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BONORD HAR FOR TIDEN stor suksess som 

boligbygger i Tromsø. 58 leiligheter er under 

bygging og i skrivende stund står kun en 

som usolgt. På nyåret legges 19 nye flotte 

leiligheter ut for salg på Tomasjord, og det er 

betydelig interesse for prosjektet.

I Harstad starter vi opp salget av 22 rekkehus 

i løpet av vinteren 2015, og vi er særdeles 

spente på hvordan dette blir mottatt av 

harstadværingene.

BONORD HAR GJENNOM dette markert seg 

som en stor aktør i nord på byggesiden, en 

rolle som er naturlig, og som også blir 

verdsatt av offentlige myndigheter. De fleste 

av våre medlemmer har bolig, så hvorfor er 

det da så viktig at BONORD bygger?

Den enkeltes boligbehov forandres 

gjennom livet. En livsløpssyklus innen bolig 

kan gjerne se slik ut: Fra ungdomsrommet 

flytter man gjerne over i utleieleilighet, før 

man kjøper sin første borettslagsleilighet. 

Deretter investerer man gjerne i 

rekkehusfor å dekke familiens boligbehov, og 

etter hvert kanskje i en høvelig enebolig. Når 

barna flytter ut er det kanskje på tide å tenke 

på noe enklere, og en leilighet dekker dette 

boligbehovet. Etterhvert som alderen 

øker er ofte naturlig å flytte til en 

trygghets- eller omsorgsbolig.

Skal BONORD være en attraktiv medlems-

organisasjon, så må vi bygge boliger for alle 

livets faser.  I tillegg vokser byene raskt, og 

som utbygger har også BONORD et ansvar for 

å bidra til at det faktisk er mulig å skaffe seg 

bolig i våre flotte byer.

BONORD BYGGER i hovedsak borettslag, og 

med et par unntak så har vi vært alene i den 

senere tid å benytte denne modellen på 

nyboligprosjekter. For å lykkes i dette 

markedet så må kjøperne føle trygghet ved 

sitt boligvalg, og ha tillit til utbyggeren som 

velges. I BONORDs byggeprosjekter legges de 

beste sikringsordninger som finnes på 

markedet inn, og dette gjør at kjøperne 

slipper å lide tap som følge at naboen ikke 

betaler sine forpliktelser. Forskuttering av 

felleskostnader er en selvfølge, som sikrer 

borettslagets løpende likviditet, men også 

Vedlikeholdsplan og HMS-styringssystem 

ligger i bunn, og på den måten skaper 

sikkerhet for at bygningsmassen og 

uteområdene er på et godt nivå. I tillegg 

forsikres som oftest usolgte enheter, som gjør 

at man kommer tidligere i gang med 

byggingen, og at risikoen for øvrige 

andelshavere blir liten dersom det er usolgte 

enheter igjen ved overlevering av 

bygget til andelshaverne.

BORETTSLAGSFORMEN ER en god 

organisering av boligselskap med tanke på 

økonomi og bomiljø. Modellen er også meget 

effektiv med hensyn til å få gjort effektive 

vedtak om ting som berører hele laget. Derfor 

vil det også i framtiden vil det bli først og 

fremst bli benyttet borettslag når BONORD 

bygger. 

                       Skal BONORD være en 
                  attraktiv medlems- 

                               organisasjon, så må vi bygge  
             boliger for alle livets faser.

Svein Dalsbø, Administrerende direktør

SUKSESS SOM  
BOLIGBYGGER

LEDER
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Asbjørn Holthe og kona Unni kunne den 12. 
desember overta sin nye leilighet på Midtre 
Kaldslett, med strålende utsikt over Tromsøysundet.

                                    Vi var veldig       
                                   raskt ute 

                                   da denne 
                          muligheten kom

Asbjørn Holthe
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– Dette blir tredje gang vi flytter sørover, 
fleiper Asbjørn Holthe, som sammen med 
kona kjøpe sin første BONORD-leilighet i 
Måneveien i 1982. Deretter ble det enebolig, 
litt lenger sør, i Siriusveien i 1989. Og nå blir 
det Storbakkveien utpå nyåret. De planlegger 
nemlig å vente litt med å flytte inn i sin nye 
bolig, og feire siste jul i eneboligen som skal 
overleveres ny eier i slutten av januar. 

STOR TERRASSE
– Så slipper vi det verste rushet i heisen når 
alle skal inn med sofaen sin, smiler Asbjørn 
fornøyd, og titter nok en gang henført på 
utsikten. Den er bare helt formidabel, og 
direkte ut fra stua i leiligheten til familie 
Holthe er det en stor terrasse. Det er nesten 
så han kan anlegge plen.

– Det er nå med tanke på å slippe 
snømåking og plenklipping vi har kjøpt 
denne. Man blir ikke yngre. Nå gleder vi 
oss til å få noe litt mer lettstelt. Nå kan vi 
konsentrere arbeidsinnsatsen om hytta på 
Svensby, hvor vi er så å si hver eneste helg, 
smiler han.

Totalt er det 16 leiligheter i første 
byggetrinn som er den sørligste lavblokka. 
Denne ble overlevert kjøperne like før jul. 
Samtlige har terrasse eller veranda som 
vender mot Tromsøysundet og utsikten er 
til å bli helt matt av, både i lys og i mørke. 
Interessen for BONORDs første byggeprosjekt i 
Tromsø på mange år, har vært formidabel.

TIDLIG UTE
– Vi var veldig raskt ute da denne 
muligheten kom, forsikrer Asbjørn Holte. 
Derfor rakk han å sikre seg en 3-roms 
sørvendt hjørneleilighet i første etasje.

Samtlige leiligheter har direkte adkomst 
med heis fra garasjeanlegget i sokkeletasjen.

Byggetrinn II og byggetrinn III er allerede 

igangsatt. I løpet av de nærmeste årene    
bygger BONORD i alt 23 leiligheter i lav-  
blokker på Midtre Kaldslett.

– Gratulerer, her er det blitt veldig flott, 
skryter administrerende direktør Svein 
Dalsbø inne i den lyse og romslige 
leiligheten. Samtlige vegger er malt i 
caffe latte-farge, og det er lys parkett på 
gulvene.

GOD KVALITET 
– Jeg har nå fulgt med litt underveis, røper 
Holthe som er utdannet tømrer, og etter 
20 år i det yrket de siste 13 har jobbet på 
Opplæringskontoret for Byggfag.

– Jeg kan med hånden på hjertet si at her 
har PEAB - Bjørn Bygg, gjort et 
svært solid stykke arbeid, sier Holthe, som 
gleder seg ekstra å få bo seg inn blokka, 
sammen med sine nye naboer. 

                           Jeg kan med hånden på  
                             hjertet si at her har PEAB, 

                                     gjort et svært solid stykke arbeid.
Asbjørn Holthe

Dette bildet er tatt noen uker før innflytting. En god gjeng fra PEAB gjør unna den 
siste innspurten slik at alt er klart til innflytting 12. desember.

Asbjørn Holthe gratuleres med ny bolig av administrerende direktør i BONORD, Svein Dalsbø. 

                                    Vi var veldig       
                                   raskt ute 

                                   da denne 
                          muligheten kom

Asbjørn Holthe
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Med den siste av i alt fire blokker i Sundet, 
blir boligområdet nå ferdigstilt i sin helhet. De 
to første blokkene, blokk A og C ble ferdige 
for flere år siden. I vår la BONORD den tredje 
blokka, blokk B, ut for salg, og dette var 
tydelig et prosjekt BONORD-medlemmene har 
ventet på, for de ble solgt i rekordfart. Nå er 
prosjektmegler Ingvild Bratterud i GARANTI 
eiendomsmegling i Tromsø glad for å endelig 
kunne tilby 19 nye leiligheter. 

– Sist forsvant 11 av 18 leiligheter allerede 

på tildelingsmøtet. Vi hadde folk som måtte 
gå hjem med uforrettet sak siden interessen 
var så stor, opplyser Bratterud. Blokk B hadde 
byggestart denne høsten, og neste år kan 
kjøperne forvente å få flytte inn.

FEM ETASJER
Blokk D, som blir liggende opp mot 
Evjenveien, blir fem etasjer høy. Totalt er det 
19 nye leiligheter med tre og fire rom 
som nå kommer på markedet.

– Vi hadde ingen 2-roms i blokk B og vil 
heller ikke ha det i blokk D. Markedet 
etterspør noe større leiligheter, 
forklarer Bratterud. 

– BONORD har et veldig godt rykte i 
Tromsø, og folk vet hva de går til. Egentlig 
har vi jevnlig fått henvendelse om resten av 
Sundet helt siden BONORD bygde blokk A og 
C. Folk vet at det en bolig i et BONORD- 
borettslag er en sikker investering, sier 
prosjektmegler Bratterud i GARANTI Tromsø.

Over nyttår kommer endelig 19 nye leiligheter for salg på Tomasjord. Blokk D i 
Sundet II borettslag måtte utsettes på grunn av mindre arkitektonisk omarbeidelse.

         BONORD har 
         et veldig godt 

           rykte i Tromsø, og   
    folk vet hva de går til.
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11.november ble det avholdt informasjonsmøte for borettslagene i 
Kroken, og her fikk de fremmøtte en orientering om utvikling og status 
for prosjektet Øvre Kroken. Møtet var i samarbeid med Kroken 
Bydelsråd og ble holdt i lokalene til Kroken kirke. Tilstede fra utbygger 
var administrerende direktør Svein Dalsbø i BONORD og sivilarkitekt 
Sigrid Rasmussen fra Asplan Viak.

UTBEDRER LYSLØYPA
– Vi er veldig godt fornøyd med oppmøtet og møtet. Det er viktig for 
oss å holde de som bor i området orientert om fremgangen i planene, 
og vi har derfor også vektlagt dette under utviklingen av prosjektet. Det 
er et stort prosjekt, og er derav knyttet mye interesse til dette. Vi får en 
god del henvendelser om når vi skal begynne, og nå kan vi fortelle at 
ting nærmer seg, uttaler Dalsbø i BONORD.

Planen for Øvre Kroken har vært ute til offentlig ettersyn, frist for 
innspill var satt til 1.desember. 

– Hvis alt går som planlagt vil vi kunne 
starte terrengbearbeiding sommer 2015. Vi vil da utbedre lysløypa og 
grave overvannsgrøfter, som noe av det første vi starter med. Følger 
alt planen så kan første trinn i bygging starte allerede samme høst, 
forteller han.

SPENNING KNYTTET TIL PROSJEKTET
BONORD har i flere år jobbet med planene for Øvre Kroken, og det har 
vært en lang prosess for å komme dit man er nå. 

– Som sagt får vi en del henvendelser om prosjektet. Mange er 
veldig glade i Kroken som bydel, med rette, men vi vet også at 
bydelen mangler noen typer boliger som påvirker deler av 
sammensetningen av innbyggere i området. Vi tror prosjektet vil bli en 
ny flott bydel i bydelen, og tilføre en rekke kvaliteter som er positive for 
alle. Blant annet blir dette bygg med heis, som vil gjøre det mulig å bo 
hjemme når man er blitt eldre, men også småhus som er utmerket for 
barnefamilier. En annen viktig ting er selvfølgelig plasseringen, som vil 
gi en helt fantastisk utsikt og nærhet til marka, avslutter Dalsbø. 

Hvis du ønsker å få tilsendt mer informasjon om prosjektet 
når dette foreligger kan du sende en e-post til Ingvild Bratterud 
hos GARANTI på ingvild.bratterud@garanti.no 

         BONORD har 
         et veldig godt 

           rykte i Tromsø, og   
    folk vet hva de går til.

Ingvild Bratterud, prosjektmegler GARANTI Tromsø



FOTO: PERSWALL
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– Det er viktig å finne noe du ikke går lei av 
veggen du har laget med en eneste gang. 
Men tør du, er det grenseløst mye stilig du 
kan gjøre med boligen din, sier salgssjef 
Espen Flosand i Vizuelli.

Mulighetene for å skape en helt særegen 
opplevelse av et bittelite rom, er formidable, 
om du finner den riktige ideen og utførelsen 
når det kommer til fototapet.

SPESIALTILPASSER FOTOTAPET
Det nordnorske designbyrået Vizuelli i Harstad 
har lenge spesialtilpasset fototapet når de 
dekorerer lokaler for bedriftskunder. Men 
kreativiteten stopper selvsagt ikke det. Nå 
har for eksempel salgssjef Espen Flosand tatt 
seg selv vann over hodet, ved å investere i 
et ordentlig gammelt hus med sjel. Og for å 
restaurere det på best mulig måte planlegger 
han å bruke fototapet for å kunne gjenskape 
noe av det originale utseendet i huset. For en 
ting er å bruke stemningsfulle favorittbilder i 
storformat, men her kan du tapetsere deg en 
steinvegg, eller en naustvegg eller gjenskape 

en vegg du så vidt skimter på et gammelt 
svarthvittfoto, akkurat det du måtte mene 
passer inn akkurat der og da.

– Lommeboka setter sikkert noen 
begrensninger, både for meg og for andre 
som pusser opp. Men vi har verktøyene og 
kontaktene som gjør at du kan få en liten test 
av planene dine før du bryter dem opp på 
veggen, forklarer han. Ved å fotografere 
rommet på forhånd, kan det nye utseendet 
flytte inn i rommet via dataskjermen først, om 
du sliter med å bestemme deg.

Bruk av fotografier for å lage tøffe tapet 
eller bilder trykt på ulike materialer, er bare 
noe av det Vizuelli har spesialisert seg på.  

Mange velger også å tøffe seg litt når de skal 
dekorere mellom kjøkkenbenk og overskap. 
Glassmester Appelbom i Tromsø er partner av 
BONORD, og leverer løsninger som både er 
lettstelte og dekorative.

DEKOR I TAKET?
For de aller tøffeste går det virkelig an å tenke 
utenfor boksen når det gjelder fototapet.

Hva med å gi taket et helt nytt design? 
Eller klesskapet?

– Bare fantasien setter grenser. Ergo finnes 
det ingen grenser, smiler Espen Flosand.

                                    Bare fantasien setter 
                                    grenser. Ergo finnes det    

                 ingen grenser.
Espen Flosand

Her er et hotellrom som Vizuelli har 
dekorert på oppdrag fra Svalbard Opplevelser. 

FOTO: Svalbardbooking.com
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Fototapet og digitalt printet tapet produseres 
i meget formstabil fiberkvalitet, og panelene 
tåler godt å bli dradd og skjøvet ved justering. 
Med fototapet får du raskt et helt nytt rom!

– Det er viktig å tro på seg selv, og ikke 
være redd for å feile. Dette er enklere enn 
mange frykter, sier Erik Torp i Astex 
Decoration, som forhandler 
Eijffingers tapeter i Norge. 

SEKS PANELER
Vi er med da han demonstrerer oppsetting 
av et fototapet fra Eijffingers tapetbok Raval. 
Bildet er et kunstverk designet av Eijffingers 

egne designere, og er et fargerikt, mønstret 
bilde med retropreg.  

Fototapetet består av et bilde som går over 
seks tapethøyder/paneler. Dette kan kom-
bineres med malte flater eller med et annet 
matchende tapet. Her setter vi det opp på en 
hvitmalt vegg, over et innvendig hjørne. 
De seks panelene er printet etter hverandre på 
en og samme rull, med tydelige markeringer 
for hvor en høyde slutter og neste starter og 
hva som er opp og ned på høyden. Panelene 
er merket med rekkefølge 1-6, slik at det skal 
være lett å se hvem som er hvem 
også etter at de er klippet opp. 

Mønsteret er 2,8 meter høyt, og i de fleste rom 
vil det innebære at mønsteret må avkortes i 
topp eller bunn. Bestem dette før du setter i 
gang. Selve tilpassingen av panelhøyden gjør 
du etter at høyden er limt på veggen.

PLASSER MOTIVET
– Tenk gjennom hvor på veggen du vil ha 
bildet plassert. Vårt motiv er 2,79 meter bredt 
og vi velger å sette opp det over et hjørne, 
med to paneler på ene veggen og fire på den 
andre. Fototapetet kan også plasseres midt 
på en vegg, eller der du måtte ønske å 
fremheve interiør, gjenstander 

FOTOTAPET FOR 
NYBEGYNNEREN

For den som aldri har tapetsert før, kan fototapet være den enkleste typen tapet å sette opp. 
Kvaliteten er meget seig og formstabil, og tåler å justeres under tapetseringen. 
Her er fremgangsmåten ved tapetsering rundt et innvendig hjørne.
TEKST OG FOTO: CHERA WESTMAN/IFI.NO

FOTO: PERSWALL
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eller møbler - bak sofaen, sengen eller ved 
spiseplassen, eller med flere eller færre 
paneler på hver side om et hjørne.

– Fototapet settes opp kant i kant, og her er 
det høyde 2 og 3 som møtes i hjørnet. Derfor 
starter vi med å sette opp høyde 2 på høyre 
side for hjørnet. Deretter setter vi opp høyde 
nr. 1 til høyre for den, før vi begynner på den 
andre veggen med høyde 3, 4, 5 og 6, i den 
rekkefølgen, forklarer Erik Torp. 

– Det første vi må gjøre er å klippe pan-
elene fra hverandre. Bruk en saks og følg den 
oppmerkede streken, sier han videre.  

VIKTIG MED RENT VANN
Smør så lim på veggen der de to første 
høydene skal settes opp. Bruk vanlig tapetlim 
som påføres med en langhåret malerull. Bruk 
pensel, gjerne en med langt skaft, der du ikke 

kommer til med rullen langs lister og i hjørnet. 
Ha en fuktig svamp, en fille og en bøtte med 
rent vann parat, og tørk vekk limsøl på gulv- 
og taklister samt fra tapetskjøtene underveis. 

– Ta utgangspunkt i hjørnet, og sett opp 
den første høyden slik at den følger hjørnet. 
Hadde fototapetet vært plassert midt på en 
vegg, ville det vært naturlig å lodde opp en 
strek å følge, slik at tapetet havner i vater.  
Men siden vi nå tapetserer over et innvendig 
hjørne, må vi følge hjørnet, forklarer Erik Torp.

Fest så tapetet forsiktig i toppen mot taket 
og se da til at du har i det minste noen 
centimeters kappmonn i toppen. Skyv panelet 
forsiktig inn til hjørnet og bruk tapetbørste 
eller tapetsletter for å glatte ut tapetet og 
stryke ut luftbobler. Tapetet rentskjæres oppe 
og nede med en skarp tapetkniv mot en bred 
stålsparkel. 

DETTE TRENGER DU: 
Fototapet, tapetlim, tapetbørste 
og tapetsletter.
Langhåret malerull, langskaftet pensel, 

RIKTIG REKKEFØLGE
Sett så opp høyden merket nr. 1. Den settes 
kant i kant med den forrige, til høyre for høyde 
nr. 2. Se til at mønstret stemmer overens 
mellom de to høydene. Bruk svampen til 
å tørke vekk overskytende lim på veggen, 
tapetskjøten og listene.  

Påfør så lim på den andre siden av hjørnet 
og finn frem høyde nr. 3. Denne settes inn 
mot hjørnet slik at mønsteret stemmer med 
panelen på andre siden av hjørnet. Fortsett så 
med høyde 4, 5 og 6 på samme måte. 

– Også den som aldri har tapetsert før 
klarer å sette opp et fototapet. Kvaliteten er lett 
å klippe og skjære i og tåler å justeres litt på.

– Det viktigste er at underlaget er slett, uten 
nupper og groper før du setter i gang. Tapetet 
vil fungere som et forstørrelsesglass på alle 
ujevnheter, sier Erik Torp.

saks, tapetkniv og ekstra blader.
Bøtte med lunkent, rent vann. 
Ren svamp og klut
Gardintrapp eller krakk.

FORARBEID:
Underlaget må være rent, tørt og slett. Alle 
ujevnheter må sparkles og pusses over på 
forhånd. 

Fototapetet kommer i seks paneler på en og samme 
rull. Klipp dem fra hverandre langs utmerket strek.

Siden vi tapetserer over et innvendig hjørne trenger 
vi ikke å bruke vater. La tapetet følge hjørnet.

Rentskjær mot en stålsparkel i topp og bunn. 
Bruk en tapetkniv med skarpt blad

Fjern limsøl direkte med en våt svamp og en fille. Med fototapet rommet raskt et nytt preg. Fototapet er enkelt å sette opp, også for 
nybegynneren.
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                             La treet stå mellomlagret            
                         et sted der det lunes før

                       du tar det inn i stua. Ellers       
                  får treet varmesjokk og nålene 

faller av ganske raskt.

Vi skal komme tilbake til hvordan han pleier 
å skaffe seg juletre nå. Men først:
Hva er det egentlig vi ser etter i et juletre. 
Hvordan skal det perfekte juletre se ut?
Konsulent Berit Skoglund Skåtøy i Norsk 
Institutt for skog og landskap, har noen av 
svarene:

   – I en periode har vi hugget våre 
trær selv. Gran. Det kan bare være 

gran. Og man kan ikke hugge 
det første og beste, men 

bruke minst to timer på 
rekognosering før man drar 

tilbake og hugger det første og   
beste. 

Slik beskriv-
er ordføreren i 
Tromsø, Jens 

Johan Hjort, hvordan 
han har pleid å skaffe 

seg juletre. Før.  

Skal du ha gran eller edelgran, kjøper du plast eller furu? 
Det eneste som er sikkert er at de aller fleste av oss

pleier å kjøpe seg et tre til jul. Hvis du ikke er
ordfører da. Eller universitetsrektor.

 Det skal ikke drysse

	 Det	skal	være	tett	og	fint

	 Det	skal	passe	i	stuen

 Det skal ikke være for dyrt
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                             La treet stå mellomlagret            
                         et sted der det lunes før

                       du tar det inn i stua. Ellers       
                  får treet varmesjokk og nålene 

faller av ganske raskt.

EDELGRAN DOMINERER
Hun har følgende tips om trær som drysser 
lite. Samtlige er av arten edelgran:

– Sibirsk edelgran beholder nålene i opptil 
13 uker, Nordmannsedelgran holder på 
nålene i opptil 10 uker og Fjelledelgran har 
sine nåler i nærmere syv uker. De fleste edel-
granarter holder meget godt på nålene. Det 
samme gjør vanlig furu, men dette 
treslaget har det blitt ganske vanskelig å få 
tak i hvis man skal kjøpe hos juletre- 
forhandler, konstaterer hun. Furua var tidligere 
et kjært alternativ for de som var lei av å 
støvsuge nåler fra dryssende gran.

Ordføreren i Harstad, Marianne Bremnes, 
er blant de som har latt seg fascinere av den 
fyldige og holdbare edelgranen.

– Jeg foretrekker edelgran! Jeg liker den litt 
«feite» følelsen av granbar, det lukter godt, og 
drysser lite. Treet skal ikke være altfor høyt, 
sånn cirka to meter er ok. Heller ikke altfor 
bredt, forteller hun til Bolyst. 
Likevel er det vanlig norsk gran som 
tradisjonelt har vært juletreet for de fleste 
nordmenn. Mange velger det fortsatt, men 
edelgrenartene er de siste årene blitt mye mer 

populære. Skåtøy tror det skyldes
at vanlig norsk gran drysser fort og
mye. Til gjengjeld finner du den overalt. 
Til og med lagelig til for hugg. Derfor sverger 
universitetsrektor Anne Husebekk til selvhogst 
når hun skal pynte til jul.

– Jeg syns det er hyggelig med en glissen 
nordnorsk julegran, selvhugget på hytta, med 
levende lys og tradisjonell pynt. Pynten er    
 en blanding av arvede grelle kuler og   
 selvlagede hjerter. Under treet må det være 
en sekkestrieteppe med pålimte filtfigurer. Det 
betyr julelukt og julestemning og litt skrekk-
blandet fryd knyttet til de levende lysene!     

           Kjøp et tre i normal                              
         størrelse. Husk at i en 
           vanlig stue er det cirka
                    2,45 m under taket. 

Ordfører i Tromsø, Jens Johan Hjort

Ordfører i Harstad, Marianne Bremnes
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             forteller Husebekk. Hun er rektor ved  
      Norges Arktiske Universitet i Tromsø.   

    Husebekk er dermed litt tøffere i 
dekorasjonen enn de fleste. Jens Johan Hjort 
tør ikke prøve seg med levende lys, selv om 
han egentlig foretrekker det.

– Jeg har elektriske lys nå fordi søsteren 
min er brannsjef. Selv på 173,8 mils avstand 
tør jeg ikke være ulydig, bedyrer Tromsø-
ordføreren.

FREMTUNGT TRE
Hjemme hos familien Bremnes i Harstad er 
det mye, og original, pynt.

– Min barndoms tradisjon med å pynte 
lille julaften står fremdeles ved lag, og treet 
pyntes så tett vi får til. I vår familie har alle sin 
favoritt blant julepynten, og alle vil at 
nettopp sin egen skal synes best. Resultatet 
blir at baksiden av juletreet er noe skrint, 

mens forsiden er tett-i-tett. Noe fremovertungt, 
med andre ord. Norske flagg og glitter hører 
også med. Jeg liker at det glitrer og skinner, 
er vel slik sett akkurat som sjura, humrer 
Harstad-ordføreren.

Man kan kanskje tenke seg at det er mye 
musikk og sang til juletreet i det Bremnes’ke 
hjem. Men de har faktisk gått hakket lenger. 
De dekorerer det med instrumenter!

– I fjor var vi i julepyntbutikk i Hollywood, 
og derfra fikk vi med oss et trommesett, et 
flygel, en el-gitar, en havmann (!) og en 
saksofon som ble hengt på treet. De 
kommer nok opp igjen i år også! lover 
Marianne Bremnes, som er gift med 
musikeren Lars Bremnes.

TAR MINNENE MED
Gode barndomsminner, som den ene 
spesielle juleengelen på treet til bestemor, 

                                     Behandle juletreet som en  
                                    vakker langstilket rose, kutt 
                                 av en skive av stammen og    
               sett det øyeblikkelig i veldig varmt vann. 

Da tar det godt til seg vann.

  Småkryp som for eksempel
   sitter fast på og livnærer seg  
    av barnåler, blir med juletreet
    inn. De er helt ufarlige og blir med     
    juletreet ut igjen etter nyttår.
   For å  unngå større kryp som 
  for eksempel edderkopper, bør treet 
ristes godt før det tas inn.

                                     Vann treet godt så det ikke  
                            tørker ut. Minimum en

               gang for dagen.

Universitetsrektor Anne Husebekk

Remiks i Tromsø kjører rundt og samler inn juletrær på 
nyåret. Følg med på remiks.no når de kommer innom ditt 
nabolag. Treet må være strippet for lys og pynt og legges 
ved veien. Bor du i borettslag, må du følge med på oppslag 
om hvor dere samler inn juletrærne for avhenting.



eller dorullkjernenissen som ingen har hjerte 
til å kaste fordi den ble laget av barnebarnet. 
Pynt som vekker følelser, bærer vi med oss 
også når vi pynter treet som voksne.

– Jeg har vokst opp med jul i Danmark hos 
Mormor og Morfar. En vakker høy gran, med 
levende lys, danske flagg i remser side om 
side, og med sølvbånd fra topp til tå.

Det skulle være stilrent, men pynt produsert 
av barnebarn var alltid velkommen, mimrer 
Jens Johan Hjort med julestjerner i øynene.

– En veldig viktig regel var at det kun var 
Mormor og Morfar som pyntet treet. På lille 
julaftens aften. Ikke før – ikke senere. Vi 
barnebarna sto forventningsfulle opp julaftens 
morgen og fikk beundre treet.

Tidligere har han som nevnt insistert på å 
hugge juletreet selv, men den tradisjonen er 
nå lagt på is.

– Her i Tromsø kjøper vi vakre trær fra 
vår faste juletrepusher fra Målselv, Øyvind 
Planting. Vi pynter med røde og gullkuler og 
henger i mangel av produserte og 
produserende barnebarn opp barnas 
selvproduserte pynt fra forrige årtusen og 
tidlig 2000-tall. Treet blir mer og mer 
minimalistisk pyntet fra år til år. Antakelig 
fordi trær er penest fra naturens side. Og: det 
er Nina og jeg som pynter. På lille julaftens 
aften. Ikke før – ikke senere.

         Investeringer i plasttre som kan brukes i flere 
sesonger, er blitt en trend, og plast er også et godt alternativ 
for allergikere. Utvalget og kvaliteten på juletrær av plast er blitt 
meget god. De fleste forhandlere opplever økt 
etterspørsel etter plast.

                                     Vann treet godt så det ikke  
                            tørker ut. Minimum en

               gang for dagen.

SNICKERSSNACK:
150 gram sukker
250 g sirup
smeltes til lys karamell
bland inn 1 gl peanøttsmør sammen med 150 gr 
cornflakes i kasserollen
bittelitt salt...

Den varme blandingen spres ut over et steikebrett med 
bakepapir under til ca 5-6 mm tykkelse.
deles med pizzahjul i passe firkanter ca  3x3 cm

Avkjøles i kjøleskap til de er kalde og stive
smelt sjokolade, og dypp de konfektene i et tynt lag med 
sjokolade.

KOKOSEGG (KOKOSMAKRON):
5 eggehviter fra medium egg
200 g sukker
200 g kokkos
1 ts vaniljesukker

Røres til tykk grøt over svak varme
formes med sje til 1/2 egg, steikes i ca 10 min 170- 180 
grader
kan dyppes i sjokolade etter ønske

KRANSEKAKESTENGER:
for den som ønsker å gjøre det enkelt, kjøpe 
ferdig kransemasse.
rulles til fingertykkelse, 
kuttes og steikes på 
190 gr til gylden brun 
ca 7-9 min

Dyppes i sjokoklade 
og rulles i kokos

Bengt Gøran
Thorbjørnsen
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Til daglig komponerer han kaffe og byr på 
sammensatte smaker fra hele verden, fra sitt 
arbeidssted Helmersen delikatesser. 

– Siden jeg var liten har jeg vært eksponert 
for en interesse for smak og mat. Jeg tenker 
at det er jakten på den gode smaken jeg vil 
jobbe med, enten det nå gjelder mat, kaffe – 
eller øl.

Men det er litt tilfeldig at ølbrygging ble 
hans virkelige lidenskap.

– Det begynte etter en kjemitime på 
ungdomsskolen. Jeg var 15 år og ville finne 
ut av om jeg kunne klare å lage alkohol.

Det viste seg å gå helt fint, men det 
alkoholholdige skvipet han fikk som resultat 

var ikke spesielt velsmakende. Dermed dykket 
han ned i alt han kunne finne av litteratur om 
ølbrygging. 

VITENSKAP OG SANSER
– Jeg er kanskje litt perfeksjonist, og når 

jeg først interesserer meg for noe går jeg 
grundig til verks. Du kan ikke kontrollere alle 
prosessene i et hjemmebryggeri, men jeg gjør 
det så vitenskapelig som overhodet mulig, 
med utregninger og nøyaktige oppskrifter. 
Jeg liker å kombinere vitenskap med 
sensoriske opplevelser. Sånt gir resultater. 
19-åringen er derfor ikke bare blitt en mester 
i å brygge øl, han er et levende oppslagsverk 

hvis du skulle slumpe til å interessere deg for 
ølhistorie og hvordan de ulike landsavgifts-
politikk har påvirket bryggerimetodene. 
Allerede som 15-åring kom han over 
konkurransen «Bjorleik» som årlig arrangeres 
av Norbrygg, den norske hjemmebrygger-
foreningen. Det skulle produseres  en britisk 
Dry Stout. 

– Jeg brygget et øl, sendte inn og kom på 
tredjeplass. Det ga selvsagt selvtillit. 

Neste år oppdaget han litt i siste liten at det 
skulle lages en belgisk Saison.

– Innsendingsfristen var ti dager unna. 
Tilfeldigvis hadde jeg alle ingrediensene 
som var nødvendig, så jeg heiv meg rundt. 

Marius Graff (19) har brygget øl siden han var 15, og ble norgesmester som 
16-åring. Han har allerede bestemt seg for at karrieren hans skal handle om smak.

LYSTBETONT
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Normalt trenger et ølbrygg å stå i fem uker før 
det ansees som ferdig. Det kan godt drikkes 
så snart gjæringa er over, men bør stå litt slik 
at smakene får satt seg. Graff sendte inn sine 
ti dager gamle flasker til konkurransen, uten å 
ha sjekket hvordan det smakte. 

BLE NORGESMESTER
– Men det gikk jo noen uker før 
konkurransen ble avgjort, så jeg rakk å 
prøvesmake ølet i mellomtiden. Jeg kjente at 
det var bra, og var veldig spent på tilbake-
meldingene. Hovedsaklig var det også derfor 
han deltok, fordi juryen gir så utfyllende og 
lærerike evalueringer av ølet de smaker på.

– Alle hjemmebryggere burde delta i 
«Bjorleik», det gir virkelig mye erfaring raskt, 
mener han.

Da juryen var ferdig med å smake i 2011, 
hadde de rangert den da 16 år gamle 
tromsøguttens øl helt øverst.

– Klart ikke alle syntes det var like artig at 
en guttunge kom og vant hele konkurransen, 

men jeg syntes det var utrolig gøy. Og herfra 
begynte jeg virkelig å satse.

Det hjemmesnekrede ølbryggeriet som 
besto av en gammel krabbekoker og noen 
svære kasseroller, ble erstattet med mer 
profesjonelt utstyr.

– Foreldrene mine er avholdsfolk, men 
har likevel vært veldig hjelpsomme for at jeg 
skulle få utvikle talentet mitt. Nå har Marius 
alliert seg med et par kompiser, og sammen 
brygger de jevnlig nye ølsorter.

– Akkurat nå har vi faktisk fire-fem ulike 
sorter på lager, men det skyldes at det snart 
er jul og at vi har igjen litt av bryllups-
ølet til han som gifta seg i sommer! Alt av 
ingredienser kjøpes via nett. Brudgommens 
vaskerom er blitt mikrobryggeri og ølhallen er 
en kjellerbod. 

ØL PÅ POLET
– Interessen for øl er takket være 
Vinmonopolet i ferd med å ta seg kraftig opp. 
Da jeg var 17 var utvalget så dårlig at jeg nok 

hadde smakt på 75 prosent av de sortene 
som fantes tilgjengelig. Nå har jeg kanskje 
bare smakt på 20 prosent av det 
Vinmonopolet kan levere, så stort er utvalget. 
Jeg har som mål at jeg skal smake på et nytt 
øl hver fredag. Men han bedyrer at han ikke 
drikker spesielt mye.

– Jeg begrenser det til helgene, og når jeg 
drikker øl smaker jeg mer enn jeg drikker, 
forklarer han. Han noterer seg 
kombinasjonene, og analyserer innholdet. 
Den store drømmen er å etablere eget 
bryggeri.

– Ja, jeg har veldig lyst til å etablere eget 
ølbryggeri en dag, hvis jeg finner de rette 
partnerne. Gjerne i kombinasjon med en pub 
eller en restaurant. Jeg tror jeg har 
lidenskapen og kunnskapen til å få det til.

Og så drømmer han om lage en ordentlig 
ølfestival i Tromsø. 

– Den vi har nå har ingenting med ølkultur 
å gjøre. Det må du gjerne sitere meg på, sier 
19-åringen bestemt.

HER ER HANS TRE
ANBEFALINGER:

                                     Når Bolyst ber han anbefale juleøl 
                        for våre lesere er han svært 

                           opptatt av  å skille mellom matøl
                   og dessertøl. Det vi tradisjonelt

                            definerer som juleøl her til lands er egentlig 
dessertøl. Det er søtt og kraftig og blir svært mektig når det 
drikkes sammen med den feite julematen. 
– Som matøl til julemat bør du drikke et syrlig eller et bittert øl, 
som skaper en frisk kontrast til det du spiser. 

Sierra Nevada Torpedo Extra IPA (matøl)
Sierra Nevada Brewing Co.

Nøgne	Ø	God	Jul	(dessertøl)
Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri

Nørrebro Økologisk Julebryg (dessertøl)
Nørrebro Bryghus



18 fag og forvaltning

BONORD kaller gjerne Styrekonferansen årets 
viktigste møteplass for de tillitsvalgte. Konfer-
ansen har lang tradisjon, og gir 
deltagerne mulighet til faglig påfyll, få 
inspirasjon til sitt arbeid, og møte både 
samarbeidspartnere av boligbyggelaget, og 
ikke minst andre som har samme typen verv i 
et boligselskap. 

Programmet i år spant vidt fra økonomi, via 
vedlikeholdsplanlegging, til konflikthåndtering i 
boligselskaper. I tillegg til dette jus med NBBLs 
advokat Finn Stormfelt og BONORDs juridiske 
rådgiver Ronny Jørgensen, som har vært et 

SPENNENDE DAGSKONFERANSE
FOR TILLITSVALGTE

Årets konferanse ble avviklet på Radisson Blu i Tromsø 
lørdag 1.november. Påmeldt var 100 tillitsvalgte fra hele fylket.

fast og populært tema over flere år.
– Tilbakemeldingene har vært svært positive 

fra deltagerne. Ekstra hyggelig var det at vi fikk 
en stor delegasjon fra Harstad som deltok, 
forteller kommunikasjonssjef Kim Kr. Nordli i 
BONORD.

UNDERSØKELSE
Etter konferansen sendte BONORD ut en spør-
reundersøkelse i form av en Questback. Denne 
gikk både til deltagerne, men også til resten 
av de tillitsvalgte blant BONORDs forvaltede 
boligselskaper. Undersøkelsen var bygget opp 

slik at man både fikk evaluert årets konferanse, 
men også at de som ikke deltok i år eller 
tidligere år, hadde mulighet til å 
gi tilbakemelding.

– Vårt ønske med undersøkelsen er først og 
fremst å få et grunnlag for å videreutvikle 
konferansen. Til dette trengte vi 
tilbakemelding fra de tillitsvalgte. Vi er svært 
glade for at mange har tatt seg tid til å svare, 
både blant de som deltok i år, men også de 
som ikke gjorde det. Dette gir oss et godt 
grunnlag for å spisse både program, lengde, 
og sted for avvikling av konferansen. 

Medlemsavdelingen på stand. Hanne K. Indal, Jorunn Røkenes, og Ann-Christin Heitmann.
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Over jul vil vi begynne behandle de innkomne 
data og innspill med tanke på neste års 
konferanse, forteller Nordli.

I tillegg til å måle variabler som nevnt over 
åpnet også undersøkelsen for konkrete forslag 
og innspill. Nordli mener de er viktige.

– Helt klart. Dette er det største 
arrangementet vi avvikler i løpet av året, og 
vi bruker mye ressurser på dette. Det er viktig 
både for oss og de tillitsvalgte at vi treffer med 
tema og at de i en travel styrehverdag opplever 
konferansen både som aktuell og verdt å bruke 
tid på. I de tilbakemeldingene vi nå har fått 
ligger det mange gode og spennende forslag, 
både på avvikling og innhold. Det er viktig å 
huske på at våre tillitsvalgte kollektivt innehar 
mye kompetanse, og denne skal man være 
ydmyk og ha respekt for.

ÅRETS KONFERANSE
Resultatene fra evalueringen av årets 
konferanse er hyggelig lesning for BONORD.

– 88,1 prosent var tilfreds til svært tilfreds 
med årets minimesse, som er veldig hyggelig 
både for våre samarbeidspartnere, men også 
for de fra våre fagavdelinger som deltok på 
stand. Når i tillegg 89,8 prosent var tilfreds til 
svært tilfreds med årets konferanse, så er dette 
en svært hyggelig tilbakemelding. Den av årets 
foredragsholdere som i særklasse skilte seg ut 
i popularitet blant deltagerne var Svein 
Bjørberg fra Multiconsult, som snakket om 
tidlig vedlikehold. Han fikk en score på 98,3 
prosent fornøyd til svært fornøyd hos 
deltagerne, sier Nordli. 

HVOR FORNØYD ELLER MISFORNØYD VAR 
DU MED ÅRETS STYREKONFERANSE TOTALT SETT?

55,9%

33,9%

6,8%
3,4%0,0%

              Skalaen går fra 1 som 
            representerer svært lite 
          tilfreds til 5 som er svært 
     tilfreds. 3 er nøytral.

2 3 4 51

Kai Kiil som underholdning på kvelden skape stor stemning.

Svein Bjørberg fra Multiconsult snakket om viktigheten av vedlikehold

                   Vårt ønske med 
                                 undersøkelsen er først og       

                                  fremst å få et grunnlag for å 
videreutvikle konferansen

Kim Kr. Nordli, Kommunikasjonssjef BONORD
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Aldri tidligere er det kjørt full brannøvelse til 
en av blokkene på Håpet. Tromsø Brann og 
Redning fylte trapperommene i Myrheim III 
med teaterrøyk og evakuerte beboerne.

– Dette er en svært nyttig gjennomgang av 
brannsikkerhet, vi anbefaler alle styrer å 
arrangere jevnlige brannøvelser og gå 
gjennom evakueringsplan og brannsikrings- 
utstyr med beboerne, sier teknisk sjef i 
BONORD, Roy Jakobsen, som deltok som 

observatør. Øvelsen var et spleiselag mellom 
BONORD, forsikringsselskapet If og Bolig-
byggelagenes Partner.

– Vi ønsker berømme styret og spesielt 
styreleder May-Liss Tråsdahl for å ha sett 
viktigheten av og vært så positive til denne 
øvelsen. Men særlig ønsker vi rette en stor 
takk til Tromsø Brann og Redning, som har 
vært profesjonelle og konstruktive i alle ledd. 
Både gjennom planlegging, deltagelse, og ikke 

minst gjennomføring, har de vist at vi har et 
brannkorps å virkelig være stolte av i Tromsø! 
I etterkant skal vi sammen gå igjennom hva 
vi avdekket under øvelsen, som jeg tenker blir 
interessant for alle parter, forteller 
kommunikasjonssjef i BONORD, Kim Kr. Nordli.

Det så svært dramatisk ut. Røyket sivet ut 
gjennom åpne vinduer og blinkende blålys 
fylte gata.

– Veldig bra med en ordentlig øvelse! 

VERDIFULL
BRANNØVELSE
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Hvis det oppstår brann. Husk at 
du skal varsle først, så evakuere folk 
og deretter forsøke å slukke. Arranger 
gjerne brann- og evakueringsøvelser 
hjemme.

 
Røykvarslere bør testes en gang 

i måneden og hver gang du har vært 
bortreist, for mens du har vært borte 
kan batteriet ha gått tomt! 

Bytt batteri på røykvarsleren en 
gang i året, så er du sikker på at den 
virker som den skal. Samtidig med bat-
teribytte bør du støvsuge den forsiktig.

Snu brannslukkeren et par ganger 
hvert år. Et pulverapparat skal kon-
trolleres hvert femte år og på service 
hvert tiende. Pilen på toppen skal stå 
på grønt felt.

erklærte beboerne som en etter en ble reddet 
ut av fokuserte brannmenn. De fleste hadde 
fått beskjed om å vente i leilighetene til brann-
vesenet kom. Noen deltok som markører 
som ikke hadde fulgt dette rådet, og ble båret 
«livløse» ut av trapperommet. Korridorer og 
trapperom kan være dødsfeller om det virkelig 
brenner.

– Vent der så kommer vi og henter deg, 
ropte innsatsleder til de beboerne han kunne 
se i vinduene.

– Det ble etter hvert veldig ubehagelig å stå 
der oppe, sier Magne Nilsen, som på eget 
initiativ ble markør i den øverste trappe- 
avsatsen. Røyken var ekkel å puste inn, selv 
om den var ufarlig og ikke inneholdt de farlige 
gassene en ekte brann bringer med seg. Nilsen 
fikk til slutt på seg en røykdykkermaske og ble 
reddet ut av røykdykkere.
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SIKRING OG FORSKUTTERING AV 
FELLESKOSTNADER I BOLIGSELSKAPER

BONORD har sammen med de andre 
STORBYlagene etablert et finansieringsselskap 
som tilbyr tjenestene innen sikring og 
forskuttering. Alle tilsluttede lag er kollektivt 
omfattet av ordningene, men disse tilbys også 
andre typer boligselskaper. En av tjenestene er 
forskuttering. Jørn Bjerkmo (bildet) som er 
siviløkonom og produktansvarlig for 
ordningene hos BONORD forteller hvordan 
styret går frem for å få disse.

– Først må styret fatte et vedtak på vegne av 
boligselskapet hvor det fremkommer at man 
ønsker tjenestene. Deretter bistår BONORD i 
utarbeidelse av en søknad rettet til BBL Finans.

 ØKONOMISK TRYGGHET 
Sikringsordningen gir trygghet for eierne. BBL 
Finans dekker eventuelle konstaterte tap av 
felleskostnader dersom disse ikke er eldre enn 
2 år.  Et konstatert tap foreligger når 
andelen eller seksjonen er tvangssolgt og 
tilkjent beløp ikke dekker utestående 
restanse. Man unngår dermed å komme i den 
situasjonen at andelseiere eller seksjonseiere 
risikerer å betale for naboens felleskostnader. 

Forskuttering av felleskostnader medfører at 
boligselskapet til enhver tid vet når 
inntektene kommer inn på konto.  Dette 
innebærer at utfakturerte felleskostnader blir 

overført til boligselskapet en fast dato hver 
måned uavhengig av om andelseier eller 
seksjonseier har foretatt sin betaling. 
Tilførselen av likviditet hver måned gir 
forutsigbarhet og handlefrihet for styret til å 
utføre tiltak når det var planlagt. 

– Sikring og forskuttering av felleskostnader 
er med å danne fundamentet for et trygt og 
stabilt boligselskap. BONORD mener også 
at sikring og forskuttering bidrar til å styrke 
borettslagsmodellen ved at den sammen med 
individuell nedbetaling utjevner økonomiske 
forskjeller mellom borettslag og 
eierseksjonssameier. Ved å ha disse 

Ordningene som er forvaltet av BONORD er 
skreddersydd for boligselskap, og etablert for å redusere risikoen for 

at boligselskapet ogdets eiere må ta tap ved misligholdelse av felleskostnader
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produktene beholder man fordelene 
borettslagsmodellen gir, samtidig som man 
oppnår ytterligere fleksibilitet, stabilitet og 
forutsigbarhet, forteller Bjerkmo.

Kombinasjonen av begge ordninger danner 
produktet Garanterte felleskostnader.

GUNSTIG I DIALOGEN MED BANKEN
BONORD erfarer at ordningene kan være 
gunstig for boligselskapene i deres dialog med 
banker, da disse produktene bidrar til økt 
sikkerhet for finansinstitusjonene.

– Vi vet at bankene ser positivt på at bolig-
selskap sikrer felleskostnadene sine, og vi har 
eksempler på at dette har ført til at de i visse 
tilfeller har satt ned marginen på bolig- 
selskapets fellesgjeld. Her ligger det 
individuelle vurderinger fra selskap til selskap, 
men vårt inntrykk er at de vurderer dette som 
gunstig og bidrar til økt trygghet for dem, 
avslutter Bjerkmo.

OVERVÅKING PÅ SOVEROMMET?
I dag kritiserer vi selskaper for å overvåke 
hva vi gjør på nettet, mens vi selv nærmest 
ukritisk legger ut hva som helst. Overvåking av 
oss selv vil vi jo egentlig ikke ha. Eller vil vi? 
Når alderen setter inn og kroppen ikke klarer 
å henge med lenger, det kommunale alders-
hjemmet er fullt, hjemmehjelpen kommer ikke 
før om to dager, og du ligger i sengen med 
store problemer ute av stand til å skaffe hjelp. 
Ville du da satt pris på om noen overvåket deg 
og kom deg til unnsetning?

Heldigvis er det noen som jobber seriøst 
med slike utfordringer, og velferdsteknologi er 
et begrep som man stadig oftere hører brukt. 
Rundt om i verden skjer det masse innovativt. 
Blant annet vil det i Japan neste år komme en 
LED-lyspære med radarsensor og innebygget 
trådløs kommunikasjon. I tillegg til å gi lys 
er den i stand til å overvåke bevegelser inntil 
3 mm. Hvis en person faller om, eller får en 
unormal pusterytme om natten, vil sensoren 
fange dette opp og sende det videre til de som 
skal varsles. Trolig vil dette erstatte eller sup-
plere de tradisjonelle trygghetsalarmene slik vi 
kjenner dem i dag. 

Googles spesialavdeling X jobber med en 
ny type smart kontaktlinse. Denne skal kunne 
måle øyets glukosenivå gjennom vesken i øyet. 
Fra å dra til helsepersonellet for å bli stukket 
i fingeren, eller selvmåling for diabetikere, 
sendes i stedet målingene via en liten micro-
chip og glukosemåler som er festet på linsen. 
Disse er så små at du vil ha problem med å 
se dem til vanlig. I dette tilfellet regner man en 
lansering innen en femårsperiode.

Utviklingen som nå skjer vil kunne få stor 
betydning både for oss forbrukere og for 
leverandørindustrien. Innen 2016 man med 
at mer enn 100 millioner medisinske trådløse 
enheter vil bli solgt.

I tillegg til teknologiske nyvinninger har 
utviklingen av wearable apps tatt av. Disse 
er til stor hjelp for brukere som må huske å 
ta piller, trene eller sjekke helsen på andre 
måter. Alt dette gjennom overvåking, enten du 
er på soverommet eller sitter foran en pc og 
forbereder hva du skal legge ut på nettet i dag.

FORUTSETNINGER FOR 
SIKRING OG FORSKUTTERING:
• Boligselskapets økonomi må være vurdert 

som tilfredsstillende

• I utgangspunktet kan ikke 

boligselskapet ha fellesgjeld på mer 

enn 75 prosent av markedsverdi.

• Alle andeler/seksjoner må være solgt.

• Boligselskapet må benytte BONORD som 

forretningsfører.

Vi er i gang med planleggingen av neste års BONORDskoler. Nytt fra 2015 vil være at vi 
arrangerer frokostmøter, gjerne med eksterne foredragsholdere. Dette kommer som følge av gode 
innspill fra enkelte styremedlemmer. Foreløpig er det planlagt ett, men om interessen er tilstede vil 
det bli avviklet flere utover året. Noe som også er nytt av året er at vi også planlegger en 
workshop over to kvelder knyttet til styrearbeid i begge byer. 

TEMA TROMSØ HARSTAD

Generalforsamling

Frokost	-	INordningen	

Teknisk

Styrearbeid

Portal

Styrearbeid

Workshop 

Portal

Budsjett

Teknisk

Styrekonferansen	2015

03.02.2015

10.03.2015

April

06.05.2015

02.06.2015

24.08.2015

25.08.2015

08.09.2015

30.09.2015

November

Oktober

04.02.2015

April

07.05.2015

03.06.2015

31.08.2015

01.09.2015

07.09.2015

01.10.2015

November

BONORD tar forbehold om endringer i programmet. Invitasjon til arrangementene sendes per e-post 
til tillitsvalgte i våre forvaltede boligselskaper og publiseres på våre hjemmesider www.bonord.no.
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På grunn av en storhandel hos Neumann i sommer, fikk Aud Jakobsen en diger bonus som ble til 
nye tepper hos Møbelringen. Fra nå av har hun alltid partneroversikten med seg i veska.

SMART MED KORT
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Arbeidsklær og fritidsklær er den nye satsingen 
til Neumann i en helt ny avdeling. Neumann 
tilbyr kjøpebonus på alt du handler.

Aud Jakobsen er en av de som virkelig har 
skjønt det: At det er mye å spare på å bruke 
BONORD-kortet. Når hun nå har begynt å 
planlegge å skifte ut kjøkkenet sitt, kommer 
hun selvsagt til å hente inn tilbud hos Nova 
som gir rabatt til BONORD-medlemmer.

MERK BEDRE!
– De som tilbyr BONORD-rabatter burde hatt et 
merke om dette i kassa eller på døra i 
butikken, foreslår Aud Jakobsen. Nå må du 
selv huske å be om rabatten i kassa. 
Selv om hun har vært medlem helt siden 
1989, er det først det siste året at hun virkelig 
har innsett mulighetene som ligger i medlems-
rabattene fra BONORD. 

– Det var litt tilfeldig, vi skulle handle inn 
en del i sommer, blant annet nye hagemøbler 
og en del verktøy. Og vi valgte å handle på 
Neumann for der fikk vi gode rabatter på grunn 
av BONORD-medlemskapet. 
Selvsagt har Aud Jakobsen vært inne på nettet, 
på bonord.no, og aktivert medlemskortet sitt. 
Dermed kan hun også motta kjøpebonus.
Allerede i sommer fikk hun utbetalt et par tusen 
kroner! Enkelte av BONORDs partnere tilbyr 5 
prosent kjøpebonus i tillegg til rabattene de gir. 
Det blir det fort penger av. 

SPARESTAFETT
Pengene som Aud fikk utbetalt i 
kjøpebonus tok hun med seg for å handle 
tepper hos Møbelringen. Også der til en 
spesielt rabattert BONORD-pris. 
– Det ble en fin liten sparestafett ut av 
det her, ler hun fornøyd.
Nå sørger hun for å planlegge innkjøpene sine 
til steder hvor hun kan få rabatt og bonus. Hun 
skryter av den lille oversikten over alle lokale 
partnere som fulgte med utsendelsen av nytt 
medlemskort.

– Jeg har ikke reflektert over at medlems-
kortet kunne være så inntektsbringende, men 
nå har jeg det alltid med og er bevisst på hvor 
jeg handler. Jeg har også fått samboeren 
min til å bruke det. Nylig kjøpte vi oss ny 
innbrudds-alarm og sparte flere tusen kroner 
også der, ved at vi valgte Trygg Vakt som er 
BONORD-partner. 

BRUK KORTET
– Vi er veldig opptatt av at medlemmene 
våre skal bruke partner-bedriftene våre. Her 
er muligheter til å gjøre gode kupp når du 
bruker medlemskortet ditt. Og nå kan du også 
bruke bonusen i medlemskortet til å handle på 
fordelsshopen.no. Dermed kan du faktisk 
handle nye varer for penger du har tjent 
gjennom å handle et annet sted, forklarer 

Hanne K. Indal, som er leder for kundesenteret 
i BONORD. Hun tar gjerne imot innspill om nye 
partnere som kundene ønsker seg. 
Aud Jakobsen er ikke sen med å svare.

– Hva med å kunne få inn en partner som 
tilbyr spa, det hadde vært flott. Eller hva med å 
få inn en frisør, foreslår hun, og svinser videre 
inn i julepyntede butikker med 
medlemskortet klart.

Aud Jakobsen er en av medlemmene i BONORD som er flink til å bruke medlemskortet 
som rabattkort og kjøpebonuskort. Det har hun allerede tjent mange penger på.

                   Vi er veldig opptatt av at     
                medlemmene våre skal    

                       bruke partner-bedriftene våre. 
                      Her er gode muligheter til å gjøre gode kupp 

når du bruker medlemskortet ditt
Hanne K. Indal, Leder for kundesenteret i BONORD
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Vi tilbringer mer tid innendørs i mørketiden, og 
lampene i huset blir ekstra viktige lyskilder i 
denne tiden. En riktig lampe er helt essensielt 
for å få det lyset du er ute etter. Lyset du bruker 
til kos er helt ulikt det du bruker til arbeid, for 
eksempel. 

– Lyset betyr svært mye både for 
stemningen og for det praktiske. Mange tenker 
ikke over dette før de kjøper lamper, men det 
kan være lurt å ha tenkt på det før du tar turen 
til butikken, forklarer Malin Svea, som er salgs- 
og opplæringsansvarlig i Lampehuset. 

For eksempel vil lyset i de fleste lysekroner 
gå ut til siden og opp i taket, og egner seg 
derfor svært dårlig som lampe over et spise-
bord som også brukes til arbeid. Skal du ha en 
gulvlampe bak sofaen, bør du tenke over hvor 
langt du ønsker at lyset skal treffe i rommet. 
Kanskje du ønsker å opplyse mer enn selve 
sofakroken? Skal du lyse opp en mørk krok 
i stuen, er mulighetene også mange. Malin 
anbefaler å henge en pendel ned fra taket.

– Det er utrolig lekkert, og det finnes så 
mange flotte pendler, sier hun.

STEMNING
I HVER KROK
En lampe har flere funksjoner enn å se lekker ut. 
Velg riktig belysning for å skape den rette stemningen. 
TEKST: MARTA HOLSTEIN-BECK
FOTO: LEVERANDØRENE OG MARTA HOLSTEIN-BECK

                          Etter at de gamle glødepærene forsvant fra markedet, har                  
                          det kommet mange nye alternativer i butikkene. Størst ut      

                                vikling har det vært innenfor Led-teknologien. I dag gir LED-   
                            pærene et tilsvarende lys som de gamle glødepærene, og   

                             finnes i ulike varianter. Både klare og matte, i ulik kvalitet, form  
                         og pris. Ifølge Malin Svea i Lampehuset, er LED definitivt å foretrekke 
fremfor andre lyskilder:  LED-pærene er svært robuste, de blir ikke veldig varme, de 
tåler kulde og er dessuten svært energisparende, opptil 90 prosent. I tillegg har de 
lang levetid, og varer opptil 18 ganger lenger enn en vanlig glødepære gjorde.

                                   Bruk alltid en klar pære til    
                                   klart glass og åpne lamper.

KOBBER OG MINIMALISTISK
Foruten å være praktiske, er lamper også 
en viktig interiørdetalj i mange hjem. Ifølge 
Svea er det fortsatt mange nordmenn som 
går for den minimalistiske stilen. Hun forteller 
dessuten at lysekroner er populære innslag 
i hjemmet, og viser noen moderne varianter 
som henger i butikken på Slependen. 

– De minimalistiske lampene er ganske 
trygge å velge. Skal du bytte møbler eller 
flytte, vil den som regel passe inn der også. 
Det samme gjelder for kobber, som er veldig 
populært for tiden. Kobber er en utrolig myk og 
varm farge som passer godt inn i et moderne 
hjem, og en lett farge å integrere, forklarer hun.
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– Det er ikke bare lave priser som gjør at medlemmene bytter 
operatør, mener administrerende direktør i Hello, Fredrik Horn-Berlin. 

– Minst like viktig er det at vi opererer på Telenor sitt nett, noe som 
betyr at alle Hello sine kunder får gleden av topp dekning og 4G, 
sier Horn-Berlin. Den Oslo-baserte mobiloperatøren har også et eget 
kundesenter som er tilgjengelig kun for boligbyggelagenes 
medlemmer.

Nordmenn er blant de som ligger lengst fremme på mobilbruk i 
verden, det betyr høyt forbruk av mobildata. Hello kan tilby 
medlemmene abonnementer med opp til 8 GB inkludert i måneden.

ENKELT Å BYTTE
Med medlemspriser hos Hello har BONORD-medlemmer sjansen til å 
spare mye penger i året. 

– Vår anbefaling er at du sjekker hva din faktiske bruk av mobil-
telefonitjenester består av. Hvor mye snakker du i telefonen? Bruker 
du mye eller lite datatrafikk? Finner du ut av dette er det lettere å velge 
riktig mobilabonnement, mener Fredrik Horn-Berlin.

Når du bestemmer deg for å bytte til et mobilabonnement fra Hello, 
er prosessen enkel; Du fyller ut bestillingsskjemaet og får en 
bekreftelse. Deretter får du et SIM-kort i posten som aktiveres på et 
bestemt tidspunkt. Ditt gamle SIM-kort slutter å virke samtidig som 
Hello-kortet starter å virke. Dermed slipper du å gå rundt med en 
telefon som ikke fungerer ved operatørbytte.
For mer info om Hellos tilbud til medlemmene, besøk nettsiden

bbltele.hello.no

SLIK LYSSETTER DU
ROMMET RIKTIG:
  STUA:
Ha generelt god belysning og bruk mindre lamper til å skape 
stemning. Sørg for å ha god belysning ved lesestolen. 
Et mildt lys bak tv-en skaper mindre kontraster og 
er behagelig for synet. Bruk gjerne spotter mot bilder, 
hyller og annet du vil fremheve.

  KJØKKENET:
Ha lys over benken, komfyren og generelt godt lys i taket. 
Pass på å velge riktig lampe til å henge over spisebordet. 
Skal du jobbe her eller bare spise?

  SOVEROMMET:
Ha generelt godt lys i rommet og over garderobeskapene. 
Leselampe er viktig hvis du leser på sengen, men det er også 
fint med stemningslys på vegger eller i taket.

  BARNEROMMET:
Husk å bruke Led-pære her. De blir ikke varme og barnet kan 
fint ta på den uten at det brenner seg. Sørg for generelt godt 
lys for lek og rengjøring, men skap stemning med
nattlys og morsomme pendler.

Minimalistisk er fortsatt svært populært, ifølge Malin Svea i 
Lampehuset. Stor hvit takpendel ser lekker ut over 
spisebordet eller en kjøkkenøy. Grass pendel fra Herstal.

HELLO VERSUS KONKURRENTENE: 

Hello Mer
Telenor Mobil S
Tele 2 Medium
Chess Sjakkmatt
Netcom Mini
Talkmore Fri 1 GB

179
249
199
199
199
199

Fri
Fri
Fri
Fri
Fri
Fri

Fri
Fri
Fri
Fri
Fri
Fri

1 GB
1 GB
1 GB
1 GB
500 MB
1 GB

Abonnement Pris* Minutter SMS Data

*per måned

Morsom barnelampe gjør ethvert pikerom fargerikt. Husk å bruke 
LED-pære som ikke blir varm. Fairy My kids fra Philips
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– I BONORD-avtalen tar vi kun 19 kroner i 
måneden ved siden av innkjøpsprisen, det vil 
si 228 kroner i året. Dette er det garantert beste 
tilbudet vi har, forklarer salgsansvarlig Hilde 
Berg Ishavskraft. 

KUN FORNYBAR ENERGI
I tillegg selger selskapet kun fornybar energi. 

– Vi har tatt dette miljøvalget for kundene 

Med den nye BONORD-avtalen er medlemmene sikret den 
rimeligste strømavtalen som er å oppdrive hos Ishavskraft. 

våre, fordi Ishavskraft mener det er riktig å 
fokusere på miljø, sier energirådgiver Tore 
Nilsen. Opprinnelsessertifikatene som 
Ishavskraft har kjøpt for å kunne gi kundene 
sine en miljøgaranti, kommer fra Kvænangen 
kraftverk. 

For nordmenn flest er det vanskelig å forstå 
at ikke all strøm kommer fra fornybare kilder 
som vann og vind, i og med at Norge har så 

SELGER KUN 
FORNYBAR ENERGI

mange store vannkraftverk.
– Kjøper du vanlig strøm, får du den levert 

fra den felles nordiske kraftbørsen. Det betyr 
at du får en miks av fornybar energi, og energi 
produsert av kullkraft eller kjernekraft. På 
grunn av at det nordiske markedet er så stort, 
og de andre landene ikke har så mange 
fornybare energikilder, er bare 13 prosent av 
denne «vanlige» strømmen fra den 

                          Vi har tatt dette miljøvalget for 
                          kundene våre, fordi Ishavskraft      

                                  mener det er riktig å fokusere på miljø

Tore Nilsen og Hilde Berg i Ishavskraft er glade for å kunne 
tilby BONORD medlemmer en enda bedre strømavtale.
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FORBRUKSREDUKSJON

På grunn av sitt tydelige miljøvalg er Ishavsk-
raft en populær kraftleverandør hos bedrifter 
som selv setter miljøet i fokus. Ishavskraft 
leverer for eksempel strøm til Nordic Choice 
Hotels, de forsyner NRK, Marine Harvest, 
Vinmonopolet, Lerøy Aurora og en rekke andre 
store selskaper over hele landet.

Her leverer Ishavskraft et konsept de kaller 
Forbruksreduksjon ™. Det overvåker, varsler, 
loggfører og rapporterer automatisk alt 
energiforbruk i bedriften, time for time. 

– Vi har hatt kunder som umiddelbart har 
fått stor uttelling av en slik bevisstgjøring, sier 
Hilde Berg.

Et mer bevisst forbruk av strøm er noe 
Ishavskraft har forsøkt å lære oss i årevis.

– Akkurat nå er strømmen veldig billig, slik 
at de fleste ikke tenker så nøye over forbruket 
sitt. Men det gjør det ikke mer riktig å sløse. 
Småting som å være litt mer bevisst på hvor 
lenge du står i dusjen, kan gi store utslag på 
strømregningen, forsikrer hun.  

nordiske kraftbørsen fornybar. For å sikre oss 
at privatkundene våre får fornybar energi har 
vi kjøpt opprinnelsessertifikater for den samme 
mengden som de bruker.

I en vanlig husstand utgjør kostnaden på 
fornybar energi cirka seks kroner ekstra i 
måneden. 

– Vi mener det er en liten sum for å bidra til 
å fjerne forurensende energikilder, sier Nilsen.

VERDIVALG
Valget av kraftleverandør er etter hvert blitt 

et verdivalg mer enn et økonomisk spørsmål, 
siden det er lite å hente på pris mellom 
selskapene. Ved siden av fokuset på miljø, 
pløyer Ishavskraft en stor del av overskuddet 
sitt inn i nordnorsk kultur og idrett.

– Istedenfor TV-reklame bruker 
vi pengene i lokalsamfunnene. 

BONORD	Innkjøpspris	– du betaler det 

samme for strømmen som Ishavkraft på 

kraftbørsen, ved siden av et månedlig 

ekspedisjonsgebyr på 19 kroner. Prisene 

kan svinge i takt med tilbud og etterspørsel i 

markedet.

BONORD	Fastpris	– du får større 

forutsigbarhet ved å binde strømprisen din 

på en periode på ett til tre år. Din pris er den 

samme uavhengig av svingninger i 

markedet. I tillegg kommer fastbeløpet på 19 

kroner i måneden.

                          Vi har tatt dette miljøvalget for 
                          kundene våre, fordi Ishavskraft      

                                  mener det er riktig å fokusere på miljø
Tore Nilsen, Ishavskraft

Ishavskraft støtter en rekke idrettslag i Troms 
og Finnmark og er også samarbeidspartner 
med Finnmarksløpet.

– Overskuddet blir igjen i nord, poengterer 
Hilde Berg. 

Den nye BONORD-avtalen oppdateres 
automatisk for kunder som allerede har 
BONORD Innkjøpspris eller BONORD 
Felleskraft-avtale med Ishavskraft. Nye kunder, 
eller de som er usikre på hvilken avtale de 
har inngått, anbefales å kontakte Ishavskraft 
direkte.
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BarneSida

Eggedosis kan være godt å kose 
seg med i en mørk og kald juletid. 
Enkelt å lage og snadder å spise. 

EGGEDOSIS
- 4 stk eggeplommer
- 4 ss sukker

Slik gjør du:
Bland alt i en bolle og visp til det 
blir stivt og luftig. Fyll straks i 
glass, og servèr med skje. 

Sett inn ord i stedet for bilder.
Finner du ut hvilke bokstaver som 
mangler i det grå feltet,
og hva det skal stå der?

JULEKRYSSORD

JULEBUKK
Julebukken har hatt forskjellig betydning og rolle i juletradisjonene i 
Skandinavia og Nord-Europa, blant annet ved å komme med gaver. 
Julebukk eller julegeit omfatter flere gamle, folkelige skikker i Norge, 
Skandinavia og Nord-Europa knyttet til jul.

Nøyaktig opphav er usikkert, men de varierende tradisjonene rundt 
geitebukken som symbol på julefeiring, som julevette, anfører i 
karnevalsopptog, gaveutdeler og annet, stammer fra både førkristne 
og kristne skikker, det vil si germanske og norrøne forestillinger, 
kirkelige markeringer og seinere bondetradisjoner.

I dag har tradisjonen med å gå julebukk utviklet seg til en lek der 
barn kler seg ut i romjula, går fra dør til dør, synger julesanger og 
får godteri og julekaker som belønning.

TIL JUL
- Hva fikk du til julL? 
- Et munnspill og det er den beste 
gaven

jeg har fått.
- Hvordan da?

- Mamma gir meg en tier for hver dag 
 som går, uten at jeg spiller på det.

JULEBORD I FISKEKLUBBEN
Krovert til servitrise:
- Det var da enormt så spredt du har dekket opp mellom 
gjestene.
- Ja, det er fiskeklubben som skal ha julebord, og sist år 
klagde de over at der var for liten plass til armene, når de 
skulle vise hvor stor fisk de hadde fått.

NYTTÅRSAFTEN
Vet du hvordan du får en svenske til å 
le på nyttårsaften?
Du forteller han en vits på julaften.

JULEPRESANG
Hvorfor kan ikke jeg synge, når julepresang?

Klipp ut og send inn kryssordet til: 
BONORD, Postboks 6156, 9291 Tromsø
Husk å merke konvolutten med «Barnesida». Husk å skrive hva du 
heter og adressen din. Vinneren av barnesida i forrige nummer av 
Bolyst er Annie	Volden	Evensen (8 år) fra Harstad. Hun er trukket ut 
til å få en overraskelse fra BONORD i posten.
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NYHET
99.- pr. mnd.fra

MOBILT-
BREDBÅND

94.- pr. mnd.fra

FAST-
TELEFONI

29.- pr. mnd.fra

MOBIL-
TELEFONI

Ny teleavtale gir 
enda bedre priser 
til medlemmer 
av boligbyggelag!

4G    -    HD Voice    -    Bank ID    -    Telenor-dekning    -    Bedre priser
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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
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REC REC REC

Med T-We Box fra Canal Digital får du unike muligheter. Du kan ta opp 
tre TV-programmer mens du ser på et fjerde. Du kan selvsagt både 
pause og spole, og du får tilgang til flere tusen leiefilmer, samt 
musikktjenesten WIMP. T-We Box støtter også alle T-We-tjenestene 
som Start forfra og Ukesarkiv. 
 
Les mer på canaldigital.no/t-we

Ta opp 3 programmer  
mens du ser et fjerde
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Møt blant andre hunden Toto, den fæle heksa fra Vest, 
 Blikkmannen, Fugleskremslet og en feig løve i et eventyr av en  

familieforestilling med fantastisk musikk. I hovedrollen Agnete Johnsen, 
vinner av årets skal vi danse. Stykket passer fra 5 år og oppover.

Premiere 26. februar 2015

Med Agnete Johnsen i hovedrollen - Vinner av årets skal vi danse! 

Et musikkeventyr for hele familien

Møt hunden Toto, den fæle heksa fra Vest, Blikkmannen, 

Fugleskremslet og en feig løve.

Premiere 26. februar 2015

Billetter i salg nå! Les mer på halogalandteater.no
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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

VARME
INTERIØR
GULV
MALING
TRELAST
VERKTØY
BAD
GARDEROBE

TROMSØ - HARSTAD - FINNSNES                 www.neumann.no

DETTE SPARER DU: 5% BONUS VED BRUK AV FORDELSKORTET

Alle BONORD medlemmer
får alltid de beste prisene
hos våre byggevarehus

5% bonus på alt kjøp5% bonus på alt kjøp

Husk å trekke Fordelskortet 

i betalingsterminalen.
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HEADSET CREATIVE AURVANA GOLD
Trådløst musikkheadsett med høy lydkvalitet og aktiv støyreduksjon. 
Kobles trådløst til mobiltelefon, nettbrett eller andre enheter som støtter 
musikkavspilling via Bluetooth. Headsettet støtter NFC (Near Field 
communication) som gjør det mulig å koble ti kompatible mobiltelefoner 
kun ved å berøre headsettet. Kan også tilkobles via lydkabel (medfølger) i 
situasjoner der Bluetooth ikke kan brukes, som for eksempel på fly, eller for 
å koble til avspillingsenheter som ikke støtter Bluetooth. Headsettet har ativ 
støyreduksjon som demper bakgrunnsstøy og gir en bedre musikkopplevelse. 
Kan også brukes til mobilsamtaler takket være innebygget mikrofon og 
hurtigknapper for betjening av anrop. Headsettet har betjeningsknapper på 
siden for fjernstyring av musikkeng volumet på avspillingsenheten. Innebygget 
oppladbart batteri rekker til opptil 15 timers bruk.
Vnr: 293003

CANON DIGITALKAMERA A2600
Det er enkelt å fange hvert øyeblikk mens du holder stilen med slanke, 
fargerike, 16 megapikslers PowerShot A2600 - takket være stor LCD-
skjerm, 5x zoom, øyeblikkelig filmopptak i HD (720p) og Smart Auto. 
Vnr: 283469

NØDLADER 12000 MAH
Nødlader for mobil og nettbrett, markedets 
kraftigste, varer lengst. Sort. Vnr: 296842

2 USB-porter. Kan for eksempel fullade iPhone minst 
6 ganger på en opplading. Hvit. Vnr: 296843

GAVEPAKKE
med pepperkvern 42 cm og forkle.

Leveres i gaveeske. (Ord.pris 499). 
Vnr: 274377

RADIO DAB+/FM HONEYBEE
Mange flere farger i butikk! Rød. Vnr: 296671

Tulipangrønn. Vnr: 296670

1 579,-

649,-

599,-

SUPERPRIS

Tilbudets varighet 1.12-10.12 eller så langt lageret rekker.

Strandveien 106

Åpningstid 08-18

Tlf: 40 00 49 12

FINN JULEGAVENE HOS NORENGROS!

Lik oss på Facebook
”Norengros Tromsø”

Følg oss på Instagram
”Norengros Tromsø”

479,-249,-
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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

Bli medlem. Bruk fordelene!

Medlemskortet er nøkkelen til de gode tilbudene.
Husk å ha med kortet når du er ute og handler!

BONORD medlem ~ post@bonord.no ~ www.bonord.no o ~ Tromsø: 77 60 32 00 ~ Harstad: 77 01 84 60 BONORD medlem ~ post@bonord.no ~ www.bonord.no o ~ Tromsø: 77 60 32 00 ~ Harstad: 77 01 84 60 
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Fordelskortet
for medlemmer av boligbyggelag

Utnytt medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere:

77 60 77 20
www.lasgruppen.no

77 61 03 00
www.tryggvakt.no

77 64 06 00
www.itromso.no

77 60 32 25
www.garanti.no

77 63 33 33
www.hasselberg.no

77 68 25 13
www.sonja-blomster.no

77 60 96 00
www.vianor.no

77 75 26 26
www.norengros.no

77 75 12 00
www.rekve-pleym.no

04925
www.ishavskraft.no

77 66 11 00
www.intersport.no

47 46 49 00
www.appelbom.no

77 61 50 50
www.all-tjeneste.no

77 68 31 35
www.synsam.no

47 66 65 00
www.jmhansen.no

77 60 32 00
www.ishavstakst.no

77 67 35 88
www.blikkenslagerdreyer.no

06080 
www.euroskilt.no

77 60 03 50
www.mobelringen.no
77 60 03 50
www.mobelringen.no

77 60 64 00
www.ht.tr.no

77 63 90 00
www.nova-group.no

77 69 02 00
www.vvs24.com

77 65 97 00
www.neumannbygg.no

77 66 25 00
www.imitromso.no

77 75 74 60
www.remiks.no

77 75 37 77
www.nordic.no

47 90 60 20
www.handverker.as

77 60 82 50
www.cramo.no

800 33 669
www.tryg.no

77 60 77 20
www.lasgruppen.no

77 61 03 00
www.tryggvakt.no

77 64 06 00
www.itromso.no

77 60 32 25
www.garanti.no

77 63 33 33
www.hasselberg.no

77 68 25 13
www.sonja-blomster.no

77 60 96 00
www.vianor.no

77 75 26 26
www.norengros.no

77 75 12 00
www.rekve-pleym.no

04925
www.ishavskraft.no

77 66 11 00
www.intersport.no

47 46 49 00
www.appelbom.no

77 61 50 50
www.all-tjeneste.no

77 68 31 35
www.synsam.no

47 66 65 00
www.jmhansen.no

77 60 32 00
www.ishavstakst.no

77 67 35 88
www.blikkenslagerdreyer.no

06080 
www.euroskilt.no

77 60 03 50
www.mobelringen.no

77 60 64 00
www.ht.tr.no

77 63 90 00
www.nova-group.no

77 69 02 00
www.vvs24.com

77 65 97 00
www.neumannbygg.no

77 66 25 00
www.imitromso.no

77 75 74 60
www.remiks.no

77 75 37 77
www.nordic.no

47 90 60 20
www.handverker.as

77 60 82 50
www.cramo.no

800 33 669
www.tryg.no

77 61 55 77/40 62 23 64
www.privat-omsorg.no

77 60 77 20
www.lasgruppen.no

77 61 03 00
www.tryggvakt.no

77 64 06 00
www.itromso.no

77 60 32 25
www.garanti.no

77 63 33 33
www.hasselberg.no

77 68 25 13
www.sonja-blomster.no

77 60 96 00
www.vianor.no

77 75 26 26
www.norengros.no

77 75 12 00
www.rekve-pleym.no

04925
www.ishavskraft.no

77 66 11 00
www.intersport.no

47 46 49 00
www.appelbom.no

77 61 50 50
www.all-tjeneste.no

77 68 31 35
www.synsam.no

47 66 65 00
www.jmhansen.no

77 60 32 00
www.ishavstakst.no

77 67 35 88
www.blikkenslagerdreyer.no

06080 
www.euroskilt.no

77 60 03 50
www.mobelringen.no

77 60 64 00
www.ht.tr.no

77 63 90 00
www.nova-group.no

77 69 02 00
www.vvs24.com

77 65 97 00
www.neumannbygg.no

77 66 25 00
www.imitromso.no

77 75 74 60
www.remiks.no

77 75 37 77
www.nordic.no

47 90 60 20
www.handverker.as

77 60 82 50
www.cramo.no

800 33 669
www.tryg.no

77 60 77 20
www.lasgruppen.no

77 61 03 00
www.tryggvakt.no

77 64 06 00
www.itromso.no

77 60 32 25
www.garanti.no

77 63 33 33
www.hasselberg.no

77 68 25 13
www.sonja-blomster.no

77 60 96 00
www.vianor.no

77 75 26 26
www.norengros.no

77 75 12 00
www.rekve-pleym.no

04925
www.ishavskraft.no

77 66 11 00
www.intersport.no

47 46 49 00
www.appelbom.no

77 61 50 50
www.all-tjeneste.no

77 68 31 35
www.synsam.no

47 66 65 00
www.jmhansen.no

77 60 32 00
www.ishavstakst.no

77 67 35 88
www.blikkenslagerdreyer.no

06080 
www.euroskilt.no

77 60 03 50
www.mobelringen.no

77 60 64 00
www.ht.tr.no

77 63 90 00
www.nova-group.no

77 69 02 00
www.vvs24.com

77 65 97 00
www.neumannbygg.no

77 66 25 00
www.imitromso.no

77 75 74 60
www.remiks.no

77 75 37 77
www.nordic.no

47 90 60 20
www.handverker.as

77 60 82 50
www.cramo.no

800 33 669
www.tryg.no

03712
www.bblf.no

77 60 77 20
www.lasgruppen.no

77 61 03 00
www.tryggvakt.no

77 64 06 00
www.itromso.no

77 60 32 25
www.garanti.no

77 63 33 33
www.hasselberg.no

77 68 25 13
www.sonja-blomster.no

77 60 96 00
www.vianor.no

77 75 26 26
www.norengros.no

77 75 12 00
www.rekve-pleym.no

04925
www.ishavskraft.no

77 66 11 00
www.intersport.no

47 46 49 00
www.appelbom.no

77 61 50 50
www.all-tjeneste.no

77 68 31 35
www.synsam.no

47 66 65 00
www.jmhansen.no

77 60 32 00
www.ishavstakst.no

77 67 35 88
www.blikkenslagerdreyer.no

06080 
www.euroskilt.no

77 60 03 50
www.mobelringen.no

77 60 64 00
www.ht.tr.no

77 63 90 00
www.nova-group.no

77 69 02 00
www.vvs24.com

77 65 97 00
www.neumannbygg.no

77 66 25 00
www.imitromso.no

77 75 74 60
www.remiks.no

77 75 37 77
www.nordic.no

47 90 60 20
www.handverker.as

77 60 82 50
www.cramo.no

800 33 669
www.tryg.no

77 60 77 20
www.lasgruppen.no

77 61 03 00
www.tryggvakt.no

77 64 06 00
www.itromso.no

77 60 32 25
www.garanti.no

77 63 33 33
www.hasselberg.no

77 68 25 13
www.sonja-blomster.no

77 60 96 00
www.vianor.no

77 75 26 26
www.norengros.no

77 75 12 00
www.rekve-pleym.no

04925
www.ishavskraft.no

77 66 11 00
www.intersport.no

47 46 49 00
www.appelbom.no

77 61 50 50
www.all-tjeneste.no

77 68 31 35
www.synsam.no

47 66 65 00
www.jmhansen.no

77 60 32 00
www.ishavstakst.no

77 67 35 88
www.blikkenslagerdreyer.no

06080 
www.euroskilt.no

77 60 03 50
www.mobelringen.no

77 60 64 00
www.ht.tr.no

77 63 90 00
www.nova-group.no

77 69 02 00
www.vvs24.com

77 65 97 00
www.neumannbygg.no

77 66 25 00
www.imitromso.no

77 75 74 60
www.remiks.no

77 75 37 77
www.nordic.no

47 90 60 20
www.handverker.as

77 60 82 50
www.cramo.no

800 33 669
www.tryg.no

77 60 77 20
www.lasgruppen.no

77 61 03 00
www.tryggvakt.no

77 64 06 00
www.itromso.no

77 60 32 25
www.garanti.no

77 63 33 33
www.hasselberg.no

77 68 25 13
www.sonja-blomster.no

77 60 96 00
www.vianor.no

77 75 26 26
www.norengros.no

77 75 12 00
www.rekve-pleym.no

04925
www.ishavskraft.no

77 66 11 00
www.intersport.no

47 46 49 00
www.appelbom.no

77 61 50 50
www.all-tjeneste.no

77 68 31 35
www.synsam.no

47 66 65 00
www.jmhansen.no

77 60 32 00
www.ishavstakst.no

77 67 35 88
www.blikkenslagerdreyer.no

06080 
www.euroskilt.no

77 60 03 50
www.mobelringen.no

77 60 64 00
www.ht.tr.no

77 63 90 00
www.nova-group.no

77 69 02 00
www.vvs24.com

77 65 97 00
www.neumannbygg.no

77 66 25 00
www.imitromso.no

77 75 74 60
www.remiks.no

77 75 37 77
www.nordic.no

47 90 60 20
www.handverker.as

77 60 82 50
www.cramo.no

800 33 669
www.tryg.no

VINN
en lekker 
iPhone 6

 

FRI
medlemskontingent

 NÅ!

Det er supersmart å melde 
seg inn i BONORD nå!

I et tøft boligmarked er det smart å 
planlegge for fremtiden. Et medlemskap 
i BONORD gjør at du stiller foran i køen 
når du skal kjøpe ny eller brukt 
borettslagsbolig. Ikke nok med det. 
Du får også gode rabatter på en rekke 
varer og tjenester.

Lønnsomt med medlemsskap nå!
Tegner du medlemskap i perioden 
10. oktober - 31. desember  slipper du å 
betale medlemskontingenten ut året. 
Det eneste du må betale er andelskapitalen 
på kr 300,-. Du blir også med i  trekningen av 
en lekker iPhone 6.



Avis og annonsering − Bladet Tromsø 
www.itromso.no • Tlf 77 64 06 00
20 % rabatt på abonnent på papiravis 
40 % rabatt på abonnent på e-avis

Flyttebyrå - Hasselberg Transport AS 
www.hasselberg.no • Tlf 77 63 33 33
15 % rabatt på lagring av innbo på lagerhotell

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

30 % rabatt på oljeskift og olje
12 % rabatt på ordinære priser på dekk hotell
12 % rabatt på ordinære priser på sommer- og 
vinterdekk.
12 % rabatt på ordinære priser på alle typer 
batteri, og AC-service

 DINE MEDLEMSFORDELER 2014

Alle våre medlemsfordeler finner du blant annet på BONORDS hjemmeside: www.bonord.no

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,-)

Glassmester Appelbom AS 
www.appelbom.no • Tlf 47 46 49 00 
25 % rabatt på veiledende priser på skifting av 
isolerglass og tilskåret glass-speil
10 % rabatt på veiledende priser på 
 balkonginnglassing
2 timer gratis rådgivning

Sol- og innsynskjermingsprodukter
20 % på motorisering/ automatikk til utvendig 
solskjerming
15 % på utvendige solskjermingsprodukter
15 % på øvrig solskjerming
Rabattene gjelder på ordinære priser

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

Renovasjon − REMIKS 
www.remiks.no
Tlf 77 60 19 00
Leie container (1-3 dager) i størrelsen 8/10 m3, 
ut/inn transport av container samt levering av 
blandet avfall (uten farlig avfall)
Fast pris kr 3 500,- inkl. mva. (Gjelder for en 
container inkludert avfall og én utkjøring/
innhenting).
Tilbudet gjelder alle BONORDs medlemmer 
innenfor følgende geografiske område:

Hele Tromsøya
Fastlandet: Berg-Skjelnan
Kvaløya: Slettaelva-Eidkjosen

For borettslag og sameier forvaltet av BONORD:
Egen avtale for fast leie av container til 
bølgepapp. Leie pr. mnd. lukket container med 
spalteåpning 4-8 m3: Kr 450,- inkl. mva

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

Advokatbistand − Rekve Pleym & co
www.rekve-pleym.no • Tlf 77 75 12 00
25 % rabatt på de til enhver gjeldende 
ordinære honorarsatser. 

Blikkenslager- og verksted produkter Tom 
Dreyer AS 
www.blikkenslagerdreyer.no • Tlf 77 67 35 88
10-20 % rabatt rabatt på produksjon og 
montering av pipebeslag, luftehatter etc. 
10-20 % rabatt på utvalgte merker av bolig-
ventilasjon, sentralstøvsuger, kjøkkenhetter 
og  ventilatorer.

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

Utleie av stillaser, maskiner og verktøy
Byggesystemer AS
 www.byggesystemer.no
Tlf  Tromsø  77 60 76 90
Tlf  Harstad  77 01 9570
Tlf Finnsnes 90 13 36 00
 
20% rabatt på følgende utleieprodukter:
 Lifter - Stillaser - Gravemaskiner
Hjullastere - Håndverktøy - Slipemaskiner 
Hagemaskiner - Tilhengere
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Alle våre medlemsfordeler finner du blant annet på BONORDS hjemmeside: www.bonord.no

Møbelringen 
www.mobelringen.no • Tlf 77 60 03 50
25 % rabatt på madrasser med tilbehør fra 
Wonderland
20 % rabatt på diverse interiør(små varer)
10 % rabatt på tepper
7,5 % rabatt på stuemøbler
Rabatten gjelder på ordinære priser

NorEngros/Markedshuset 
Tlf 77 75 26 26
NorEngros/NB Engros Harstad 
Tlf 08522
www.norengros.no
40 % rabatt på blekk/tonere på ordinære priser
20 % rabatt på alle varer utenom maskinvarer 
og tilbudsvarer/kampanjetilbud

Renhold og vaktmestertjenester – All-tjeneste 
www.all-tjeneste.no • Tlf 77 61 50 50
12,5 % rabatt på gjeldende timepris for 
 renhold og vaktmestertjenester.

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.

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.

Kjøkken/bad/garderobe – 
Nova Interiør Tromsø 
www.nova-group.no • Tlf 77 63 90 00

Nova Interiør Harstad
www.harstad@nova-group.no • Tlf 76 89 91 00

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

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.
Gjelder for Tromsø og Harstad. 

Haneseth Harstad AS
www.haneseth.no • Tlf 77 01 64 00
10 % rabatt på elektromontør
20 % påslag på engrospris på installasjonsma-
teriell
20 % påslag på engrospris på utstyr til  
lys/varme

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 

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

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,-

Medlemmer får rabatt ved handel hos JM 
Hansen Installasjon og  
JM Hansen Elektrisk.
www.jmhansen.no • Tlf 77 66 55 00

JM Installasjon:
10% rabatt på timepris service - Elektromontør
20% rabatt på lagerført installasjons materiell
20% rabatt på lagerført materiell på utstyr til 
lys/varme
5% rabatt på faktura fra Serviceverksted

JM Hansen Elektrisk:
5% rabatt på småelektriske produkter

Rabattene gis på til enhver tid gjeldende servi-
cetimepris og materiellpriser.

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

Byggevarer − Neumann Bygg 
www.neumannbygg.no
Tlf Tromsø 77 65 97 00 / Tlf Harstad 77 00 14 00
Tlf Finnsnes 77 85 10 50
10-42 % rabatt på byggevarer. 
5 % bonus på alt kjøp
For å oppnå bonus må kortet
ditt være aktivert.



RETURADRESSE:

BONORD
Postboks 6156
9291 TROMSØ

B 
Blad

BRUK DIN EGEN EIENDOMSMEGLER!
Våre priser er alltid konkurransedyktige, og vi vet hva som gir deg høy pris for boligen.

SELGE BOLIG?
Vi e klar!

____________

Tegn oppdrag før 31.12 få  

GRATIS
takst/eierskifterapport!

____________

GARANTI Tromsø  |  Nerstranda senter, 4. etg.  |  Tlf. 77 60 32 00  |  tromso@garanti.no
GARANTI Harstad  |  Magnusgate 1  |  Tlf. 77 01 84 60  |  harstad@garanti.no


