. 
− Helst i mamma sin!

Tøffingen
Mamma: Du blør jo, lille venn. Har du 
falt og slått deg? 
Lille Per: Ja, i trappa. 
Mamma: Men jeg hørte ikke at du gråt. 
Lille Per: Jeg visste ikke at du var 
hjemme!

Lekebutikken
Lille Per gikk inn i en lekebutikk, der sto en 
stor blå lekebil, han tok den ned og gikk til 
kassa. Da sa damen i kassa: «Det blir 150 
kroner!» Per gir henne lekepenger. 
Damen: − Har du ikke ekte penger lille venn?
Per: − Nei, er ikke dette en lekebutikk da?

Kanskje gleder du deg, eller kanskje gruer du deg litt 
til nyttårsaften når nyttårsrakettene går til værs med 
masse smell og farger. I alle fall er det fascinerende 
å se alle fargene som fyrverkeri kan lage når det 
lyser opp på nattehimmelen.

Det var inderne som fant opp fyrverkeri for cirka 
1000 år siden – og altså ikke kineserne som ofte får 
æren for det. Kina knyttes hyppig til fyrverkeri, fordi 
det aller meste av verdens fyrverkeri produseres ved 
fabrikker i Kina.

Fyrverkeri er en smart blanding av kjemi og fysikk. 
For å produsere fyrverkeri må man ha et drivstoff, et 

oksidasjonsstoff, metallsalter og et bindemiddel. 
Drivstoffet i en rakett vil vanligvis være svart

krutt. Kruttet skal både bringe raketten til værs og 
sørge for eksplosjonene. Siden fyrverkeri brenner 
uten hjelp av atmosfærisk luft, trenger man et 
oksidasjons stoff, vanligvis noe som kalles kalium
nitrat eller kalium klorat. De ulike fargene oppstår 
ved bruk av forskjellige metallsalter som brenner 
med kraftige farger når de er på vei ned. Til slutt 
pakkes det hele inn i en hylse av papp, både fordi 
det er  billig og fordi den er relativt ufarlig når den 
ramler ned til bakken igjen. Godt nytt år!

HVORDAN VIRKER FYRVERKERI?

hvilke fem ting har vi fjernet fra snømennene på bildet? 



SUKSESSEN FORTSETTER
Mange har ønsket at vi skal bygge, for de vet vi bygger trygge og gode boliger. Første 
byggetrinn var  veldig  populært. Nå kommer neste, bestående av kun 8 store 2- og 4-roms. 
Gammelgård  borettslag på midtre  Kaldslett, har markedets beste systemer for trygging 
av hverdagen for deg som beboer. 

Prosjektet er vestvendt og ligger øverst i nytt boområde kun 3 km fra Tromsøbrua. 
Leilighetene er store og romslige, passer for mennesker i alle livsfaser, og har en vakker 
panoramautsikt mot innseilingen til Tromsø.

For mer informasjon se våre nettsider eller ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

FOR MER INFORMASJON: 
Ingvild Bratterud, Megler / T 469 60 555 / E ingvild.bratterud@garanti.no
Leif-Harald Svendsen/ T 916 09 643/ E leif.harald.svendsen@garanti.no
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Medlemsfordeler	  

-‐10	  %	  raba1	  på	  4mespris	  
-‐Vi	  koordinerer	  for	  deg	  

-‐Vi	  leverer	  alt	  av	  material	  
-‐Gra4s	  befaring	  
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Blå kraft fra luft og vann.

Ishavskraft leverer 100% fornybar  
og kortreist kraft fra verdens blåeste landsdel. 

Nå kan du nyte godt av lave markedspriser 
– og samtidig sikre deg mot store pristopper.  
Med BONORD Felleskraft jobber vi aktivt for at du  
skal få så lav strømpris som mulig hver måned. 
 
Ta kontakt på 04925 eller kunde@ishavskraft.no, 
om du ønsker mer informasjon eller vil bestille. 

 

BONORD FELLESKRAFT

Foto: Johnér

Et hjem skal være et godt sted å bo. Mange 
ønsker å gjøre små og større grep for å bo  
enda bedre.

Enova gir ditt borettslag støtte til oppgradering 
som reduserer energibruken.

Så er du et skritt nærmere de beste løsningene 
for din drømmebolig.

Les mer og søk på enova.no/borettslag 

StøttE til  
En bEdrE bolig?

000000001
KARI NORDMANNMedl.nr.: 111111Gyldig til: 07/14

Fordelskortet
for medlemmer av boligbyggelag

Boligbyggelaget sender i disse dager ut påminnelse om utestående medlemskontingent. Ta gjerne kontakt, 
dersom du vil sjekke om du eller noen i familien har et medlemskap som nå står i fare for å bli strøket.

Har du ikke betalt kontingenten 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 Boligbyggelaget 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 kostnadsfritt 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 Storbysamarbeid som vil gi deg forkjøpsrett 
til kjøp og leie av boliger i Tromsø, Harstad,  Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo.

Kontakt oss!  Tlf. 77 60 32 00 / post@bonord.no / www.bonord.no

STÅR DU I FARE FOR Å 
BLI STRØKET SOM MEDLEM?

vizu
elli.n

o
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TID FOR INTERIØR!

2

NYHET

Walls2
Pain

t

Et genialt produkt for deg som vil ha

slette vegger med nærmest usynlige skjøter
slette vegger med nærmest usynlige skjøter

Spør oss om Walls2Paint i butikken

Parkett og laminatgulvParkett og laminatgulv

STORT UTVALG

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

Åpningstider: Man-fre 08-20 Lør 09-17

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

Åpningstider: Man-fre 08-20 Lør 09-17

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

idé:Tromsø

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

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

idé:Harstad

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

Stakkevollvn. 15 • Tlf.: 77 65 97 00   www.neumann.no

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

Tapeter

GulvbeleggGulvbelegg

STORT UTVALG

Tapeter

STORT UTVALG

Ekstra gode priser på 

hele vårt sortiment til 

alle BONORD kunder. 

Husk medlemskortet!

Se TV når det passer for deg. Hvor ofte har du ikke kommet 
hjem midt i en nyhetssending du gjerne skulle fått med deg? 
Med tjenesten Start Forfra kan du med et enkelt tastetrykk 
starte nyhetene eller programmet du ønsker å se forfra, 
og få med deg alt fra start. Enkelt og genialt.

Start Forfra er bare en av fl ere nye og spennende tjenester du 
får med den nye underholdningsportalen T-We fra Canal Digital. 

Finn ut mer på canaldigital/t-we

Start ForfraSe TV når det passer deg. Hvor ofte har du kommet hjem 
midt i en nyhetssending du gjerne skulle fått med deg? 
Med tjenesten Start Forfra kan du med et enkelt tastetrykk 
starte nyhetene eller programmet du ønsker å se forfra, 
og få med deg alt fra start. Enkelt og genialt.

Start Forfra er bare en av fl ere nye tjenester som kommer 
med den nye underholdningsportalen T-We fra Canal Digital. 

Finn ut mer på canaldigital.no/t-we

Se TV når det passer deg. 

Start Forfra
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Advokatbistand − Rekve Pleym & co
www.rekve-pleym.no • Tlf 77 75 12 00
BONORD-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 BONORD-pris på sikrings-
produkter, 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
BONORD-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 HarstadTlf 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.

Bistand ved dødsfall  
− IMI Begravelsesbyrå
www.imitromso.no • Tlf 77 66 25 00
Full assistanse under gravferdsseremonien 
uten kostnad (normalpris kr 1.800,-), 
Søknad, merking og oppsetting av gravminne 
uten kostnad (normalpris kr 1.500,-)

Blikkenslager- og verkstedpro-
dukter 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 boligven-
tilasjon, sentralstøvsuger, kjøkkenhetter og 
 ventilatorer.

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 - balkong innglassing,  
2 timer gratis rådgivning/glassvalg/løsning 
pr. medlem/ pr. prosjekt. 
Sol- og innsyn skjermingsprodukter: 
20% rabatt på motorisering/ automatikk 
til  utvendig solskjerming. 15% rabatt på 
utvendige solskjermings produkter 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 BONORD. Se våre nettsider for priser på 
tjenesten.
Vi er medlem av Norges TakseringsForbund. 

Kjøkken/bad/garderobe – 
Nova Interiør Tromsø 
www.nova-group.no • Tlf 77 63 90 00
Nova Interiør Harstad
Tlf 76 89 91 00 www. harstad@nova-group.no

30% på kjøkken
25% på bad og garderobe
5% ekstra på kampanjepriser til BONORD 
medlemmer
Compakt kjøkken nettopris 5%

Møbelringen 
www.mobelringen.no • Tlf 77 60 03 50
25% rabatt på madrasser med tilbehør fra 
merkevareleverandøren Wonderland (ikke 
på kampanjepris), 20% rabatt på diverse 
interiør (små varer), 10% rabatt på tepper, 
7,5% rabatt på stuemøbler (sofa, stoler, 
spisestue, bord, skap etc).

Elektriker/elektriske produkter og 
belysning – JM Hansen Elektrisk og  
Expert Langnes. 
www.jmhansen.no • Tlf 77 66 55 00
Installasjon og elektrikertjenester: Elektro-
montør 5% rabatt,  installasjons materiell 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.

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.

Ishavskraft
www.ishavskraft.no • Tlf 04925 
Ishavskraft tilbyr strømavtale til Bonord 
medlemmer. Felleskraft – følger spot prisen, 
men du kan unngå store prishopp. Måneds-
beløp kr 25,-. Spot- innkjøpspris basert på 
NordPools områdepris + 20,- pr mnd ved 
avtalegiro/efaktura.

Vann- og avløpstjenester - VVS 24 
www.vvs24.com • Tlf 77 69 02 00
BONORD-medlemmer har følgende rabatter:
20% rabatt på møbler, dusjer, badekar, 
boblekar, toaletter, kraner og tilbehør, 
20% rabatt på rørdeler og 60 kr avslag på 
gjeldende timepris for rørlegger

Renovasjon − REMIKS 
www.remiks.no • Tlf 77 60 19 00
BONORD-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.

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 maskin-
varer og tilbudsvarer/kampanjetilbud)
- 40% rabatt på blekk/tonere

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

Euroskilt AS 
www.euroskilt.no • Tlf 77 67 99 44
22% rabatt i henhold til Euroskilts veiledende 
priser på produkter innen: - Utemiljø - Skilt 
- Avsperring - Master, stolper, oppsetnings-
utstyr - Vegsikring, støtabsorberende 
produkter - Øvrige produkter som ligger i 
produkt sortimentet til Euroskilt.

 Dine medlemsfordeler 2013

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

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

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

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

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,- 

Storgata 60 - Tromsø - Midt i byen!
Telefon 77 68 31 35Utleie av verktøy og 

 anleggsmaskiner − Cramo AS
www.cramo.no • Tlf 77 60 82 50
30% rabatt på leie av bygg- og anleggs-
maskiner, lifter, verktøytrucker, brakker, 
containere med mer. 

Tromsø Private Omsorgstjeneste AS 
www.privatomsorg.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, 9408 HARSTAD
www.laasnor.no  Tlf. 77 00 19 20  post@
laasnor.no Nøkler, låser, mekaniske og 
elektromekaniske sikkerhetsprodukter. Utstyr 
for brann- og rømningsdører.
20 % rabatt på TrioVing mekaniske låser og 
beslag, 10 % rabatt på TrioVing elektrome-
kaniske låser.



Det nærmer seg slutten av året ...
… og vi i GARANTI Eiendomsmegling er stolte og takknemlige over å ha hjulpet så mange med sin  

bolighandel i 2013. Vi benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god jul og godt nyttår – og ser frem  

til nye utfordringer i 2014. Ta kontakt for et medlemstilbud, dersom DU skal selge bolig i kommende år!

GARANTI Tromsø  |  Nerstranda senter, 4. etg.  |  Pb. 6156  |  9291 Tromsø  |  Tlf. 77 60 32 00  |  www.garanti.no

GARANTI Harstad  |  Magnus gate 1  |  Pb. 95  |  9481 Harstad  |  Tlf. 77 01 84 60  |  www.garanti.no
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