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LEDER

FLYKTNINGEBOLIGER: 
BOLIGBYGGELAGENE KAN BIDRA!

Mange av boligbyggelagene er klare til å bidra 
både med bygging og forvaltning av 
flyktningeboliger. Norske boligbyggelags 
Landforbund (NBBL)  har gjennomført en kart- 
legging blant  sine 44 boligbyggelag, og den viser 
stor interesse for å bidra aktivt til den nasjonale 
dugnaden for å etablere gode boligløsninger,  for 
den raskt økende mengden av flyktninger som 
finner vegen til Norge.

Boligbyggelagene kan først og fremst bidra til 
å skaffe boliger til de som får opphold og skal 
bosettes i kommunene, men forventes i  mindre 
grad ha en rolle i arbeidet med skaffe plasser til 
akuttmottak.

Norske Boligbyggelag har en verdifull erfaring i 
den unntakssituasjonen vi befinner oss i nå. For 
dette kan hverken det offentlige, de private eller 
byggebransjen løse alene. Boligbyggelagene kan 
både bygge, leie ut og forvalte boliger, i egen regi 
eller i samarbeid med andre.

Slik vi ser det så må det til et utstrakt samarbeide 
med kommunene for å få til vellykkede løsninger  
på dette området.

Vi kan skissere noen konkrete løsninger som bør 
vurderes:

• Utnytte de boliger som i dag står tomme. Dette 
gjelder bl.a. totalt 1000 nye ferdigstilte usolgte 
boliger i Norge. Kommunen kan kjøpe inntil 10% i 
alle borettslag og sameier.

• Bygge leieboliger, og videreutvikle disse til leie 
til eie prosjekter slik at flyktningene etter hvert kan 
etableres seg permanent i egen eid bolig.

• Bygge utleieboliger som på et senere tidspunkt 
kan utgjøre en del av det fremtidige og mer 
ordinære boligbehovet i kommunen til omsorgs-
boliger, ungdomsboliger og  studentboliger.

Spesielt utleieboliger kan raskt realiseres dersom 
betingelsene fra myndighetens side blir forbedret.

Vi tenker da på finansieringsopplegget gjennom 
Husbanken, hvor bindingstiden bør reduseres til 
10 år grunnet forventet stor slitasje på boligene, 
med dertil rehabiliteringsbehov etter noen år.

Det er også viktig å få til lettelser i tekniske krav 

og forenklede planprosesser,  for å oppnå rask og 
rimelig boligbygging til dette formålet. Utleie- 
boliger er i utgangspunktet midlertidige, og kravet 
til teknisk standard på byggene bør derfor kunne 
reduseres.

Begrensninger i tilgang på tomteareal, ikke minst 
som er ferdig regulert til bolig, er også en 
utfordring. Det offentlige besitter betydelige 
tomtereserver, og de bør vurdere å bidra med 
tomter slik at prosjekter kan realiseres raskt.

Flyktningstrømmen som Norge har opplevd i 
2015 er en stor utfordring for vårt land. Alle gode 
krefter bør forenes i arbeidet med å skaffe boliger 
til de som åpenbart sårt trenger det.

Norske Boligbyggelag har en verdifull erfaring 
i den unntakssituasjonen vi befinner oss i nå.
Svein Dalsbø, administrerende direktør
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– I tillegg ble flere leiligheter reservert av 
potensielle kjøpere. Totalt må vi selge 13 
leiligheter før spaden kan settes i jorda, opplyser 
prosjektmegler Ingvild Bratterud i GARANTI 
Tromsø.

Hun er strålende fornøyd med interessen rundt 
prosjektet Lundhaugen borettslag. 60 personer 
kom på informasjonsmøtet om boligbyggelaget, 
som er en del av det nye byutviklingsprosjektet 
Byparken i hjertet av Finnsnes. Lundhaugen 

borettslag vil bestå av en blokk med 36 leiligheter 
av ulik størrelse. Her er både 2-roms, 3-roms 
og 4-roms leiligheter, fordelt på åtte forskjellige 
leilighetstyper. Leilighetene ligger fra 5.-8. etasje 
i blokka. Byggets nederste etasjer vil inneholde 
næringsliv , aktivitet tilknyttet forskning og 
utvikling, og handel.

MANGE SPØRSMÅL
I og med at leilighetene ligger så sentralt ved det 

trafikale knutepunktet på Finnsnes, er her svært 
gode forbindelser til kollektivtransport og nærhet 
til både skole, barnehage, og flere av de store 
arbeidsplassene i området. Plasseringen på selve 
Lundneset og byggets høyde, vil gi de planlagte 
boligene en spektakulær utsikt med svært gode 
solforhold og gode uterom.

– Fire av leilighetene er solgt til BONORD- 
medlemmer. Ellers er selve borettslagsformen 
ikke så utbredt på Finnsnes, og mange av 

spørsmålene fra de som kom på informasjons-
møtet, dreide seg rundt boformen, fellesutgifter, 
ansvar og drift, sier Bratterud. Selv om hun til 
daglig jobber ved GARANTI Tromsø, vi hun være 
på Finnsnes så mye som nødvendig framover for 
å kunne være til stede for kundene.

ET ENKLERE LIV
Leilighetene i Lundhaugen borettslag er bygd 
etter alle dagens krav til energieffektivitet, og 
har en utforming som gjør boligene passer i alle 
livets faser. 

– Vi er veldig godt fornøyd med hvordan 
leilighetene er blitt. Hele tanken har vært at det 

skal være enkelt å bo i Lundhaugen borettslag, 
slik at du kan bruke tiden på andre ting enn 
snømåking, plenklipping og maling, og på 
samme tid ha alt du trenger av annen 
infrastruktur i umiddelbar nærhet, slik som 
handel. I tillegg vil utsikten bli formidabel, og vi 
har vektlagt denne spesielt når vi har utformet 
enhetene. Det samme gjelder arealeffektivitet, 
sier administrerende direktør i BONORD Svein 
Dalsbø.

GODT FORNØYD
Inne i leilighetene er det en gjennomgående god 
standard med enstavs hvitlasert eikeparkett på 
gulv,  vannbåren varme med nedfelte radiatorer 
i gulv, lyse veggflater, praktiske kjøkkenløsninger 
og balansert ventilasjonsanlegg med varme-
gjenvinning. I tillegg er her lagt vekt på store 
vindusløsninger som slipper inn mye lys og tar inn 
den fantastiske utsikten.

– Vi var veldig spente på hvilken mottagelse 

prosjektet ville få da vi lanserte det, og er 
svært godt fornøyde med responsen. Dette er 
første prosjekt vi gjør på Finnsnes. Vi får gode 
tilbakemeldinger både på at det er organisert 
som et borettslag og BONORDs unike ordninger 
for trygging og sikring. I det hele tatt virker det 
som om befolkningen har omfavnet visjonen 
for Byparken og ønsker å være en del av denne, 
forteller Dalsbø. 

Slik skal leilighetene se ut, her med utsikt til Gisundbrua.
ILLUSTRASJON: RS Design Studio

Den nye boligblokka på Finnsnes ligger i det nye 
byutvikligsprosjektet Byparken.
ILLUSTRASJON: AP Plan og Arkitektur

STOR INTERESSE FOR 
LUNDHAUGEN
BONORD og FEU AS lanserte i slutten av november første trinn i et nytt 
og spennende byggeprosjekt på Lundneset på Finnsnes. Dagen etter 
informasjonsmøtet var seks av 36 leiligheter allerede solgt.
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– Vi mennesker er gjerne flokkdyr, men det 
lønner seg absolutt ikke å følge flokken når du 
er på boligjakt. Nå når markedet ellers er stille, 
er tiden da du virkelig kan gjøre en god handel, 
sier daglig leder Leif Harald Svendsen i GARANTI 
Tromsø. 

Det er tid for å oppsummere boligåret i Tromsø, 
og Svendsen har med seg GARANTI sin super- 
megler i Tromsø, Raimond Sørensen for å se både 
litt bakover og fremover i tid. 

STARTET MED FULL GASS
Boligmarkedet 2015 startet med full gass, slik det 

egentlig har vært de siste årene etter at 
finanskrisa slapp taket. 

– Andre steder i landet meldte om endringer 
i markedet i høst, men vi merket det egentlig litt 
før. Kjøperne forsvant etter andre kvartal i år. 
Helt siden sommeren har det egentlig vært rolig. 
Omsetningstiden per bolig har gått opp. 
Tendensen nå er at det legges ut mer enn det 
selges, sier Svendsen. 

I september i år var det nesten dobbelt så 
mange objekter på markedet kontra september 
året før. I fjor lå det 154 bruktboliger ute den 15. 
september. Samme dato i år var tallet 235. 

Det samme er egentlig tilfellet for nye boliger. 
Her var det 170 i fjor, mens det lå ute 236 i 
september i år.

– Det beste går fort uansett, men boliger det er 
mange av på markedet har lengre omsetningstid. 
Vi er nå på en gjennomsnittlig omsetningstid på 
39 dager, mens vi i fjor var nede i 20 dager.

SUNNERE MARKED
Alt i alt er meglerne enige om at Tromsø har 
et sunnere boligmarked akkurat nå, et mer 
riktig antall boliger tilgjengelig til enhver tid, og 
mindre prispress. Ved utgangen av oktober var 

TID FOR Å GJØRE ET 
GODT BOLIGKJØP
For de som vil gjøre seg et godt boligkjøp, gjelder det å 
slå til nå når boligmarkedet er på lavgir.

Farten i boligmarkedet i Tromsø er lavere nå. Ved å utnytte 
det kan du gjøre et godt boligkjøp i de tradisjonelt sesong-
messige lavsesongene, rapporterer salgssjef Leif-Harald 
Svendsen og fagansvarlig Raimond Sørensen ved GARANTI 
Tromsø.

prisveksten så langt i år på mellom seks og syv 
prosent. I fjor landet Tromsø med en prisvekst på 
11 prosent.

– Vi er fortsatt langt unna noen betydelig 
prisnedgang og jeg tviler på at vi havner der. 
Totalt sett blir nok prisveksten noe lavere når årets 
siste to måneder kommer med i statistikken, men 
fortsatt i år vil vi trolig komme ut med prisøkning. 
Så lenge Tromsø fortsetter å vokse og bolig- 
byggingen ikke har større fart, blir det neppe store 
endringer i boligprisene, sier Svendsen.

– Hva er årsaken til at det går litt tregere nå?
– Trolig påvirkes folk av det nasjonale 

mediebildet, det som skjer i Stavanger, fokuset 
på nordmenns gjeldsvekst og hva den globale 
rentesituasjonen gjør med oss. Slike nyheter har 
utvilsomt en psykologisk effekt på boligmarkedet. 
Det at det er så spennende og litt uforutsigbart 
er noe av sjarmen med denne jobben her, sier 
eiendomsmegler og fagansvarlig ved GARANTI 
Tromsø, Raimond Sørensen.

BØR UTNYTTE SITUASJONEN
Eiendomsmegleren mener flere kunne utnyttet at 
markedet har sine naturlige svingninger.

– Det er enkel logikk: når det er få i markedet 
får du en bedre pris enn når konkurransen er stor. 
Forbausende mange sitter på gjerdet og venter 
til andre legger inn første bud. Da hiver de seg 

Med Andreas Gamst med på GARANTI-laget fra nyttår, 
styrkes satsingen på Hammerfest. 

TUNG SATSING I 
HAMMERFEST
Med Andreas Gamst (30) fra Hammerfest på 
GARANTI-laget, blir eiendomsmeglerkontoret det 
i Hammerfest med flest meglere. Gamst går inn 
som eiendomsmegler og fagansvarlig for kontoret 
fra nyttår, og har ambisjon om å gjøre GARANTI 
størst og best hva angår omsetning også.

Eiendomsmegleren er utdannet i Bodø og har 
erfaring fra DNB Eiendom der før han ble hentet 
hjem til Hammerfest av Privatmegleren i 2013. 
Når han nå bytter arbeidsgiver er det for at han 
ønsker å ta nye steg.

– Jeg føler meg klar for nye utfordringer og ville 
ha noe å strekke meg etter. Jeg ser at GARANTI 

på. Men så fort du har noen å by mot øker også 
prisen. Mange velger å vente på konkurrenter og 
kjøper dyrere enn de kunne ha gjort, mener han.

Raimond Sørensen føler seg rimelig trygg på at 
markedet i Tromsø kommer til å ta seg opp igjen 
på nyåret. Byens boligmarkedet er alltid på sitt 
heteste vår og sommer, naturlig nok fordi det er 
da det er enklest å flytte på seg. 

– Totalt sett tror jeg vi kan forvente et 2016 
som blir å likne på 2015. At det vil ta seg opp i 
første halvdel av året, og dabbe av igjen inn mot 
årsslutt, sier de to, og at prisene holder seg jevnt 
rundt det som er prisantydet. 

Hammerfest har et uforløst potensiale i dette 
markedet. Det er ingen selvfølge å bli størst selv 
om vi nå har flest ansatte, men forutsetningen 
for å lykkes er bedre. Min ambisjon er å forsøke å 
løfte salgstallene litt, sier Gamst.

Markedet i Hammerfest er akkurat nå litt «jule-
stille», og i høst har det generelt vært færre på 
visninger. Det tror Gamst har sammenheng med 
at en del nye boligprosjekter nettopp er ferdigstilt, 
i tillegg til at Hammerfest selvsagt også kjenner 
litt på den nasjonale «oljebremsen».

– Jeg tror dette er en kortvarig svingning først 
og fremst basert på sesong, og er rimelig sikker 
på at markedet kommer til å ta seg opp igjen 
neste år. Et av områdene han ønsker å gjøre 
en ekstra innsats på fra GARANTI sin side er 
fritidsmarkedet. Meglerne i Hammerfest formidler 
en god del fritidsboliger både i Kvalsund og i 
Porsanger.
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– Spesielt viktig er det at eldre gjennomfører 
brannøvelser, da vi dessverre vet at de er i 
risikogruppen på statistikken hvor brann får 
tragisk utgang. I tillegg er det viktig å sjekke 
røykvarslere jevnlig og påse at de har batteri som 
virker, sier Solstad.

Selv om huset er utstyrt med forskjellige hjelpe-
midler og rømningsutstyr, kan dette bidra til falsk 
trygghet om ingen vet hvordan det skal brukes.

– En fastmontert brannstige må kunne brukes 

uavhengig av alder, men særlig viktig er det at 
eldre som har dette har prøvd utstyret for 
rømming. Det hjelper lite om du har utstyret men 
ikke kan benytte deg av dette når ulykken først 
skjer. Øvelser setter deg også i stand til å handle 
mer rasjonelt i en stresset situasjon, utdyper 
brannsjefen.

SOV I FØRSTE ETASJE
Selv om undersøkelser viser at eldre ikke har 

færre hjelpemidler tilgjengelig enn andre grupper, 
er det et par tips som kan være lurt å ta med.

– En enkel sak som spesielt gjelder eldre som 
bor alene, vil kunne være å ha sitt soverom i 
første etasje. På denne måten fjerner du 
problemene med eksempelvis rømningsvei via 
stige. Vi anbefaler også at man påser at 
komfyrvakt er installert, og gjerne også at man 
har røykvarslere som er knyttet opp mot en 
alarmsentral. Ofte er det enkle grep som skal til 

for å skape en vesentlig bedre trygghet både for 
beboer og pårørende, forklarer Solstad.

SLUKK LYSENE!
Julen er tradisjonelt høytid for brann, og ofte er 
det de samme tingene som går igjen.

– Spesielt i julen er det mye bruk av lys, 
pynteting, og stearinlys. Legg deg opp en god 
vane med å sjekke en ekstra runde før du legger 
deg for å påse at disse er slukket. Det er også 
viktig å påse at pynt og lysmansjetter du gjerne 
har i tilknytning til stearinlys ikke er brennbart, 
og sist men ikke minst, husk å koble ut elektriske 
pyntelys gjennom å trekke ut stikkontakten før du 
legger deg, avslutter brannsjef Solstad. 

49 prosent av de som bor i enebolig har fortsatt 
ikke seriekoblete røykvarslere, viser en 
undersøkelse fra forsikringsselskapet If. 
Seriekoblet betyr at alle røykvarslere i huset piper 
hvis en av dem får utslag for røyk.
– Vi ønsker at flere husstander skaffer seg 
røykvarslere som er koblet sammen. De er et 
viktig tiltak for å varsle brann tidlig i alle deler 
av huset, særlig om natten når folk sover bak 
lukkede dører. Den eldre delen av befolkningen vil 
ha ekstra god nytte av seriekoblete røykvarslere 
fordi mange har nedsatt hørsel og 
reaksjonsevne, sier konserndirektør Morten 
Thorsrud i If Skadeforsikring.

MINST EN PER ETASJE
Minimumskravet er at det skal være én røyk- 
varsler i boligen. Men både If og Norsk brann-
vernforening anbefaler at du har flere, og at de er 
koblet sammen.
– Jo nærmere en røykvarsler er plassert 
arnestedet for brannen, desto raskere blir du 
varslet. Så enkelt er det, sier administrerende 
direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvern-
forening.
Av de som har opplevd brann i egen bolig, er 
andelen med seriekoblete røykvarslere mye 
høyere enn hos resten, 63 prosent.

HENDIG
De påbudte brannslukkingsapparatene med skum 
eller pulver er desidert mest utbredt. 96,3 prosent 
har slike, ifølge undersøkelsen som TNS Gallup 
har utført for If i forbindelse med Brannvernuka 
2015.
For fem år siden ble slukkeskum på små spray-
bokser tillatt som ekstra brannsikringsutstyr. 
Foreløpig har bare 15 prosent skaffet seg slike, 
viser undersøkelsen.
– Sprayboksene med skum kan ikke erstatte 
lovpålagte slukkemidler, men er et glimrende 
hjelpemiddel å ha på kjøkkenet da de vil kunne 
slukke et branntilløp på komfyren raskt og 
effektivt, sier Morten Thorsrud i If.
– Mange eldre har i realiteten liten sjanse til å 
håndtere en brannslukker på seks eller ni kilo, 
men vil enkelt kunne håndtere en boks med 
slukkeskum, sier Dagfinn Kalheim.
Nordlendingene er jevnt over bedre på brannvern 
enn resten av landet, viser If-undersøkelsen. 21 
prosent har skaffet seg slukkespray. 63 prosent 
har seriekoblete røykvarslere, bare 39 prosent har 
slike i indre deler av Østlandet.

VIKTIGE PÅMINNELSER
Myndigheter, forsikringsselskap og organisasjoner 
driver utstrakt informasjonsvirksomhet om brann-
forebygging, og kommer til å fortsette med det.
– Nordmenn er blitt flinkere med brannsikringen, 
men det trengs stadige påminnelser, om alt 
fra batteriskift til brannøvelser i hjemmet, sier 
Dagfinn Kalheim.
I løpet av de fem siste årene har antall bolig- 
branner i Norge gått ned med 33 prosent. I fjor 
var det 2544 boligbranner, viser tall fra 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

FAKTA

NORDMENNS BRANNSIKRINGSUTSTYR:
Brannslokningsapparat, 
pulver eller skum: 96 %
Røykvarsler, enkeltstående: 61 %
Røykvarsler, sammenkoblede: 47 %
Overspenningsvern: 37 %
Brannteppe: 35 %
Husbrannslange: 23 %
Brannstige eller egen rømningsstige: 20 %
Kombianlegg med brann-, vann- og 
innbruddsvarsling: 15 %
Slukkespray (slukkeskum 
på sprayboks): 15 %
Komfyrvakt: 10 %
Branntau eller redningsline: 7 %
(Kilde: TNS Gallup)– ALLE BØR ARRANGERE 

BRANNØVELSER
Brannøvelser står høyt på listen hos brannsjef Øystein Solstad over ting som bør 
prioriteres. Dette gjelder for absolutt alle, uansett bolig og aldersgruppe.

Halvparten av oss har ikke seriekoblete 
røykvarslere, viser ny undersøkelse. 
Dermed står mange i fare for ikke å 
høre røykvarsleren hvis det begynner å 
brenne om natta.

SLIK ER 
NORDMENN 
BRANNSIKRET

Tekst: NEWSWIRE

Bare 15 prosent har slukkespray for hånden
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– Akkurat nå i jula er heldigvis ikke tilgangen på 
frivillige til arrangementene våre et problem. Men 
vi trenger alltid gaver i form av penger eller annen 
hjelp, erkjenner daglig leder Ann Karina Sogge.

Kirkenes Bymisjon kan virkelig identifisere seg 
med de fattige, for organisasjonen er sørgelig 
fattig selv sammenliknet med hvilke oppgaver de 
forsøker å løse. Spesielt nå før jul skulle Sogge 
gjerne hatt betydelig flere ansatte og ikke minst 
en betydelig større mengde ressurser å bidra 
med. Stadig flere banker på deres dør fordi de 
trenger en håndsrekning. Derfor vokser aktiviteten 
til Bymisjonen år for år, selv om budsjettene ikke 
nødvendigvis øker like mye. 

– Vi er helt avhengig av den hjelpa vi får fra 
næringsliv og privatpersoner, understreker hun. 

I jula forbinder de fleste Bymisjonen med 
julearrangementene. Men det de virkelig jobber 
med er å bryte mønstre. Å få mennesker som har 
havnet i en ond sirkel til å klare å bryte ut av den, 
for å skape seg et bedre liv. 

– Du bekjemper ikke fattigdom bare med 
penger. I familiene hvor fattigdommen er størst, 
mangler ofte energien og overskuddet. 

Bymisjonen tilbyr både fellesskap og 
opplevelser.

STILLER SULTEN
Og fremfor alt: Bymisjonen sier ikke nei til noen. 

Sogge forteller om den skrubbsultne mam-
maen som sto på døra før sju en morgen. Som de 
siste dagene hadde brukt det hun hadde på mat 
til ungene, og latt være å spise selv. Nå var det 
ingen penger igjen, og hun hadde ingen å spørre 
om hjelp.

– Terskelen for å involvere venner i sin 
personlige økonomi er stor i dette vellykkede 
samfunnet vårt. Her var bare snakk om en liten 
uke, så ville det komme penger inn på konto. Men 
familien var i akutt nød der og da.

Sogge ga damen den maten hun kunne finne 
på Bymisjonen denne morgenen, og ba henne 
komme tilbake klokken 10.

– Da hadde vi fått tak i et gavekort fra Coop 

Nord på 500 kroner. Mammaen kunne gå på 
butikken og handle slik at de klarte seg i dagene 
fram til neste lønn.

Bymisjonen fører ingen statistikk over hvem 
som ber om hjelp, og hvor mange de er. De driver 
ingen kartlegging over hvem som er i nød, det er 
ikke deres jobb.

– Når du kommer dit at du kontakter oss, så er 
det heller ikke vår jobb å moralisere over hvordan 
du pengene dine, eller hva som har ført deg hit. 
Vi bryr oss kun om å hjelpe.

ØYEBLIKKSOMSORG
Bymisjonen får også kontakt med de uten tak over 
hodet. Noen av dem er folk som har kommet til 
Tromsø uten jobb, uten rettigheter, uten bolig. 

– Det er en del av de som gjemmer seg ute i 
byen og sover ute. De er ikke mange, men det er 
alltid noen, og det kan virke som om de er blitt 
flere.

– Vi i Tromsø lever i et meget velfungerende 
samfunn. Derfor blir det alltid noe til overs som 
folk som ikke har noe, kan gjøre nytte av. Det 
finnes alltid flasker som kan pantes, mat som 
noen har kastet, og velmenende organisasjoner 
og enkeltmennesker som kan hjelpe. 

– Mange sier at de uansett har det bedre nå. At 
det er bedre å bo på gata i Tromsø, enn det livet 
de har reist fra. 

Til denne gruppen kan ikke Bymisjonen by på 
så mye. Det blir som til de fleste andre: en kaffe 
og en prat. 

– Den omsorgen vi kan gi i øyeblikket der og 
da.

For noen av gatas folk, enten det er 
rusmisbrukere eller tiggere, er det verdifullt bare 
det å få vaske seg ordentlig. En varm dusj og så 
få ta på seg rent undertøy. Derfor ber Bymisjonen 
spesielt om å få hygieneartikler, undertøy og 
sokker i gave.

FLERE NATTERAVNER
Skulle Sogge ønske seg noe mer enn ressurser, 
tar hun gjerne imot flere frivillige som jobbe 
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BYMISJONENS ØNSKELISTE
Kunne du tenke deg å støtte Bymisjonen i 
år? Her er noe av det de trenger mer eller 
mindre året rundt:

Penger er alltid kjærkomment. Bymisjonen 
finansierer sin virksomhet hovedsakelig 
gjennom gaver. Ved å sende en SMS med 
ordet GLEDE til 2490, støtter du 
Bymisjonens arbeid med 80 kr. 
Du kan også bruke kontonummer
4700 24 12116. 

Ellers trenger de alltid:
Kaffe
Konvolutter og kopipapir
Toalettpapir
Hygieneartikler som såper og shampo.
Sanitetsartikler til kvinner (bind/ 
tamponger)
Tannbørster og tannkrem
Barberhøvler
Rent, nytt undertøy til menn og kvinner
Rene sokker.
Varme soveposer. 

Daglig leder Ann Karina Sogge i Kirkens Bymisjon er 
takknemlig for alle gaver som kommer inn. Slik kan 
Bymisjonen hjelpe enda flere, og spesielt i forbindelse med 
julefeiringen er det flere som tar mot til seg og ber om hjelp.

i det forebyggende sporet. Som kan være 
Homestart-kontakter, svare krisetelefon eller gå 
natteravn.

– I de to første kategoriene bidrar vi direkte 
inn i familier eller til enkeltpersoner i akutt krise. 
Derfor må alle gjennom kurs og opplæring før de 
kan begynne.

Når det gjelder natteravnene trenger 
Bymisjonen rett og slett bare flere som er villig til 
å bruke helgekveldene til å vandre ute i byen, og 
spre trygghet rundt seg.

STØRST AV ALT ER 
NESTEKJÆRLIGHETEN

Ann Karina Sogge og Kirkens Bymisjon i Tromsø er fullstendig 
avhengig av hjelp for å kunne hjelpe. Av at så mange som 

mulig av oss evner å tenke på litt flere enn seg selv.

TEMA: NESTEKJÆRLIGHET
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Ikke minst kan de være hjemme. Ikke under noen 
omstendighet hadde hun orket å ta ungene med 
på noen fellesfeiring, fordi de ikke hadde råd til 
en ordentlig jul hjemme. I noen år arrangerte 
Kirkens Bymisjon familiefeiring i Sparebankens 
festsal. Det har de sluttet med. Nå er 
arrangementet utelukkende for voksne. Barne-
familiene som trenger det får heller matkasser 
hjem, slik at de kan lage sin egen feiring.

– Da vi spurte barna hva de ønsket seg, ville de 
mye heller være hjemme og feire julaften slik alle 
de andre i klassen gjorde. Derfor begynte vi med 
Bymisjonens matkasser. Her ligger det jule- 
middager og julepålegg i tillegg til litt julegodt, 
julehefter og noen julegaver som foreldrene 
eventuelt kan pakke inn og si er fra seg selv, 
forteller Ann Karina Sogge, leder av Kirkens 
Bymisjon i Tromsø. Bymisjonen leverer ut rundt 

EN JUL SOM
ALLE ANDRE
For alenemammaen i Tromsø gir bidraget fra Kirkens Bymisjon henne 
mulighet til å servere ungene en jul mer lik den alle andre har. 

Før gruet hun seg alltid til jul. Hjelpen fra Kirkens Bymisjon gir 
mammaen i Tromsø mulighet til å gi ungene en mer vanlig 
jul, med julemat, godteri og gaver.

100 kasser hvert år til familier de har kontakt 
med.

– Vi krever ikke at de skal fortelle noen hvor 
maten og gavene kommer fra, eller at de har fått 
hjelp, understreker hun.

KJÆRKOMMEN HJELP 
Alenemammaen på 35, som har en sønn og en 
datter i barneskolealder, har mottatt matkasse fra 

Bymisjonen i tre juler nå, og håper hun kan få en 
også i år.

– Jeg sa det til mine unger første gang i fjor, 
at det var gaver fra Bymisjonen, sier mammaen. 
Det gjorde hun fordi ungene etter hvert har fått et 
varmt forhold til tilbudene de kan delta på der.

– Vi er med i iLag-prosjektet og har fått dra på 
teater og på sommerleir, noe vi aldri ville hatt 
mulighet til uten hjelp. De er bare helt fantastiske 
på Bymisjonen! Både de som jobber der og de 
frivillige. Jeg pleier av og til å stikke innom dem 
bare for å få prate litt. De er ekte medmennesker, 
forteller mammaen.

Det meste av innholdet i matkassene kommer 
som gave fra næringslivet, og da hovedsakelig 
Coop Nord. Julegavene som er vedlagt kommer 
fra gode tromsøværinger som kjøper en ekstra 
gave under juleshoppingen, med tanke på barn 
som ikke får så mange gaver. 

– Gavene skal helst ikke pakkes inn. Både for 
at foreldrene kan få gjøre dette selv, og for at vi 
er nødt til å kvalitetssikre alt vi gir fra oss, sier 
Sogge. 

TAKKNEMLIG
– Det som er i eska er ting jeg ikke har råd til å 
kjøpe selv. Hos oss går det akkurat rundt, vi har 
ikke penger til noe ekstra, forklarer 35-åringen. 

Mammaen har aldri vært begeistret for jula 
uansett hvor positiv hun prøver å være i forkant. 
Det inviteres til en kjøpefest hun ikke er 
«økonomisk kledd» for. 

Hun er uten jobb, uten familie i byen, og bor i 
en kommunal leilighet. Hun drømmer om bedre 
tider, om et annet sted å bo. Et sted der ungene 
kan få hvert sitt rom.

Hver måned må hun gjennom en knallhard 
prioritering av hva pengene skal brukes til. Hun 
har aldri noe i bakhånd. I hennes liv har det alltid 
vært snakk om å ha dårlig råd. Hun er sannhets-
vitne på forskning som viser at fattigdom avler 
fattigdom.

– Det er tungt å alltid ha dårlig råd, sier hun.
Hun bekrefter Bymisjonens observasjoner. Man 

blir sliten og litt handlingslammet av å hele tiden 
sloss for å få pengene til å strekke til. 

Gjennom Bymisjonen får familien delta på mye 
mer enn de ellers villa hatt muligheten til.

– Bare det å kunne si at «Jeg har vært på kino», 
eller «Jeg var på teater» er fantastisk viktig for 
barn fra familier som ellers aldri kan ta seg råd til 
slikt, kommenterer Sogge.

Akkurat nå er det ekstra mye å glede seg til. Via 
Bymisjonen skal denne mammaen få ta med seg 
ungene på «Virginia og julenissen» på 
Hålogaland teater, de så skal de ombord på 
Hurtigruten. Her skal de få servert juletallerken 
mens Hurtigruta tar seg en liten sving rundt 
Tromsøya. Tenk å få spise ute for en gangs skyld! 
Og så på Hurtigruta. Det blir som en julegave på 
forhånd.

Like før jul kan de hente matkassen som de 
også i år vil åpne med begeistring. 

Den alene gir faktisk grunn til å glede seg litt!

JULEGLEDE I HARSTAD
Frivillighetssentralen Harstad arrangerer 
julefeiring for de som er alene, og har 
gjort dette i mer enn 20 år. Oppmøtet har 
vært ganske stabilt i mange år. Rundt 25 
personer deltar. 

Julefeiringen for de som kun ønsker 
seg et større fellesskap å dele julen med, 
foregår i Røde Kors huset i Havnegata 
julaften mellom klokken 1400 og 1800. 
Det blir servert tradisjonell julemiddag og 
kaffe og kaker. Det arrangeres gang rundt 
juletreet og julenissen kommer med gaver 
som er sponset av lokale bedrifter, forteller 
Vigdis Motrøen.

For rusmisbrukere har Harstad 
Kommune et eget tilbud om julefeiring på 
«Varmestua», det som kalles Blåhuset.

– I løpet av desember arrangerer vi 
julelunsj også, men juleaften formiddag får 
våre brukere nydelig julemiddag i gave fra 
Kokkens mat, opplyser daglig leder Tor H. 
Andreassen. 

Blåhuset er tilholdssted for 
rusmisbrukere hver dag hele året. Denne 
gruppen er som regel uønsket ved 
ordinære kafeer, men på Blåhuset er de 
velkommen alle dager. Også lørdager, 
søndager og bevegelige helligdager. 

– I utgangspunktet serverer vi bare kaffe, 
men av og til får vi en del Fjordland-mat, 
pluss at et bakeri her i byen pleier å 
komme med litt bakervarer. Når vi har mat 
så serverer vi det, men det er ikke hver 
dag.

Blåhuset drives av selskapet Harstad 
Kameratklubb, på oppdrag fra Harstad 
kommune som finansierer tiltaket i sin 
helhet.

Blåhuset drifter også et natthjem med 
fire rom, for at folk ikke skal bo på gata. 

– Der er det mer eller mindre fullt hele 
tiden. Det har vært spesielt stor bruk for 
natthjemmet i år, opplyser Andreassen. 

NYTTÅRSGLEDE I HAMMERFEST
Frivillighetssentralen i Hammerfest 
arrangerer nyttårsfeiring for tre ulike 
grupper: eldre, flyktninger og 
rusmisbrukere.

– Det har tidligere vært gitt tilbud om 
julefeiring, men oppmøtet har vært så lavt 
at man ikke ser behovet for å 
opprettholde et slikt tilbud, sier Randi 
Arntzen i Frivillighetssentralen. Ifølge 
henne er folk i Hammerfest flinke til å ta 
vare på sine egne i jula.

– Nyttårsaften derimot er behovet større 
for å ha et sted å gå til, da er det mer fest 
med venner enn familien som står i fokus. 
Mange er ensomme og flere hadde nok 
blitt sittende alene uten nyttårsfesten 
vår, soe er blitt et populært arrangement, 
opplyser Arntzen.

Bare det å kunne si at «Jeg har vært på kino», eller 
«Jeg var på teater» er fantastisk viktig for barn fra 
familier som ellers aldri kan ta seg råd til slikt
Ann Karina Sogge, daglig leder i Kirkens Bymisjon

TEMA: NESTEKJÆRLIGHET
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FAMILIEJUL
SOM FRIVILLIG

Vilde var da bare 14 år, men hadde 
oppsiktsvekkende nok allerede begynt å få litt 
avsmak av den årlige kjøpefesten. Datterens 
ønske om å finne på noe annet i jula fikk far sjøl, 
Frank Reithe, til å kontakte Bymisjonen for å høre 
om de trengte hjelp.

– Jeg tenkte i utgangspunktet at bare jeg skulle 
dra, og så kunne de andre tre gå på besøk til 
familie eller venner. Men nei. Mai-Lene bestemte 
at det var alle eller ingen, så vi spurte ungene om 
å bli med og så dro vi, forteller Frank.

«Juleopprøret» ble dermed møtt med litt 
ekte medmenneskelighet, og mor, far og de to 
ungdommene på den gang 14 og 19 år havnet på 
sin første julefeiring på Bymisjonshuset i Parkgata 
22. Frank var veldig klar på at de skulle dit «Gatas 
folk» feiret jul og til Sparebankens Festsal hvor 
arrangementet retter seg mot de som ønsker seg 
flere å feire sammen med. 

STERKE HISTORIER
– Jula betyr ikke noe for meg, men den betyr 
åpenbart mye for andre. Så det er fint å være 
med å spre litt julestemning for de som virkelig 
setter pris på det, oppsummerer den nå 18 år 
gamle Vilde. 

– Vilde opponerer mot mainstream, ertes det 
på storebrødres vis fra Haakon som nå er blitt 23, 
og flyttet hjemmefra, men som likevel blir med på 
«familietradisjonen».

– Vi dekker på, pynter, organiserer matkø, ser-
verer og prater med folk, oppsummerer Mai-Lene 
om arbeidsoppgavene som frivillig. Ofte får de 
høre sterke historier om opplevelser som har fått 
sine konsekvenser for folk.

– Ikke bare fra gjestene, men også blant de 
frivillige er det ofte også folk som har levd et 
rimelig tøft liv. Likevel har de overskudd til å 
hjelpe andre. Det er bare helt fantastisk å møte 
sånne mennesker. Man blir varm om hjertet.

Og hjertevarmen går begge veier. 

Det er fint å være med å spre litt 
julestemning for de som virkelig 
setter pris på det.
Vilde Reithe

Familien feirer jul som frivillig hos Bymisjonen hvert år.
Aldersgrensen for å være frivillig er 18 år, men det er tidligere år 
gjort et unntak for Vilde. I år er alle i familien over 18, og kommer 
til å fortsette familietradisjonen. Fra venstre: Frank Reithe,
Mai-Lene Skogeng Reithe, Vilde Reithe og Haakon Reithe. 

Det er ofte like godt, om ikke bedre, å få hjelpe 
som å bli hjulpet.

VIKTIG PÅMINNELSE
– Det er en klisjé, men det er faktisk veldig bra 
noen ganger å bli minnet om at ikke alle har det 
like godt som deg selv, oppsummerer Håkon. 

– Hvordan reagerer jevnaldrende på at dere 
feirer jul som dere gjør?

– Nå er ikke dette noe jeg går og pynter meg 
med, akkurat. Men hvis vi kommer i snakk om 
julefeiring så forteller jeg gjerne om hvordan vi 
gjør det, og folk synes jo det er fint.

Familien spiser juleribbe sammen på kvelden 
når julefeiringen hos Bymisjonen er over. 

– Det er nydelig julemat hos Bymisjonen! Alle 
skryter av den, og vi oppfordres til å spise vi også. 
Men vi velger å gjøre det sånn at vi tar kaffen og 
julegodtet der, og så spiser vi middag hjemme 
senere.

– Men Bymisjonen er virkelig et godt sted å 
komme i julestemning på. Det er så koselig der. 
Av og til er der artister som synger julen inn, 
forteller Mai-Lene.

Frank kjenner mange av gjestene som bruker 
tilbudet, og synes det viktigste han gjør der er 
prate og fleipe og lytte til de som har noe de vil 
fortelle. Bare være sammen. 

– Mange av dem har jeg faktisk vokst opp 
sammen med, og det er hyggelige folk som livet 
har fart litt hardt med. Frank er en av innehaverne 

Det som begynte som et lite «juleopprør» fra husets datter, endte 
med at familien Skogeng Reithe nå feirer jul som frivillige hos 

Bymisjonen i Tromsø for fjerde år på rad.

av utestedet G i Storgata, og ser dem også ofte i 
bymiljøet.

– Alle gaver teller, enten du donerer penger, 
klær eller av din tid. Dette har blitt vår måte å 
gjøre ting på. I år er det fjerde jula vår der. Dette 
gir oss en svært givende julaften.  
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70 PROSENT 
VIRKELIG OMSORG
– Er det mulig å få litt påfyll? Dette var fantastisk godt! 
Hver lørdag serveres det varm og velsmakende suppe i magasinet VIRKELIG sin 
redaksjon. Her kan du også få varme klær og sko når du trenger det.

– Skikkelig god suppe i dag! smattes det fornøyd 
rundt bordene. I kjelleren på 
Odd Fellow-huset i Tromsø, gatemagasinet 
VIRKELIG sine redaksjonslokaler, er du velkommen 
inn akkurat som du er. I det klokka passerer 13.00 
denne lørdagen, rauser det inn med kvinner og 
menn, på jakt etter litt varme, litt fellesskap og 
ikke minst et godt måltid mat.

Alle er smilende og høflige. Noen er for slitne 
til å kommunisere så mye, men bare nyter 
varmen. Får ned noen skjeer med suppe og blir 
sittende for å hvile seg. 

MEST OMSORG
– VIRKELIG er 70 prosent omsorg og 30 prosent 
magasin, slår redaktør Alf Krogseth fast. De 

fleste kjenner etter hvert magasinet som en viktig 
inntektskilde for mange av de som sliter, både 
med rus, sykdom og fattigdom. De senere år har 
magasinet bidratt til å redusere vinnings- 
kriminaliteten i byen. 

VIRKELIG selges nå både i Tromsø, på Finnsnes 
og i Harstad, og slo seg i år sammen med Ekko i 
Bodø. 

Men det er omsorgen fra VIRKELIG som virkelig 
gjør en forskjell.

Matutdelingen begynte sommeren 2012, siden 
sommerferier er en tid hvor også frivillige har ferie 
og mange av tilbudene til gatas folk stenges ned. 

– Da kjørte vi på med både frokost og middag 
i en periode, men det ble for ambisiøst. Vi hadde 
ikke krefter til å stå det løpet. Derfor ble det 
lørdagssuppe i stedet. Mange av de som kommer 
hit prioriterer sjelden å kjøpe mat når de får tak 
i penger, derfor er matutdeling fra oss og fra 
andre her i byen svært viktige bidrag, sier Kristian 
Lenning Aagaard som er suppeansvarlig og en av 
initiativtakerne.

– Vi har også noen som kommer bare for å få 
noen å spise sammen med. Ensomheten er stor 
der ute. Enkelte kommer kanskje av ren fattigdom. 
Her en mange ulike grupper og alle er velkommen 
inn, forklarer Alf.

KALDERE SAMFUNN – VARME KLÆR
Han mener jaget etter det perfekte driver stadig 
flere utenfor. Samtidig frykter han at ned- 
byggingen som foregår i psykiatrien, på tross 
av at det offisielt satses på området, vil få store 
konsekvenser.

– Jeg tror dessverre det kommer til å bli stadig 
mer behov for tilbud som vårt, sier Alf og låser 
opp døren til lageret som VIRKELIG disponerer.

Hvert år deler VIRKELIG ut cirka et tonn med 
klær.

– For mange av våre gjester er klestilbudet vårt 
vesentlig. Fretex har rett og slett blitt for dyrt for 
mange. Vi setter ut stativer i oppholdsrommet, og 
så kan folk bare forsyne seg.

VIRKELIG tar imot alt av klær og sko i voksne 
størrelser.

– Noe kommer med prislappen på. Vi får også 
inn dyre merkeklær. Det er store forskjeller på folk 
i dette samfunnet vårt, sier redaktøren 
ettertenksomt.

Heldigvis er det stor omsorgsevne der ute.
– Tromsø er en god by å være vanskeligstilt i. 

Vi har opplevd at folk har kommet bærende med 
fire-fem handlenett som de har vært og handla 
til oss på butikken for egne penger. Folk her er 
generelt omsorgsfulle, konkluderer Alf. 

Trivelig helgesyssel
– Jeg studerer her i Tromsø, og istedenfor å 

sitte alene på hybelen vil jeg bidra med noe, sier 
frivillig Eve Rødfjell fra Mo i Rana. 

Hun definerer jobben her som å være til stede. 
Gi noen en klapp på skuldra og møte blikket 
deres. 

– Og av og til gi dem et spark i ræva. Vi jatter 
ikke med folk som er fulle av selvmedlidenhet må 
du tro, flirer Alf.

Det hender at det oppstår situasjoner som er 

truende, men til nå har ikke VIRKELIG-gjengen 
opplevd noe direkte farlig.

– Vi hadde en her en sommer som begynte 
å være ufin med en av våre frivillige, men han 
ble fort nøytralisert av resten av gjestene våre 
i fellesskap. De er opptatt av å verne om dette 
tilbudet, sier han.

HJERTEVARME
Maten de serverer er som regel gaver fra butikker 
og bedrifter. Gjerne produkter på vei ut på dato 
som fryses ned.

– Det hjelper å sutre på Facebook, humrer 
Kristian. Han kaller menyen for spikersuppe. I dag 
er det fårikålkjøtt som er basisen. 

Line Hoaas er også en frivillig på jobb i dag, og 
øser opp rause skåler med mat.

– Du skulle kanskje tro at mange av de som 
trenger en håndsrekning fra oss er bekymret 
fordi det kommer så mange andre trengende til 
Norge akkurat nå, men det er helt motsatt. Våre 
gjester identifiserer seg ofte med andre som 
trenger hjelp. De vet hvordan det er å mangle tak 
over hodet. Mange av dem er svært opptatt av 
at Norge må bidra for å løfte svake grupper, for 
eksempel flyktningene som nå kommer fra Syria, 
sier frivillig Line Hoaas.

Da hun svarte på en annonse om at VIRKELIG 
trengte flere frivillige, hadde den ligget ute så 
lenge at hun trodde det kanskje var fullt. Men hun 
var den første som tok kontakt.

– For min del handler det å delta her om å 
utvide egen horisont og møte ekte mennesker 
som har stått i mange stormer, men som fortsatt 

står. Her får jeg delta i fine diskusjoner. Mange av 
de som kommer hit følger særdeles godt med på 
mediebildet og ikke minst lokal politikk. Når jeg 
får bli kjent med dem, får jeg også muligheten 
til å se dem i hverdagen, og kan gi bort en klem 
eller en kopp kaffe til de jeg møter i Storgata. 
Både for meg personlig og for alle andre har det å 
bli sett for akkurat den man er, en helt unik verdi, 
reflekterer hun.

– Men får dere ingen betaling for timene dere 
jobber her?

– Ikke i penger, nei. Men jeg føler meg rik 
likevel, når jeg får delta her. 

VISSTE DU AT...
…Julemagasinet fra VIRKELIG-redak-
sjonen i år er på 84 sider og inneholder 
spennende lesestoff fra gjesteskribenter 
som Rune Blix Hagen, Lasse Jangås, Egon 
Holstad, Knut Smistad og Danny Pellicer.

…Hver lørdag mellom klokken 13 og 16 
serveres kjøttsuppe i VIRKELIGS lokaler. 

…Klær og sko er tilgjengelig hos VIRKELIG 
for alle som behøver det. 

TEMA: NESTEKJÆRLIGHET

Eve Rodfjell og Line Hoaas jobber som 
frivillige på VIRKELIGs suppekjøkken 
lørdager. FOTO: Trine Lise Halmøy Lockertsen

Alf Krogseth i VIRKELIG-redaksjonen.

Kristian Lenning Aagaard er suppeansvarlig, og koker 
suppe for VIRKELIG nesten hver helg.
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LAG DITT EGET 
JULEPÅLEGG

Jul er tradisjoner og det å lage julepålegg er en fin juletradisjon, både  
selve prosessen og nytelsen av å spise det ferdige resultatet.

Så hvorfor ikke la hele familien delta i å lage noe av julepålegget i år?
Fine julegaver er det også.

18 IDÉ OG INSPIRASJON

Foto: MatPrat / Kim Holthe

SENNEPSAUS
INGREDIENSER
6 PORSJONER
4 ss sukker
3⁄4 dl rødvinseddik 80 g smør
3 dl kremfløte
1 dl grov sennep
1⁄2 dl konsentrert kalvefond

SLIK GJØR DU:
Kok inn vineddik og sukker til kremet 

konsistens.
Ha i smør og rør hele tiden.
Tilsett fløte, sennep og kalvefond og la det 

koke noen minutter.
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3
Foto: Matprat / Anne Manglerud 

SYLTERULL
INGREDIENSER
1 kg buklist eller sylteflesk 3 ts salt
1 ts pepper
1 ts malt nellik
1⁄2 ts malt allehånde 1 ts malt ingefær
3 ts gelatinpulver

SLIK GJØR DU:
Del buklisten i tre lag, som henger sammen. 

Legg stykket med svorsiden ned. Bruk en skarp 
kniv og skjœr det øverste laget, men skjœr ikke 
helt igjennom når du kommer til enden. Snu 
kjøttstykket med svoren opp og skjœr ut det neste 
laget, nesten ned mot svoren, uten å skjœre helt 
igjennom når du kommer til enden. Brett ut de 
sammenhengende lagene; svoren skal vœre i 
enden av kjøttstykket.

Er kjøttstykket fett kan det legges på tynne 
skiver av magert svinekjøtt. Dryss 
krydderblandingen jevnt over hele kjøttstykket. 
Rull sammen. Start rullingen fra motsatt side 
av svoren, slik at den kommer ytterst. Surr med 
bomullstråd og pakk den fast inn i et 
kjøkkenhåndkle. Surr på nytt med bomullstråd.

Legg sylterullen i kokende vann, kok opp og 
la trekke på 90 °C i 1 1/2-2 timer. Trekketiden er 
avhengig av tykkelsen på rullen.

Avkjøl rullen i 15-20 minutter før den legges i 
press. Øk presset etter hvert som den avkjøles (til 
ca. 6 kg). La den ligge i press i et døgn. 
Sylterullen kan legges i lake til lettsalting i 1-2 
døgn hvis den er lite salt. Oppbevar den i 
oppbevaringslake.
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Foto: MatPrat / Anne Manglerud

JULEPOSTEI
INGREDIENSER
500 g lever av svin 250 g spekk
1⁄2 stk løk
1 dl hvetemel
2 stk ansjosfileter 2 stk egg
1 dl matfløte
1 dl kraft fra spekk, kjøtt og lever (må siles) 
2 ts salt
1⁄2 ts pepper
1⁄2 ts malt ingefær
1 ts tørket timian

SLIK GJØR DU:
Skjœr lever og spekk i terninger, ha over i en 

kjele med kokende vann. La det småkoke 
i ca. 10 minutter.

Ha lever, spekk og de andre ingrediensene, 
bortsett fra fløte og kokekraft, i en kjøkkenmaskin. 
Kjør på full hastighet i noen få sekunder. Senk til 
halv hastighet mens du sper med kraft og fløte. 
Øk hastigheten og bland godt.

Smør en ildfast form som rommer ca. 1 1/2 l. 
Hell i farsen.

Sett formen i en langpanne med vann og stek 
i stekeovnen på 175° C i ca. 1 time. For å vœre 
sikker på at posteien er ferdigstekt kan du bruke 
et steketermometer. Den skal ha en 
kjernetemperatur på 76° C
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Foto: MatPrat / Mari Svenningsen 
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Foto: Bent Raanes og Sarah Cameron Sørensen

SURSILD
INGREDIENSER
ca 4 porsjoner
5 stk saltsildfilet 
1 stk rødløk 
2 stk vårløk
2cm skivet frisk ingefær

EDDIKLAKE 
4 dl vann
3,5 dl sukker 
2 dl eplecidereddik
1 ss sorte pepperkorn 
1 ss allehånde 
1 ss nellik 
1 ss sennepsfrø
2 stk laurbærblad 

SLIK GJØR DU:
Smak på sildefiletene og legg dem i vann eller 

melk et par timer om de er for salte. 
Skjær rødløk, vårløk og ingefær i tynne skiver.
Skjær silden i biter.

EDDIKLAKE 
Kok opp vann og sukker, og avkjøl. Tilsett 

eddikk, krydder og laurbærblad.
Legg sild, rødløk, vårløk og ingefær lagvis i et 

glass eller krukke. Hell over laken og legg på lokk.
Silden bør trekke et døgn i kjøleskap før den 

spises. Silden er holdbar i kjøleskapet i ca. 2 uker.
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GRAVET LAKS
INGREDIENSER
4 PORSJONER
1 kg laksefilet 60 g salt
40 g sukker
1 ts malt hvit pepper
1 bunt hakket frisk dill
3 ss akevitt eller druebrennevin

SLIK GJØR DU:
Del laksefileten i to på midten. Legg filetene 

med skinnsiden ned i en form eller langpanne. 
Bland sammen sukker og salt og gni inn fisken 
med blandingen.

Strø hvit pepper og dill over fisken. Drypp over 
akevitt eller druebrennevin.

Legg den ene delen over den andre. 
Dekk fisken med plastfolie og sett på lett press 
(bruk for eksempel et par tallerkener).

Sett fisken kjølig (8 °C eller lavere) i 3-4 døgn, 
avhengig av størrelsen. Etter gravingen:

Hell av laken og tørk fisken lett med 
kjøkkenpapir.
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Foto: MatPrat / Mari Svenningsen

LAMMERULL
INGREDIENSER
1 stk rulleskinn av lam
11⁄2 kg kjøtt fra lammebog 1⁄2 ts pepper
1⁄2 ts malt ingefær
11⁄2 ss salt
1 ts sukker
21⁄2 ts gelatinpulver

SLIK GJØR DU:
Fjern evt. ben fra siden. Skjœr lammesiden, 

slik at du får et flatt kjøttstykke med rette kanter 
(ca. 20 cm langt).

Det du skjærer fra kan legges i rullen sammen 
med oppskåret kjøtt fra bog. Kjøttet skal være 
i strimler, ca. 1x1 cm tykke. Bland krydder, salt, 
sukker og gelatin og dryss over kjøttet.

Rull kjøttet fast sammen. Start rullingen fra 
den enden som har mest kjøtt, fest sammen med 
tannstikker e.l.

Sy rullen med bomullstråd. Begynn fra den 
tykkeste enden for å få en jevn fasong.

Pakk rullen i et rulleklede (f. eks. et 
glasshåndkle) og surr rundt med bomullstråd.

Legg den innpakkede rullen i kokende, usaltet 
vann og la den trekke ved ca. 90° C i omtrent 1 
1/2 time (trekketiden er avhengig av tykkelsen 
på rullen). La den ferdige rullen hvile i 10-15 
minutter.

Legg rullen til press. Hvis du ikke har 
syltepresse, kan du f.eks. legge rullen på et brett. 
Legg så over et nytt brett med f.eks. noen 
murstein eller en kjele med vann (ca. 6 kg).
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Foto: MatPrat / Studio Dreyer-Hensley 

Den søte julekosen kan du lage selv, og det 
trenger ikke være kaker. Du kan bruke ferdig 
marsipan, men det er både enkelt og godt 
med hjemmelaget. Vær obs på at målene bør 
være nøyaktige for å få best mulig resultat. 
Derfor er alle disse oppskriftene målt opp i 
gram.

BRENTE MANDLER
250 gram mandler
250 gram sukker 
50 gram vann
Et par kaneldryss

Varm mandlene forsiktig opp i en kasserolle. 
Ta en kaserolle til hvor du smelter sukker og 
vann sammen til karamell. Drøss oppi litt 
kanel. Tilsett så de varme mandlene og rør 
godt sammen. Legg massen ut på en plate 
eller et brett med bakepapir over, og vent til 
det stiver. Da kan du knekke de brente 
mandlene opp i passelige biter.

KONFEKTKULER
300 gram mørk sjokolade finhakkes
100 gram kremfløte
25 gram konjakk
5 gram vaniljesukker.

Varm fløte og vaniljesukker opp til kokepunk-
tet. Ta kasserollen av plata. Rør inn den finhak-
kede sjokoladen. Rør til du får en jevn masse. 
Tilsett konjakk til slutt. Legg massen i små 
former eller bruk en liten skje og legg massen 
i klumper på et kaldt brett. Du kan forme de 
til senere når de stivner helt. Dryss gjerne litt 
kakaopulver eller oboypulver over dem.

MARSIPAN GRUNNOPPSKRIFT
500 gram skåldede og malte mandler
500 gram melis
200 grameggehvite
4 dråper sitronsaft

Rør mandler og melis sammen. Bruk kjøkken-
maskin med eltekrok. Tilsett eggehviten litt og 
litt. Tilsett så sitrondråpene. Massen må så 
eltes i mellom 10 og 15 minutter! Sett den så 
til hvile i minimum to timer i kjøleskap. Etter 
det er den klar til å formes eller kjevles ut. Bruk 
melis for å unngå at den blir klissete.

NOUGATMARSIPAN
200 gram marsipan
200 gram nougat
Litt HaPå
Litt flaksalt 

Kjevle ut marsipan til en tynn stripe. Del i to. 
Smelt nougaten i vannbad og smør halvparten 
over masipanen. Smør HaPå over nougaten. 
Legg på neste lag med marsipan. Smør på 
resten av nougaten og dryss et tynt lag med 
flaksalt på toppen. Del stripen opp i ruter eller 
biter. Nok til cirka 20 biter.

KOKOSKULER
200 gram marsipan 
150 gram hvit sjokolade
200 gram kokos

Marsipanen rulles ut som en pølse. Del den 
i 20 biter. Smelt sjokoladen i vannbad. Ha 
marsipankulene oppi sjokoladen og vend 
forsiktig slik at marsipanen dekkes av 
sjokolade. Legg deretter kulene i en bolle med 
kokos. Ta opp kulene en og en på en plate og 
avkjøl i kjøleskap. Kulene er best å spise når 
de er romtempererte.

BENGT GØRANS
JULEGODTER Bengt Gøran 

Thorbjørnsen
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Her bare gjør hun det. På et ekstremt godt «mårrabett» får Ingelill Jacobsen 14 flotte
røyer før han «Fiske-Lars» fra Hammerfest har fått så mye som et napp. 

Isfiske byr på magiske oppturer – og nedturer – helt fra november til juni.

JAKTEN PÅ
FISKELYKKE

22 IDÉ OG INSPIRASJON

Foto: Lars Mathisen

GODE 
FISKEPLASSER:

Hammefestområdet: Her er mange gode 
røyevann, både i Hammerfest-området, i 
Reparfjord-området og på Sennalandet.  
Her har du for eksempel Holmvannet, 
Gukkesjavri og Feitfiskvannet/ 
Buoidesguoljavrri.
Tromsøområdet: Nakkevannet mellom 
Breivikeidet og Sjursnes og Kattfjordvannet 
på Kvaløya er greie steder å komme til. 
Ellers er det mange vann å velge i. Har 
du muligheten til det anbefaler Lars å 
kjøre til Indre Troms. Der ligger de gode 
fiskevannene som perler på en snor. Sjekk 
fiskeinord.no 
Harstadområdet: Møkkelandsvannet er et 
kjent isfiskevann. Ellers er 
Aunfjellvanneneå anbefale. Spesielt 
Førstevann, Andrevann og Fjerdevann. 
Tennevannet, Steinsåsvannet og 
Heimvannet er også fine ørretvann. Lett 
tilgjengelige for de fleste.

– Ja, dette var en «fin» tur, kommenterer Lars 
Mathisen tilgjort sammenbitt, med et stort smil 
om munnen. Han er viden kjent i Hammerfest for 
sin ekstreme fiskeinteresse.

– De pleide å si om meg der at jeg var så 
ofte på fisketur at for at jeg ikke skulle virke for 
ekstrem innimellom pleide å lyge til kjæresten og 
si at jeg dro på byen, humrer han.

En kjæreste som deler fiskedilla og tur- 
entusiasmen er derfor et gode, selv om det altså 
kan resultere i turer a la den på Sennalandet hvor 
enkelte altså nesten ikke får fisk.

FAMILIEAKTIVITET
– Isfiske er en fantastisk aktivitet for hele familien. 
Det er enkelt å ha med seg ungene, egentlig fra 
de er bitte små. Og blir det kjedelig og lite napp 
kan du fint kombinere turen med litt aking i en 
skråning, en liten hoppbakke – og selvsagt et 
koselig bål.

Bål er halve turen. Bålkaffe og varm bålmat. 
Ikke slurv med nistematen!

Lars har gjerne også med teltet når han drar ut. 
– Jeg elsker å være ute og overnatter gjerne 

både sommer som vinter i telt. Hva isfiske angår 
er det som regel grålysninga som er det beste 
tidspunktet. Da kan du oppleve et skikkelig 
«morrabett».

For nybegynnere, og spesielt nybegynnere 
med barn, anbefaler han å prøve seg på fiskerike 
vann. Der er ofte sjansen til å komme i kontakt 
med fisk større. Isfiskekonkurranser kan også 
være en fin arena å starte på.

– Om ungene ikke får fisk selv, er de som regel 
garantert å se at noen andre får fisk. Dessuten er 
det enkelt å få hjelp til alt du lurer på.

MANGE TIPS Å HENTE
Men isfiske er ikke vanskelig. På nettsteder som 
fiskeinord.no og inatur.no finner du gode tips om 
vann og ikke minst hvor du kjøper fiskekort, der 
det er nødvendig.

– Du trenger er isbor, ei pilestang, maggot eller 
mark, ispigger for sikkerhetens skyld – og godt 
med varme klær. Gjerne et reinskinn å ligge på. 
Det er det aller beste. 

For isfiske er ofte en tålmodighetsprøve.
– Fiskeplasser som er gode på sommeren er 

gjerne også gode på vinteren. På tidlig vinter står 
røya på grunt vann. Ellers er det bukter og viker, 
og gjerne i tilknytning til munninger som er de 
beste stedene, forklarer Lars.

Trenger du inspirasjon bør du ta deg en tur 
innom larsmathisen.com. Lars beveger seg 
nesten aldri ut på tur uten kamera, og fanger 
gjerne sine aller flotteste opplevelser for 
ettertiden. Blinkskuddene han har lagt ut på 
hjemmesida er til salgs.

Foto: Lars Mathisen

Foto: Lars Mathisen

FISKETIPS:
Et koselig kaffebål og noen grillpølser på spidd 

øker turgleden.
Ha med nok varme klær og sko. 
Svært små barn kan ha stor glede av isfiske, 

men det er gjerne lurt å vente til de er så store at 
de kan si fra om de blir kalde.

Vær obs på istykkelsen og hamed sikkerhets-
utstyr for å kunne hjelpe deg selv eller andre.

Foto: Lars Mathisen

Foto: Lars Mathisen
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Boligselskapene har i de senere år i økende 
grad tatt i bruk BONORDs særskilte tilbud innen 
rådgivingstjenester. Spesielt innen økonomisk 
og juridisk forvaltning ser boligbyggelaget en 
økning i etterspørselen. I spissen for tjenestene 
hos BONORD finner vi Ronny Jørgensen, juridisk 
rådgiver, og Tony Winkler, styrerådgiver og 
produktansvarlig rådgivning. 

Både Jørgensen og Winkler har lang fartstid fra 
styrearbeid både fra borettslag, stiftelser, frivillige 
organisasjoner, politikk og næringslivet. 

– Hvorfor tror dere man ser denne økningen 
innen rådgivning og hva er det dere oftest får 
forespørsel om bistand om?

– I stor grad er det saksforberedelse før 
generalforsamling og styremøter. Styrene ønsker 
å sikre best mulige beslutningsgrunnlag før 
vedtak fattes. En annen gjenganger er gjerne 
saker hvor det over lengre tid har vært 
uoverensstemmelser mellom andelseier og styret. 
I slike saker hjelper det ofte å få sett på saken 
med nye øyne, forteller Tony Winkler.

Jørgensen utdyper.
– Det er et omfattende ansvar styrene i 

boligselskapene har. De kan fatte vedtak i alle 
saker som ikke etter lov eller vedtekter skal fattes 
av generalforsamlingen eller sameiermøtet. Det 
store omfanget og ansvaret, sammen med det vi 
opplever som økt presisjonskrav fra eierne, gjør 
at styrene ofte trenger bistand. Ofte ønsker de 
gjerne en forhåndsuttalelse eller lovlighets- 
kontroll.

ØKONOM OG JURIST
Tony Winkler er utdannet økonom og Ronny 
Jørgensen jurist. De deler kontor, noe som gir 
en lav terskel for samarbeid og på den måten å 

TRYGG TROSS
IS OG SNØ

Vinteren kan være brutal om du ikke tar dine 
forholdsregler. Det blir fort glattere enn du tror. 
Underkjølte veier og steintrapper, høy 
luftfuktighet, snø og is i alle former - alt ligger og 
lurer på deg. Du kan velge mellom flere effektive 
metoder for å unngå knall og fall; enten å smelte 
isen eller gjøre den mindre glatt. 

LAG FRIKSJON
Sandstrøing eller strøing med aske fra vedovnen 
er gamle metoder for å sikre seg mot fall på 

utfylle hverandres saker når disse berører den 
andres fagfelt, og det er ikke sjeldent. Innen bolig 
og eiendomsforvaltning henger jus og økonomi 
ofte svært nært sammen.  

Sammen er de også sentrale i BONORDskolen, 
og har utarbeidet kursene «Innføring i styrearbeid 
og boligjus» og «Gjennomføring av general- 
forsamling». Disse kursene har de pleid å kjøre for 
BONORDs forvaltede boligselskaper flere ganger i 
året. Denne høsten har de avholdt kurs i 
Hammerfest, Tromsø og Harstad.

– BONORDskolen er en unik møteplass hvor 
vi sammen med de som best vet «hvor skoen 
trykker», får belyst noen av de mest aktuelle 
problemstillingene som styrehverdagen bringer, 
forteller Winkler.

Hverdagen som jurist i BONORD er variert og 
interessant, forteller Jørgensen. I tillegg til arbeid 
med BONORDs egne boligprosjekter, bistår også 
juristen andre utbyggere i forbindelse med 
seksjoneringsarbeid, stiftelse av boligselskaper 
og selskapsrettslige problemstillinger som de 
måtte ha. Også på dette området fremhever 
Jørgensen nytten av samarbeidet med sin 
kontorfelle.

Når våren er i anmarsj stiller Winkler og 
Jørgensen som møteledere på et stort antall 
generalforsamlinger og sameiermøter. 

MØTELEDERE
– Vår tilstedeværelse og møteledelse bidrar til 
en effektiv og korrekt gjennomføring av disse 
møtene. Hovedregelen etter loven er at møtene 
skal ledes av styreleder, men det er åpning for 
at andre møteledere. Særlig i større borettslag 
har styreleder en fremtredende rolle i forbindelse 
med fremlegging av saker for møtet, og styret har 
gjerne kommet med en innstilling i saken. Særlig 
i betente saker kan det da oppleves som 
problematisk dersom samme styreleder også 
skal styre ordet og voteringen. Vårt bidrag blir da 
nesten alltid godt mottatt av general- 
forsamlingens deltakere, avslutter Winkler.

glattisen. Men de er ikke alltid like effektive, og 
det hele kan bli ganske grisete.

Heldigvis er det nå utviklet langt smartere 
produkter, som faktisk gjør nytte for seg også når 
snøen smelter. Med ett og samme produkt kan du 
nå sikre oppkjørselen, samtidig som tilliggende 
gressplener nyter godt av strøproduktet når våren 
kommer. 

Leca SafeAntiskli er en strøsingel av brent leire 
knust til små, skarpe steiner som fester seg til det 
glatte underlaget der sand og grus sklir av isen. 

Når våren kommer fungerer denne strøsingelen 
fra Krefting & Co som et jordforbedringsprodukt 
når den feies ut på plenen. 

FJERN ISEN
En glatt trapp eller inngangsparti kan fort bli 
skummelt. En kan alltids strø, men det sikreste er 
å fjerne isen.

Å strø koksalt på oppkjørselen og på trappen 
kan være effektivt. Men salt har sine 
begrensninger, spesielt når kvikksølvet går under 
-10. Da fryser nemlig vannet igjen, og der hvor 
saltet har smeltet blir like glatt igjen. 

Det finnes effektive issmeltere som fungerer 
helt ned mot 40 kuldegrader og som likevel er 
milde mot underlaget. Produktet inneholder i 
hovedsak kalsiumklorid i stedet for natriumklorid. 
Issmelteren er ifølge produsenten fire ganger 

mer effektiv enn standard veisalt, og kan i tillegg 
til å bryte gjennom tykke islag, også brukes til å 
forebygge isdannelse.

SE GODT UTEN Å SKRAPE
Med kjemiske midler er bruk av vindusskrape om 
morgenen en saga blott!

Hvem har ikke opplevd å sette seg i bilen en 
vintermorgen med vinduene dekket av et tykt 
islag? Det finnes måter å eliminere problemet, 
fort og enkelt. Spray på litt isfjerner og på et blunk 
er bilrutene isfrie. Dette er et middel som du også 
kan spraye på for å forhindre at rutene fryser til, 
samtidig fjerner det plagsom trafikkfilm.

At vinteren kan føre med seg både is og snø, burde ikke være en 
overraskelse. Glattisen kommer likevel overrumplende på mange. 
Her er tre tips som gjør deg trygg, både på veien og til fots. 

Tekst: Chera Westman/ifi.no

RÅDGIVNING 
FRA BONORD

At den kalde årstiden kan føre med seg glatt føre og en 
nediset frontrute på bilen trenger ikke å være en overraskelse 
i Norge. Det blir vinter hvert år her til lands. 
Foto: Tor Henning Støldal/ifi.no

Spray på litt isfjerner, og på et blunk er bilrutene isfrie.
Foto: Chera Westman/ifi.no

Issmelteren er skånsom mot gress, og tærer ikke på herdet 
betong, fliser, gulvbelegg og tepper. Foto: Kemetyl

Denne strøsingelen av Leca fungerer som et jordforbedrings-
produkt og kan med fordel feies ut på plenen når våren 
kommer. Foto: Krefting & Co
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ÅRETS JULEHANDEL
Snart står julen for tur, og for de fleste er tiden inne 
til å tenke på julegaver. Hva skal kjøpes, til hvilken 
pris og ikke minst hvor skal det kjøpes? 
Undersøkelser viser at på toppen av ønskelisten til 
Ola Nordmann finner vi bøker, klær, gavekort og 
reiser.

De siste ti årene har vi økt julehandelen i 
desember med rundt 15 mrd. kroner. 
Gjennomsnittlig bruker vi 6.270 kroner på gaver, 
klær og andre julerelaterte saker, mens vi bruker 
4.460 kroner til mat og drikke.

Utfordringene for mange butikkeiere er å få 
kundene fysisk inn i butikken. Er du over 60 år vil 
halvparten av dere handle alt fysisk. Er du under 
45 år vil ca. 80 prosent handle julegaver på nett.
Er du mellom 25-34 år er du i gruppen som handler 
mest på nett. Kjønnsmessig er andelen netthandlere 
ganske lik.

Kun 39 prosent netthandlerne har problemfri 
handel. De fleste problemene relaterer seg til sen 
leveranse, ikke levering til Norge, betaling eller 
teknisk svikt.

Velger du netthandling  er det alltid lurt å 
sammenligne priser. Et godt tips kan være å sjekke 
med prisguide.no. Her kan du også sette opp 
prisvarsel på det du ønsker å kjøpe.

Skal du kjøpe forbrukerelektronikk i julegave så er 
det lurt å sjekke prisene hos nettbutikkene først. Det 
ble tidligere i høst gjennomført en prissjekk av 20 
nettbutikker hvor de tre som kom på topp var 
NetOnNet, Elkjøp og Lefdal.

Mange velger i år å kjøper en drone i gave. Disse 
er blitt ganske rimelig i innkjøp, men vær 
oppmerksom på at ikke alle nødvendigvis oppfyller 
kravene. EU har gjort en stor undersøkelse og funnet 
feil på 9 av 10 droner. Sjekk om den er CE-merket før 
du kjøper, og sjekk gjerne tester på nettet. 

Både Microsoft med sin Surface Pro 4 med 
panelstørrelse på 12,3 tommer og Apple med sin nye 
iPad Pro med skjermflate 12,9 tommer, kommer til å 
knive om nettbrett-markedet år. Prisen en forholdsvis 
stiv så de blir nok ikke å ligge som harde pakker 
under alle juletrær. Begge har fått gode anmeldelser.

I år tipper vi at det nok blir flere av typen 
wearables som vi har omtalt i tidligere utgaver. 
Smartklokker og pulsmålere har fått flere apper og 
har bedre funksjoner, siden de først ble 
lansert. 

Da er det bare å ønske God Jul 
og lykke til med julehandelen, og 
husk: Alle liker harde pakker!

 

Kjell Magnar Lekang
IKT-ansvarlig

ITKOMMENTARENSTYREKONFERANSEN 2015

Konferansen har lang tradisjon, og gir 
deltagerne mulighet til faglig påfyll, få 
inspirasjon til sitt arbeid, å møte både 
samarbeidspartnere av boligbyggelaget. Et 
sentralt poeng er ikke minst at den gir deltagerne 
mulighet til å møte andre som har samme typen 
verv i et boligselskap. Dette er også hoved- 
grunnen til at boligbyggelaget gjerne kaller 
konferansen for årets viktigste møteplass.

Som i tidligere år besto programmet av 
aktuelle forvaltningstemaer innen økonomi og 
tekniske fag, samt den alltid populære juridiske 

spørretimen med advokat Finn Stormfelt og 
BONORDs juridiske rådgiver Ronny Jørgensen. 
Årets hovedtaler var filosofen og forfatteren 
Henrik Syse, som i et fyrverkeri av en 
presentasjon tok for seg temaet etikk i 
styrearbeid. 

– I år hadde vi basert programmet på den store 
undersøkelsen vi gjennomførte etter fjorårets 
konferanse. Der ble både deltagere, og de som 
ikke deltok av de tillitsvalgte, bedt om innspill på 
temaer og varighet på konferansen. Tilbake- 
meldingene etter årets arrangement har vært 

SPENNENDE DAGSKONFERANSE
FOR TILLITSVALGTE

veldig positive, som er hyggelig for BONORD. 
Dette er det største enkeltarrangementet vi 
gjennomfører i løpet av et år, så da er det viktig at 
vi treffer våre målgrupper, forteller 
kommunikasjonssjef Kim Kr. Nordli i BONORD.

Årets overraskelse til deltagerne var besøk 
og musikalsk innslag av Odd Norstoga under 
kveldens festmiddag.

I år gikk styrekonferansen av stabelen på Clarion the Edge i Tromsø 
lørdag 17.oktober. Totalt med samarbeidspartnere deltok 135 personer.

Her er utstiller Certego (tidligere Låsgruppen) i samtale med 
deltakere på konferansen. På bildet daglig leder John Roger 
Lorentzen, Jorunn Nilsen og Hugo Dalsbø.

(1) Bård Fredheim sørger for at Styrekonferansen foreviges for Facebook. (2) Odd Norstoga var årets lille overraskelse 
for BONORDs styremedlemmer. Han holdt en stemningsfull minikonsert. (3) Filsofof og forfatter Henrik Syse holdt 
et spennende foredrag. (4) På bildet fra venstre Øystein Stakkevold, Ørjan Nilsen, Bjørn Mathisen. (5) Åpning av 
konferansen av adm.direktør i BONORD Svein Dalsbø. (6) Tone Nordeng, Ann-Christin Heitmann og Hanne K. Indal fra 
BONORD kunne som vanlig svare på spørsmål angående medlemmer, medlemsfordeler og verving.
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En fersk kundeundersøkelse viser at over 90 prosent av kundene 
er fornøyde med både service, produkter og prisnivå hos 
Forsikring for medlemmer.

Forsikringsselgerne i Vardia (Forsikring for 
medlemmer) får gode tilbakemeldinger fra kundene. 
FOTO: Anne Elisabeth Næss
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PARTNER

Dette er et tilbud til deg som er medlem 
av BONORD. Forsikringen leveres av 
Vardia Forsikring, og er fremforhandlet 
av Boligbyggelagenes Partner på vegne 
av 41 boligbyggelag. Avtalen sørger for 
gode priser til medlemmer. Du får også 15 
prosent samlerabatt!
Ring 03712 mandag til og med fredag fra 
kl. 8:00 til kl. 18:00 (fredag til kl. 16:00) 
eller sjekk forsikringformedlemmer.no 

– Dette er veldig gode resultater, og vårt ønske er 
at enda flere medlemmer tar kontakt for å få et 
godt tilbud. Vi vet mange kunder har spart mye 
på å skifte til vår samarbeidspartner sier 
Hanne K. Indal, leder for Medlemsavdelingen og 
er ansvarlig for de gode avtalene medlemmene 
kan dra nytte av gjennom BONORD. 

– Foruten forkjøpsrett på en rekke boliger, 
ønsker vi å gi våre medlemmer noe ekstra. Det 
skal lønne seg å være medlem i BONORD, 
understreker hun, og er svært glad for at BOLYST 
i dette nummeret kan presentere en helt ny lokal 
partner som gir gode tilbud til BONORD- 

medlemmene. Samtidig er avtalen med JM 
Hansen reforhandlet og der er det nå en enda 
bedre rabattavtale, spesielt på installasjon og 
installasjonsmateriell.

MANGE MANGLER FORSIKRING
Ser du kvalitetsmerket «Boligbyggelagenes 
medlemsfordeler», skal du vite at du får et godt 
medlemstilbud, og er det et tilbud Indal virkelig 
ønsker at alle medlemmene skal få øynene opp 
for ved inngangen til det nye året, så er det 
Forsikring for medlemmer.

– Undersøkelser viser at to av ti som bor i 

borettslag ikke har innboforsikring. Det betyr at 
dersom det skjer noe, vil de uten forsikring stå 
i fare for å miste alle tingene sine. Vårt mål er 
derfor at alle våre medlemmer skal være forsikret 
– både i og utenfor hjemmet sitt. Derfor ønsker 
vi å gi medlemmene våre et godt tilbud på dette, 
sier hun. 

Hun vet at prisene er gode. Hun har snakket 
med BONORD-medlemmer som har fått tilnærmet 
halvert sin årlige forsikringspremie, samtidig som 
de tredoblet forsikringsverdien på innboet, ved å 
bytte til Forsikring for medlemmer.

FORNØYDE MEDLEMMER
Forsikring for medlemmer leveres av Vardia. I en 
fersk kundeundersøkelse svarer over 90 prosent 
av kundene at de er fornøyde med både service, 
produkter og prisnivå hos Forsikring for 
medlemmer.

I tillegg til at pris er viktig, er det kanskje enda 
viktigere at medlemmene er riktig forsikret.

– En forsikring du tegnet for ti år siden er ikke 
nødvendigvis riktig for deg i dag. Tiden går og 
familien øker, huset blir større og bilen blir eldre. 
Alt dette har innvirkning på hva slags forsikrings-
behov man har. 

Hvis du får en telefon fra Vardia, skal du vite at 
det gjelder boligbyggelagets egen forsikring, og 
at de ringer på vegne av oss.

For å minne medlemmene på hvor viktig det er 
å sjekke forsikringene sine, har vi laget en 
uhøytidelig quiz. Vi ønsker å være en pådriver for 
at alle tar en årlig forsikringssjekk, og vi håper at 
quizen kan bidra til at medlemmer sjekker både 
dekning og pris på forsikringene sine oftere enn 
de faktisk gjør, sier Indal. 

Quizen kan du ta på www.forsikringssjekken.no 

SVÆRT FORNØYD MED 
FORSIKRINGSAVTALEN

KUNDEUNDERSØKELSEN
Forsikring for medlemmer gjennomførte 
en kundetilfredshetsundersøkelse i 
september 2015.
Totalt 1.045 kunder svarte. 
92 % svarer ja (4, 5 og 6 på skalaen) 
på at de er fornøyd med forsikrings- 
rådgiveren sin.
90 % svarer ja på at de er fornøyd med 
responstid og tilgjengelighet.
94 % svarer ja på at de er fornøyd med 
prisnivået på forsikringene. 
80 % av de som har meldt skade svarer at 
de er fornøyd med skadeoppgjøret. 

ENKELT Å BYTTE FORSIKRINGSSELSKAP
Forsikring for medlemmer ordner byttet for deg 
og sier opp din gamle avtale, alt du trenger å 
gjøre er å akseptere tilbudet. Dersom du bytter før 
hovedforfall, får du igjen det du har betalt for mye 
av innbetalt premie fra ditt gamle 
forsikringsselskap.
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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

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 
bo-rettslagsbolig. 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 et populært 
GoPro kamera.

Et medlemskap i boligbyggelaget 
er en investering i boligmarkedets 
gullkort.

ÅRETS 
JULEGAVE?

Det enkleste er å melde seg inn på nett!
Gå inn på www.bonord.no
Har du spørsmål så kan vi kontaktes på følgende 
telefoner: Tromsø: 77 60 32 00 ~ Harstad: 77 01 
84 60 eller post@bonord.no Besøk oss også på 
Facebook.



I år kan BONORDs medlemmer gjøre julehandelen på 
G-Max eller G-Sport og få penger til overs! Nå er det både 
medlemsrabatt og -bonus å få i butikkene i Tromsø og Harstad. 

BONORDs nye partner håper medlemmene blir 
begeistret, og kommer til å satse bevisst på 
medlemskvelder og andre servicetilbud for de 
lykkelige innehaverne av et BONORD-kort.

Varehussjef Roy Rakkenes ved G-Max på Jekta 
er selv BONORD-medlem og har savnet 
medlemsrabatter på sports- og fritidsutstyr. Da 
han startet i jobben for et halvt år siden, hadde 

han partnerskap hos BONORD som et av de første 
tiltakene han ønsket å få på plass.

ALLE ER MED
– BONORD-medlemmene er en attraktiv kunde-
gruppe, og vi mener vi har et attraktivt tilbud til 
dem. Alle butikkene i kjeden i Tromsø og Harstad 
er med i partneravtalen. Det betyr at du kan 

Medlemsansvarlig Hanne K. Indal er glad på medlemmenes 
vegne over en solid ny partneravtale med G-Max og G-Sport 
i Tromsø og Harstad. Her gir hun varehussjef Roy Rakkenes 
ved G-Max merkene som skal opp ved kassa.

NY PARTNER PÅ 
SPORT OG FRITID

handle hos G-Max på Jekta og G-Sport på K1, 
på Torgsenteret i Tromsø sentrum og G-sport i 
Harstad sentrum, forklarer Rakkenes, og beklager 
i samme åndedrag at de ikke har butikk i 
Hammerfest. 

Som BONORD-medlem får du 10 prosent på 
ordinære priser, minus optikk, elektronikk, våpen 
og ammunisjon. Men også disse varene er 

inkludert når du i kassa får 5 prosent medlems-
bonus på hele kjøpet ditt, forutsatt at du har 
aktivert medlemskortet ditt på BONORDs nettside. 
Rabattene utgjør fort en del kroner. Handler du for 
eksempel for 5000 kroner utløser det en rabatt 
på 500 kroner og en bonus på 225.

ALLTID BILLIGST
– Det er knallhard konkurranse i dette markedet, 
og den ønsker vi å vinne. Derfor har vi innført 
en rekke tiltak som skal komme alle våre kunder 
til gode. For eksempel har vi prisgaranti på alle 
våre varer. Finner du identisk vare et annet sted 
til en rimeligere pris, får du tilbake mellomlegget. 
I tillegg gir vi deg 20 prosent rabatt på ditt neste 
kjøp hos oss, forklarer Rakkenes. Prismatchingen 
kan også brukes mellom G-sportbutikkene. 

– Kjører vi i Tromsø en kampanje på en vare, 
kan du prismatche på samme vare ved butikken i 
Harstad, forklarer varehussjefen.

Kunden har 100 dagers åpent kjøp og i tillegg 
finnes en tjeneste som heter «Klikk og hent». Det 
betyr at du ved å gå inn på butikkens hjemmeside 
kan bestille de varene du skal ha, og to timer 
senere få de levert ferdig pakket i butikken.

GOD KOMPETANSE
– Har du andre ønsker må du bare ringe oss, så 
ser vi hva vi kan få til, sier Rakkenes. Han har 50 
ansatte ved G-Max på Jekta som nå forbereder 
seg på langåpent, søndagsåpent og nattåpent i 
forbindelse med julestria. Ordinært er butikken 
åpen mellom 10 og 21 hverdager og klokken 10 
og 18 lørdager. 

– De fleste av våre ansatte har særdeles lang 
fartstid i bransjen og svært god kompetanse for å 
kunne veilede kunden til riktig utstyrsvalg. Ta 
kontakt med oss! Vi har fokus på handle- 
opplevelse og butikkstandard. Selvsagt er vårt 
største ønske at kundene kommer tilbake til oss. 

G-Max på Jekta er den G-Max-butikken som 
ligger lengst nord. Varehuset har enorme flater 
både i butikken og på bakrommet. Det er blant 
annet fordi de kan kjøre interne kurs på ansatte. 
Butikken driver for eksempel et eget løpestudio 
hvor det er mulig å få analysert løpesettet sitt før 
man velger ut riktig sko. Denne tjenesten er gratis 
for kundene, og de ansatte læres opp gjennom 
fysioterapeuter som jobber for de ulike 
skomerkene. I tillegg får du tilpasset skisko og 
montert bindinger gratis. 

Avdelingen har også eget sykkelverksted og et 
verksted for skipreparering.
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Vivian Benjaminsen demonstrerer løpestudioet på G-Max. 
Etter at kunden har tilbakelagt 2-3 minutter med løping på 
tredemølla, tar hun sakte film av løpeturen, analyserer 
føttene, og er i stand til å anbefale hvilke sko som vil gi 
kunden best støtte og demping på løpeturen.

Gjennom prismatch kan kunden være sikker på å alltid gjøre 
det beste kjøpet hos en av G-butikkene.

PARTNER

Fire butikker er med: G-Max på Jekta, og 
G-Sport på K1, Torgcenteret og i Harstad 
sentrum.
10% rabatt på alle ordinære priser, minus 
optikk, elektronikk, våpen og ammunisjon.
5 prosent kjøpebonus på alt du handler.
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FLERE FORDELER 
FRA JM HANSEN
Når du handler hos JM Hansen får du ikke bare medlemsrabatt. Du møter ekte mennesker 
med hjerte for jobben sin og for faget sitt, som forstår og løser det du trenger hjelp til.

Administrerende direktør Nina Hjort er uendelig 
stolt av sine medarbeidere. Hver eneste dag drar 
de ut og løser alt fra store automasjonsprosjekt 
til å skifte kontakten på vaskerommet i en liten 
leilighet. I 90 år har JM Hansen levert varer og 
tjenester i Nord-Norge. Inn mot 2016 er selskapet 
i fortsatt vekst og i konstant utvikling for å møte 
nye behov og løse nye oppgaver.

– Vi har nå 180 ansatte. Gode folk som er 
flinke til å forstå kundenes behov, sier direktøren.

 ENERGIØKONOMISERING
Konsernet har flere avdelinger, både installasjon, 
automasjon, maritim, serviceverksted og butikk.

– Maritim treffer kanskje ikke den vanlige 
forbrukeren så ofte, men jeg anbefaler 
absolutt BONORD-medlemmer med egen båt om 
å komme innom vår maritime avdeling, sier Hjort.

Bedriften satser tungt på innovasjon, og 
Nina Hjort ble svært overrasket da hun nylig fikk 
presentert tall som viser at over 90 prosent av alle 

PARTNER

JM Hansen Installasjon: Spesialpris på 650 
pr time (eks.mva) for elektromontør. 
Rabattert pris på alt av installasjons- 
materiell.
Serviceverkstedet: 5 prosent rabatt på 
totalbeløpet.
JM Hansen i Storgata: 10 prosent rabatt på 
alle varer, minus PC, PC-skjermer, skrivere, 
mobiltelefoner, nettbrett og Apple- 
produkter.

nybygg, fortsatt innredes med gammel teknologi.
– Utviklingen på energiøkonomisering er 

formidabel, men i Norge er vi treg med å ta den i 
bruk. Nå finnes det mye på markedet som er lite 
og enkelt å få på plass, og som fra dag en bidrar 
til å redusere strømforbruket ditt, forklarer hun. 

JM har betydelig kompetanse på 
smarthusteknologi, og forventer ytterligere vekst 
på dette området. Ikke minst med tanke på å 
gjøre boliger tryggere.

BRUK MEDLEMSMAKTA!
– Jeg er overrasket over at ikke medlemmene i 
borettslag bruker sin størrelse mer bevisst. Slår 
de seg sammen og kommer til oss med en større 
ordre får de ut gode rabatter. Det handler om alt 
fra at flere samtidig kanskje trenger å skifte ut 
lysarmaturer eller kjøleskap, til at mange ønsker 
seg energiøkonomiserende teknologi i sine 
leiligheter, sier daglig leder Roar 
Kristoffersen i JM Hansens butikk i Storgata.

Nina Hjort har et sterkt ønske om et pulserende 
sentrum.

– Jeg må nok erkjenne at vi driver butikken 
mer med hjertet enn ut fra en bedriftsøkonomisk 
vurdering. Jeg er generelt svært bekymret for 
butikkene i Tromsø sentrum. Et levende sentrum 
på dagtid er så viktig for byen vår. Mister vi 
sentrumsbutikkene sitter vi igjen med kontorbygg 
og en utelivsby som primært er åpen på kveldstid. 
Det tror jeg ikke noen ønsker seg, sier Hjort.

I det siste har butikken hatt en god vekst, ikke 
minst som følge av at hvitevareavdelingen er 
tilbake. Daglig leder Kristoffersen er opptatt av å 
gi kundene god informasjon om produktet de skal 
kjøpe, og at de velger kvalitet som varer.

– Det er en utfordring å konkurrere med prisen 
du finner på nettbutikkene, for vi er mer enn et 
automatisert lager. Vi skal lønne våre ansatte, 
ikke minst skal vi sørge for at de hele tiden 
utvikler sin kompetanse, slik at de kan gi kundene 
best mulig hjelp. Som lokal bedrift holder vi et 
knippe varer på lager. Vi kan levere på dagen, 
her om dagen hjalp jeg en som plutselig sto uten 
fryseboks. Vi kan reparere ting som går i stykker, 
og kan levere på døra, bære inn og 
montere opp. Ikke minst er vi enkle å få kontakt 
med. Enten per telefon eller ansikt til ansikt.

Det er en verdi som aldri går av moten.

Daglig leder Roar Kristoffersen i JM Hansens butikk i Storgata

Mads Bræck Karlsen, Nina Hjort, Richard Skogheim
Kim Erik Østerås

VISSTE DU AT:
JM Hansen har bygget nytt på Håpet i Tromsø 

og tar imot alle kundehenvendelser som ikke skal 
til butikken der.

JM Hansen har eget serviceverksted, som 
reparerer både hvite- og brunevarer.

JM Hansen har avdelinger i Tromsø, på 
Storsteinnes og på Svalbard.

JM Hansen leverer elektroinstallasjoner fra 
Antarktis i sør til Spitsbergen i nord

JM Hansen er god på smarthusteknologi, 
og leverer innovative automasjonsløsninger til 
mange ulike næringer.

Norge er i gjennomsnitt selvforsynt med 
energi 98 prosent av tiden. Bruker flere energi-
økonomiserende tiltak vil vi trolig få et overskudd 
av grønn kraft som kan eksporteres.
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J U M M X A K W T J U N E V F O E G A S
R U D E I I M A V Q G A S L L E L S S M
D D O C R Y A C I H O N E D V U A Y P I
Æ J U L E T R E L Y S Å M A O T D Ø L B
E L D N S T S N A A I P G P M G A V Y O
S N I F M M I G B V S A N E R O S E V N
J A P P Å U P A S M Å K A K E R Q S S M
U R R A T E A I H O K Ø E L D O E K K A
E K Ø V R B N U F N E Z K P I Ø R G A M
M O K L D E G G A H R R M A O G I S L A
E N E V U K R E L Y T Ø R K K T R L E N
R I L O E S I W E E K L P E P P T Z N D
T V S G A V S A L S V N I S R O E A D A
E D E S E M B E R V E I T S A L M E E R
V E V A T O S G K E M M N A V Ø F F R I
A M O S T U R L U A N A A G N A E S I N
N I S S E M B E D A T T N S E D R U L L
G O G E M T Æ O I E I T Æ F R J S L O
E K E T R E S T J E R N E N G S A N J Æ
L Y F R E I T T L I G N Q R T S H U R E

Hvite kakemenn og -koner
Lyst til å lage noe nytt og spennende til jul? 
Prøv hvite «pepperkaker», også kalt spekulasi.

INGREDIENSER
100 g meierismør , smeltet
3 dl sukker
2 dl melk
1 l hvetemel
1 ts hornsalt

SLIK GJØR DU:
Rør sammen smeltet smør, melk og sukker.
Rør inn halvparten av hvetemelet sammen 

med hornsaltet.
Bland inn resten av hvetemelet (og vanilje- 

sukkeret) til du har en deig som er lett å jobbe 
med.

Pakk deigen i plast og legg den kaldt i minst 
en time, gjerne over natten.

Forvarm stekeovnen til 175 °C. Legg bakepapir 
på 2 stekebrett.

Kjevle ut deigen til ½ cm tykkelse. Bruk 
pepperkakeformer og stikk ut kaker av deigen. 
Løft dem over på stekeplatene.

Stek kakene i ca. 7 minutter. De skal være 
sprø utenpå, og litt myke inni. Løft kakene over på 
rist og la dem bli helt kalde.

Bruk konditorfarge og en tannpirker, fyrstikk 
eller tynn, tynn pensel til å dekorere kjeksene.

Oppbevar kakemennene i en tett boks. 

Du kan med fordel lage dagen dagen før du skal 
bake. Den holder seg fint i kjøleskapet i to-tre 
dager.

Konkurranse:
På kryss og tvers:
I dette boksatvmylderet finnes det minst 17 ord som jeg forbinder med jul. Kan du finne dem?  
Send bilde til: Bonord, postboks 6156, 9291 Tromsø, merk konvolutten Barnesida.

Vinner barnekryssord blad 3: Josefine Gaare, 7 år
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Sagt fra barnemunn:
- Å være engel er et typisk kvinneyrke.
- Det er ikke bare damer som er engler. Det er bare på glansbilder det. 
I virkeligheten er engler bare vanlige menn som er bedekket med fjær.
- Jesus ble født hos en bonde. Oppi matfatet til en gris.
- Hyrdene hadde turban på hodet mens de gjetet sauer og høner. Etter 
at hyrdestunden var slutt, dro de for å besøke Jesus på julaften. Det 
er derfor vi gir hverandre gaver i dag. Men de spiste nok kanskje ikke 
ribbe. Jeg tror de spiste grønnsaker og drakk vin. Eller kanskje de stekte 
eselet, tross alt?
- Det var julestjernen som lyste så høyt at de tre vimsete menn ble ført 
fremover til låven der Jesusbarnet lå i skjødet til Jomfru Maria.



 
Med Bredbånd 50 kan alle i familien strømme filmer og musikk, spille online, surfe, chatte, snappe,  
twitre og mye, mye mer. I tillegg får du alle T-We tjenestene som Start forfra, Ukesarkiv og TV-arkiv fra 
Canal Digital inkludert i abonnementet. Med T-We Box får du også tilgang til TV-kanalene og opptakene  
dine på iPad.

Oppgrader bredbåndet ditt på canaldigital.no

Sørg for nok kapasitet til alle i husstanden.



TROMSØ Jekta, Heilovegen 19 Tlf. 77 60 74 00  
Åpent: man-fre 10-21  lør 10-18

TORGSENTERET
Storgata 79-81. Tlf. 77 68 06 13 Åpent: man-fre 09-18  tors 09-19  lør 09-16

K1 LANGNES
Karlsøyveien 1. Tlf. 77 60 26 60  Åpent: man-fre 10-20  lør 10-16

SENTRUM HARSTAD
Rikard Kaarbøsgt. 9 Tlf. 77 04 10 80  
Åpent: man-fre 09-17  tors 09-18  lør 10-15

5%
BONUS PÅ 

ALLE VARER

HVER UKE SJEKKER VI PRISEN 
PÅ OVER 1000 VARER FOR 

AT DU IKKE SKAL MÅTTE 
BETALE FOR MYE!

Dersom du finner en identisk vare til en lavere 
pris hos noen andre, så matcher vi prisen og 

gir deg ÷20% avslag på neste handel hos oss.

10%PÅ ALLE VARERGJELDER IKKE TLBUDSVARER, VÅPEN, AMMUNISJON, OPTIKK OG ELEKTRONIKK

VELKOMMEN TIL OSS PÅ  G-SPORT ELLER 
G-MAX PÅ EN HYGGELIG HANDEL!

MEDLEMSFORDELER
HOS G-MAX OG G-SPORT







RETURADRESSE:

BONORD
Postboks 6156
9291 TROMSØ

B 
Blad

Det er enkelt å selge 
bolig når man vet hva 

man driver med
-

Vi vet hva som gir 
deg en høy pris

SKAL DU SELGE BOLIG?
Med vår kunnskap gjør vi det enkelt for deg, og gir kjøperne «det lille ekstra» 
– en viktig forutsetning for en god pris og en trygg handel

Kontakt oss for en uforpliktende vurdering! 
Garanti Hammerfest  |  Strandgata 16  |  Tlf. 78 40 76 40  |  hammerfest@garanti.no
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


