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LEDER

Vi skal utvikle et topp 
dataverktøy som gjør 
kommunikasjonen med 
våre kunder langt enklere.
Svein Dalsbø, administrerende direktør

Våre medlemmer er våre kunder. Og våre 
kunder er også de mange boligselskaper som vi 
forvalter. Felles for alle disse er at de har store 
 forventninger til det BONORD leverer. Dette 
 gjelder uansett om vi forhandler fram nye med
lemsfordeler, leverer regnskap til forvaltnings
kunder, eller bygger nye leiligheter for våre 
medlemmer. Alle har forventinger om at vi setter 
«kunden først». Kundene har også forventninger 
om at dette må gjøres på en effektiv måte, og i 
dag er dette ensbetydende med digitalisering og 
effektiv kommunikasjon over nettet.

For å møte de ønsker dere som våre kunder har, 
og våre egne, har vi sammen med våre partnere 
i Storbybolig og vår datasentral, igangsatt det 
største ITløftet noensinne i boligbyggelags
verdenen. Karakteristisk nok kalles dette «Kunden 
Først». Målsetningen er helt klar – vi skal utvikle 
et topp dataverktøy som gjør kommunikasjonen 
med våre kunder langt enklere, og som gjør at 

våre kunder kan gjøre langt flere ting på nett, og 
på de tidspunkt dette måtte passe dem.

Våre kunder er forskjellige og har ulike behov. 
Medlemmene er opptatt av medlemsfordeler og 
forkjøpsrett. For dem vil telefonen være det viktig
ste instrument for å kommunisere med bolig
byggelaget, og da i form av en ny app. Her vil de 
finne medlemskortet, informasjon om medlems
fordelene, og aktuelle tilbud og ikke minst om 
hvilke boliger som er på forkjøpsrett i de områder 
du kan tenke deg å kjøpe i. Beboere i lagene har i 
tillegg behov for å vite hva de kan og hva de ikke 
kan gjøre i boligselskapet, samt svar på generelle 
spørsmål om borettslag uten å måtte kontakte 
styret i laget.

Styret i boligselskapene har et litt annet utgangs
punkt. Mange er i full jobb, opplever tidsklemma 
og er opptatt av å utføre oppgavene mest mulig 
effektivt. Dette innebærer en effektiv arbeids

deling i styret, effektiv kommunikasjon med 
 forvalter og beboere. Kravet blir enkle data
systemer, tilgang til portaler med et tastetrykk. 
Fakturaer skal kunne attesteres og konteres 
via nettbrett eller telefon, uansett om man er 
hjemme eller på reise, og en generell forbedring 
fra dagens portaler. 

Dette er forventningene til boligbyggelagenes 
nye datasystem, og at det får en helt annen 
 innpakning enn de systemer som benyttes i dag. 
Samlet sett vil dette gi en ny hverdag både for 
oss og våre kunder. Vi gleder oss til løpende 
kunne rulle ut gode løsninger til våre kunder i det 
 kommende året!
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Nye utsikter
Egentlig har de nesten bare sittet og beundret den nye utsikten sin etter at de flyttet 
inn, ekteparet Sølvi Ridderseth og Viggo Hansen. De er strålende fornøyde med å 

ha byttet ut eneboligen med toppleilighet i Sundet 2, blokk D.

28. september var det mulig å flytte inn, og 
samme dato var ekteparet på plass. Begge 
skryter hemningsløst både av fagfolkene som har 
vært involvert og ikke minst friheten BONORD og 
PEAB la opp til slik at de kunne sette sitt eget preg 
på leiligheta.

– Vi hadde muligheten til å flytte på vegger og 
bestemme absolutt alt selv, forklarer Sølvi om 
4romsleiligheten som har endt opp med to bad, 
et vaskerom og tre soverom ved siden av den 
kombinerte kjøkken og stueløsningen. I midten 
av det hele er det et innbydende spisebord. En 
av parets absolutte lidenskaper er å lage mat, 
og invitere gjester på et bedre måltid. Den nye 
 leiligheten fremstår spesialdesignet for dette 
formålet.

VERANDA MED PANORAMAUTSIKT
– I tillegg har vi en romslig veranda. Når du 
kommer fra enebolig er den litt viktig, det å ha 
muligheten til å gå rett ut og kjenne på været. Vi 
har allerede tilbrakt mye tid på verandaen, og har 
planer om å legge fliser og fikse litt der ute. 

De kjenner på seg at verandaen kommer 
til å bli mye brukt nær sagt uansett vær og 
 temperatur. Både leiligheten og verandaen har 
panoramautsikt over Tromsø fra sør til nord langs 
sundet. 

Hele Tromsø formelig ligger og byr på seg selv 
i alle fargenyanser og skyformasjoner. Allerede 
begynner antallet bilder som er tatt fra verandaen 
å bli betydelig.

– Og båttrafikken, den kommer liksom så nært. 
Viggo har lastet ned en app som gir han 

 oversikt over båter på vei til og fra Tromsø havn. 
Hvor de kommer fra og hvor de skal.

Selv om det ikke bare er båtene men også 
en del biltrafikk som flyter tett inn og ut av 
tunnelinnslaget til Tromsøysundtunnelen like 
nedenfor, høres ikke en lyd.

– Ikke hører vi noe utenfra og ikke hører vi 
naboene. Jeg har faktisk vært inne hos naboen 
og testet mens jeg spilte musikk på full guffe 
inne hos meg selv. Hørte ingenting. Dette er helt 
 utrolig bra! sier Sølvi begeistret.

«BLOKKTRAUMET»
Sølvi hadde egentlig ikke trodd at hun noen gang 
skulle havne i blokk igjen.

– Jeg bodde i blokk da eldstedattera var baby. 
Uten heis i fjerde etasje. Jeg husker hvordan jeg 
løp opp og ned for å få med varer og unge og alt. 
Og så var det forferdelig lytt. Du hørte om naboen 
hosta, gremmes hun. 

Paret er forholdsvis unge med tanke på at de 
har vinket farvel til eneboligen. De er akkurat i 

overgangen mellom 40 og 50årene, men ville 
ha mer frihet nå når ungene er voksne.

– Yngstemann bor fortsatt sammen med 
oss, men han går i læra på Hurtigruta og er 

Foreløpig har vi ikke behov for å reise på hytta 
engang. Vi trives så fantastisk godt akkurat her.
Sølvi Ridderseth og Viggo Hansen
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– 2016 har vært nok et godt boligår i 
Tromsø, og i det vi nå nærmer oss års
skiftet ser vi et marked i rimelig balanse, 
mener Svendsen. 

I sum er det totalt sett solgt ca 100 flere 
brukte boliger i Tromsø enn på samme tid i 
fjor. Men gjennom hele året har tilbudet til 
enhver tid ute i markedet (boliger for salg) 
vært gjennom gående lavere enn i fjor på 
brukte boliger. Konkurransen om disse 
bidrar til den prisveksten vi snakker om i år. 

– Ser vi på tilbudet som ligger ute i 
 markedet akkurat i skrivende stund, så 
ser man at av de totalt 406 boligene som 
ligger ute, så  representerer bruktboligene 
ca 170, sier  Svendsen.

58 PROSENT NYTT
– Nyboligene står for 58 prosent av 
det totale utbudet. Det er spesielt at 
 nyboligene representerer en så stor andel 
i markedet, men skyldes at det er god fart 
på byggevirksomheten i Tromsø nå. 

Prisene tegner til å ha vekst samlet på 
cirka syv prosent på 12 måneder. I 2014 
opplevde Tromsø en 12månedersvekst 
med 17 prosent på sitt aller høyeste. Nå er 
det kun Oslo som fortsatt har full fyr i bolig
markedet. De skiller seg voldsomt ut i for
hold til resten av landet med en prisvekst 
på 22 prosent! På Sørvest landet er de mer 
preget av oljebremsen. Stavanger prisene 
har gått ned i år med fire prosent.

I Hammerfest er også markedet i 2016 
mer labert enn det har vært tidligere, også 
det preget av at olje relatert  virksomhet er 
nede i en bølgedal. GARANTI er her en av 
tre eiendoms meglere, og jobber målrettet 
for å ta en større del av dette markedet. 

11 PROSENT ØKNING
– For vår del – GARANTI Tromsø – har vi 
solgt cirka 11 prosent flere boliger i år enn 

i fjor. Vi har med andre ord hatt nok et 
veldig bra år i Tromsø, og vi ligger an til 
å få to meglere blant kjedens aller beste. 
Norges beste megler i GARANTIkjeden 
blir igjen vår Raimond Sørensen, røper 
 LeifHarald Svendsen.

– Raimond har et solid grep om hånd
verket sitt og selv om ikke året er avsluttet 
troner han så høyt på toppen nå, at det 
skal godt gjøres for noen å ta han igjen før 
julen ringes inn.

INGEN ENDRING I SIKTE
– Disse gode resultatene kommer til 

tross for at vi har hatt to færre meglere 
enn normalt det siste halve året, så jeg vil 
absolutt si vi har et bra  resultat i og med 
at vi har hatt et mindre mannskap i sving 
enn vanlig, sier Svendsen på sitt sedvanlig 
beskjedne vis.

Basert på hans lange erfaring som eien
domsmegler, ser han foreløpig ingenting 
som tyder på at det er endring i sikte i 
boligmarkedet. 

– Det er fortsatt god fart i NordNorge. 
Jeg vil tro at med lav ledighet og så 
lav rente, så er det ingen grunn til å 
tro at dette endrer seg til neste år, sier 
 LeifHarald Svendsen.

Et marked i balanse
GARANTI Tromsø sin salgssjef, Leif Harald Svendsen, 
 konstaterer at markedet i Tromsø er i rimelig balanse. 
Prisveksten siste år ser ut til å ende på rundt syv prosent, 
og opp vel 50 prosent totalt de siste fem årene.

bare hjemme når han har turnusfri. Han har fått 
det største soverommet til sin egen «hule», og har 
eget bad. 

Eneboligen paret hadde var på nærmere 300 
kvadrat fordelt over tre etasjer. 

– Vaskerom i kjelleren og tre ulike bad. Det var 
en formidabel jobb å holde alt rent, jeg hadde så 
lyst på noe mer lettstelt og på ett plan, melder 
Sølvi.

Viggo gleder seg til å kunne gå rett inn uten å 
tømme innkjørselen for snø etter at de har vært 
på ferie. Han mener også å ha kjørt nok snøfreser 
og gressklipper for en stund.

Egentlig hadde paret lenge vært på utkikk etter 
noe mer lettstelt da dette prosjektet dukket opp.

DET LILLE EKSTRA
– Viggo jobber i Bravida og er stadig involvert 
yrkesmessig i ulike boligprosjekt. Det betyr at han 
får med seg det som skjer i markedet, og egentlig 
var det noe som traff umiddelbart da han kom 
hjem med prospektet for denne blokka.  

– For meg var det viktig å ikke ha noen over, og 
at vi måtte ha heis. 

I tillegg har det vært enkelt for paret å gjøre 
oppgraderinger etter eget ønske.

Matinteressen har materialisert seg i form 
av et imponerende kjøkken med kjølehjørne 
og to steke ovner. I tillegg har den opprinnelige 
elektrikeren passet på å få lagt inn noen finesser i 
forhold til de siste trendene hva angår lys. 

Alt styres fra brikker under spisebordet. Du kan 
for eksempel tenne og slukke alle lys i leiligheten 
med trådløs fjernkontroll.

Beslutningen om å selge eneboligen har vært 
applaudert av resten av familien når de ser hva 
paret har fått for pengene. 

– I tillegg gikk vi litt i overskudd på salget av 
eneboligen, slik at vi nå kan dyrke hobbyen vår 
med å reise enda mer. Det gleder vi oss til, men 
foreløpig har vi ikke behov for å reise på hytta 
engang. Vi trives så fantastisk godt akkurat her, 
stråler ekteparet.

God kvalitet viktig
Prosjektleder Torkjell Naterstad i BONORD sier de 
har prøvd å lage et godt produkt som folk kan føle 
seg hjemme i. De har lagt vekt på god kvalitet 
håndverksmessig, og er selv veldig fornøyd med 
prosjektet. 

I en veldig tidlig fase var det rom for å endre 
innredningen av leiligheten etter eget ønske, så 
lenge det var tid nok til å omprosjektere for vann, 

elektro osv. 
– Det er viktig at kunden så langt det lar seg 

gjøre, blir hørt. Det er ikke sikkert en standard 
planløsning passer alle. Det koster litt å endre, 
men er fullt gjennomførbart både økonomisk og 
praktisk, sier Naterstad.

Dette er den siste av fire blokker i Sundet
utbyggingen.  

FAKTA

SUNDET 2, BLOKK D

• 19 leiligheter fordelt på 2roms, 3roms 
og 4roms.

• Garasje i kjelleren, heis, søppelsug. 
• Byggherre: BONORD
• Hovedentreprenør: PEAB
• Utsolgt

1   Utsikten har de forelsket seg fullstendig i, og 
bruker mye tid på bare å nyte den.
2  Viggo Hansen og Sølvi Ridderseth er i 
4050årene og var mer enn klar til å ofre 
den store eneboligen til fordel for en lettstelt 
borettslagsleilighet og litt bedre økonomi.
3  Sundet 2 sett fra oversiden.
4  Kjøkkenet har paret lagt litt ekstra penger i, på 
grunn av sin lidenskap til matlaging.
5  Spisebordet troner i midten av det store åpne 
rommet som rommer både stue, spisestue og 
kjøkken.

1

4 5

3

2
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Å få et lite glimt av og føle en form 
for nærkontakt med disse enorme 
og fascinerende skapningene, 
er egnet til å skape livshendelser: 
Øyeblikk du aldri glemmer.

Hval og NordNorge hører sammen. I havdypet 
langs kysten vår hører de til, og har du ikke vært 
på hvalsafari ennå, er kanskje det akkurat det hva 
du skal krysse av på «to do» listen din. Jo før jo 
heller. Bor du i Tromsøområdet har hvalinnrykket 
vært et fascinerende skue i flere uker allerede. 
Men ifølge forskerne er det ting som tyder på 

at hvaleventyret innerst i fjordene ikke blir så 
langvarig denne vinteren.

TIL DEKKET «SILDEBORD»
Det er firefem år siden silda endret sitt van
dringsmønster, og endte opp i fjordene på 
yttersia av Kvaløya. Knølhval og spekkhogger 
har fulgt etter for å kunne fråtse uhemmet i dette 
«sildebordet». 

– Sildas valg av overvintringsområde 
 bestemmes mest sannsynlig av havtempera
turen. Blir det for kaldt så flytter den. Det er 
riktignok både mindre sild og knølhval i år, enn 
i de foregående årene, men fordi silda nå står 
så nært land og hvalene følger etter, blir de mer 

DET STORE HVALINNTRYKKET
synlig. Derfor kan det lett oppfattes som om det 
er mer hval enn hva som er normalt, sier forsker 
ved Havforskningsinstituttet, avdeling Tromsø, 
Kjell Tormod Nilssen.

Knølhvalen lever ikke bare av sild, den har et 
variert kosthold som blant annet består av krill, 
lodde, makrell og annen stimfisk, Men som nevnt 
så er silda årsaken til at den trekker inn i fjorder 
på Kvaløya nå. Spekkhoggeren, derimot, følger 
silda hele året.

TROLIG KORTERE «HVALSESONG»
I fjor kunne skuelystne benytte anledningen til å 
nyte synet av lekne knølhvaler og spekkhoggere 
i områdene rundt Tromsø helt fra november til 

februar. Men det er altså ikke sikkert muligheten 
byr seg i samme grad neste år.

Til gjengjeld er det alltid mulig å få se hval litt 
lengre ut. Selv om hvalturismen formelig eksplo
derte da spekkhoggere og knølhvaler dukket opp 
i stort monn ved Kvaløya i 2012, har hvalsafari 
vært et attraktivt tilbud i NordNorge årevis. 

Bare i Tromsø skal det finnes rundt 30 aktører 
som tilbyr hvalsafari for turister og fastboende. 
Turene kommer i alle prisklasser avhengig av 
standard og lengde. I tillegg til å observere hval 
får deltakerne også oppleve og nyte den fantas
tiske nordnorske naturen, og kanskje se andre dyr 
som sel, niser og ulike sjøfugler.

Foto av knølhval.
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Spekkhogger
Spekkhoggeren er den største hvalen i delfin
familien og er lett gjenkjennelig med sitt 
 karakteristiske fargemønster i svart og hvitt, 
samt et grått belte over ryggen bak halefinnen . 
Hannen kan bli opptil ni meter lang, veie rundt 
seks tonn, og den karakteristiske ryggfinnen kan 
bli opptil to meter høy. Spekkhoggeren finnes i 
alle verdenshav, men flest finner vi i Antarktis. 
I Barentshavet og Norskehavet antar man at 
bestanden ligger på rundt 3000 spekkhoggere. 
Totalt sett tror man at det finnes rundt 100.000 
individer. 

Spekkhoggeren er et typisk flokkdyr, og 
 flokkene kan bli på opptil 50 dyr. Flokken består 
av minst en hann og flere voksne hunner. De 
kommuniserer ved hjelp av pulserende kall,  klikk 
og plystrelyder, og i hver enkelt gruppe utvikles et 
eget sett av lyder for å snakke sammen. 

Når spekkhoggeren jakter sild, presser de 
sildestimen mot overflaten. Når silda ikke kommer 
lengre opp, svimeslår spekkhoggeren silda med 
sporen og etegildet er i gang.

Hval med synlig blåst etter dykk Hval uten synlig blåst etter dykk

Knølhval
Knølhvalen er artisten blant de store hvalene, 
ikke bare er den kjent for sine spektakulære, 
 akrobatiske hopp opp i lufta, men den er også 
en habil sanger med et stort repertoar av varierte 
lyder som kan pågå i mange timer og dager.

Knølhvalen er en bardehval som kan bli opptil 
16 meter lang og 30 tonn tung. Mesteparten av 
dyret er svart med hvite områder på hals, mage 
og sveiver. Fargemønsteret på undersiden av 
halefinnen er unikt for hvert enkelt individ. 

Om den har fått navnet Knølhval på grunn av 
de vortelignenede (knøler) utvekstene den har på 
hodet og langs kanten på sveivene, eller av den 
lille ryggfinnen som sitter langt bak på ryggen 
som en klump, er meningene delte.

De opptrer gjerne i flokk, men til forskjell fra 
spekkhoggeren er flokken mindre og mer løselig 
sammensatt. 

Knølhvalen er et av de mest bereiste av 
alle pattedyr. Hvert år svømmer den mellom 
 Barentshavet og Karibia for å pare seg. En tur 
som tar ca tre måneder hver vei.

KILDE: NILS ØIEN, FORSKNINGSGRUPPE SJØPATTEDYR, HAVFORSKNINGSINSTITUTTET – 2004

Vis hvalvett!
Med hvalsafariene følger også et 
ansvar om å forsikre dyrenes velvære 
og sikkerhet, og også skolere publikum 
i hvordan man kan oppleve havets 
pattedyr på en måte som ikke er til 
skade for dem. Derfor er det  utviklet 
egne retningslinjer for hvalsafari.

Sørg for å holde avstand, og lag 
minimalt med lyd for ikke å stresse 
dyrene. Ideelt sett bør man holde 
seg bak og litt på siden av hvalene, 
og aldri nærmere enn 50 meter 
fra dyrene. Sørg for at de alltid har 
en rømningsvei. Hvis hvalene blir 
 nysgjerrige og selv nærmer seg båten: 
Holde fast kurs med lav og stabil 
hastighet, eller la motoren gå på 
tomgang.

Signaler på at hvalene er  forstyrret: 
Forsøk på å forlate området eller å 
komme seg vekk fra båten.  

Plutselige eller regelmessige for
andringer i svømmehastighet og/eller 
retning. Plutselige eller grunne dykk 
for å komme vekk fra båten. Aggressiv 
oppførsel, f.eks. at hvalen slår i  vannet 
med hale finnen, sveiven osv. Økt 
puste frekvens. Økt varighet på dykket.

• Hele Barentshavet og Norskehavet.
• Grupper på 37 dyr.
• Høy slank blåst.

Maks 23 meter

BLÅST

RYGGPROFILER

RYGGPROFILER

Maks 16 meter Maks 26 meter Maks 9 meter Maks 9 meter

Maks 9 meter Maks 3,5 meter

• Hele Barentshavet og Norskehavet.
• Flokker av varierende størrelse.
• Lav og bred blåst. Ekstrem knekk i 

ryggen før dykk. Sveivene ekstremt 
lange med stort hvitt felt. Halen 
synlig før dykk. Hvitt felt under 
halen.

• Dypt vann i Norskehavet.
• Enkeltdyr eller flokker med 2040 

dyr.
• Blåsten peker framover. Ligger ofte 

og flyter. Trekantet hale synlig før 
dykk.

• Dypt vann i Norskehavet, sjelden i 
Barentshavet.

• Grupper på 24 dyr. Noen ganger i 
større ansamlinger.

• Synlig blåst kan ofte mangle.

• Hele Barentshavet, Norskehavet 
og Nordsjøen.

• Enkelte dyr eller flokker av 
 varierende størrelse.

• Tydelig hvitt bånd på sveiven.
• Blåst kan være synlig under 

 spesielle forhold.

• Hele Barentshavet, Norskehavet 
og Nordsjøen.

• Flokker av varierende størrelse.
• Ekstremt høy og smal ryggfinne. 

Karakteristisk sorthvit farge
tegning.

• Hele Barentshavet og nordlige 
Norskehavet. Eneste delfin som 
er vanlig i Barentshavet.

• Store flokker. Hopper og leker.
• Hvitt område bak ryggfinnen 

er et godt kjennetegn når den 
ses  ovenfra. Fargetegninger i 
 grånyanser på sidene.

FINNHVAL KNØLHVAL SPERMHVAL NEBBHVAL VÅGEHVAL SPEKKHOGGER KVITNOS
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DETTE TRENGER DU:

Speilreflekskamera

Stativ

Varme klær
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Tabellen under gir deg en god basis med 
kombinasjoner til å begynne med, men som 
nevnt ovenfor, må du justere innstillingene dine, 
avhengig av forholdene.

Lavt blendertall (f.eks. f 1,8) betyr stor blender
åpning og stort blendertall (f.eks. f 16) betyr liten 
blenderåpning. En huskeregel kan derfor være at 
stort tall gir stor dybdeskarphet og lavt tall gir liten 
dybdeskarphet.

Hvordan oppstår nordlys?
Sola sender ut en strøm av elektrisk ladde 
partikler (elektroner, protoner og helium
kjerner). Denne strømmen kalles solvind. De 
ladde partiklene som kommer mot jorden 
blir påvirket av jordas magnetfelt. Jordas 
magnetfelt styrer partiklene mot et oval
formet område omkring hver av de magne
tiske polene. Solvindpartiklene kolliderer her 
med luftmolekyler i den øvre  atmosfæren. 
Nordlys forekommer aldri i høyder under 
80 kilometer og sjelden over 500 kilometer. 
Gjennomsnittet for nordlys med maksimal 
 intensitet er 110200 kilometer.

KILDE: VITENSENTERET

Blendertall ISO 400 ISO 800 ISO 1600

f 2 15 sek 7 sek 4 sek

f 2.8 30 sek 15 sek 7 sek

f 4 60 sek 30 sek 15 sek

Speilreflekskamera fordi du må stille kamera inn 
manuelt (stor M), med lukkertid, blender og fokus.

Det kan variere veldig hvilken innstilling 
man må ha fordi nordlyset varierer i styrke og 
 intensitet. Her må man prøve seg frem og justere 
etter resultatet. Det første man stiller inn er ISO
tallet på kamera, det kan variere mellom 1000 til 
4000, alt etter hvor mye lys det er på himmelen 
og om det er månelys. Prøv først med kamera 
innstilt på ISO 2000. Deretter må blenderen på 
kamera være innstilt på største åpning, f.eks 4, 
eller om man har et lyssterkt objektiv på blender 
2,8. Så er det lukkertiden, den kan man starte 
med å ha på 2 sekunder og så se hvordan 
resultatet blir. Jo lenger kamera står åpent jo 
mere lys slipper inn, men da blir også nordlyset 
mere uklart. Før bildet tas må man fokusere på 
noe langt borte og så slå av autofokuset. Man må 
også stille inn kamera med selvutløser, det holder 
med 2 sekunders forsinkelse. Dette fordi man ikke 
skal få bevegelse i kamera når man fotograferer.

Skal man få gode bilder bør man komme seg 
bort fra alle sterke lyskilder, som gatelys og hus. 
Da ser man også nordlyset bedre og det er lettere 
å få gode bilder. 

Da er det bare å rigge seg til med kamera på 
stativ, gode klær og fottøy og prøve seg fram.

NORDLYSFOTOGRAFERING
Nordlysfotografering krever en del 
ting av deg, brukbart fotoutstyr, 
helst speilreflekskamera, stativ, 
varme klær og tålmodighet.

Nordlys er et velkjent fenomen på den nord norske 
vinterhimmelen. Det trenger verken å være kaldt 
eller mørkt for at det skal være nordlys. Men, 
for at vi skal se nordlyset må det være mørkt og 
klarvær, og da er det gjerne kaldt også.

Aurora Borealis er det internasjonale navnet 
på nordlys. Det betyr «morgenrøden i nord». 
 Nordlyset kommer fra en sone høyt over jord

overflaten, og kan sees om natten i polare strøk. 
Fenomenet oppstår når energirike partikler fra 
solen skytes inn i atmosfæren, ledet av jordens 
eget magnetfelt. Partiklene treffer luftmolekylene, 
som hovedsakelig består av oksygen og nitrogen, 
og mellom 100 og 300 kilometer fra jorden blir 
noe av kollisjonsenergien sendt ut som lys.

FOTO: NASA



TIL 4 PORSJONER:
800 g skreifilet med skinn
2,5 ss salt
2 fedd hvitløk
2 ss olivenolje
2 kvister timian
1 ss smør
6 skiver parmaskinke

POTETMOS
600 g potet
100 g smør
2 dl helmelk
salt og pepper

APPELSINSAUS
3 stk appelsin
1 stk chili, rød
1,5 dl crème fraîche
50 g smør

TILBEHØR
200 g spinat
smør
salt og pepper

TIL 4 PORSJONER:
800 g skreifilet,  
uten skinn og bein
1 ss salt
1 ss smør

POTETPURÉ
1 kg mandelpotet
2 fedd hvitløk
1 ss smør
1 dl melk
salt og pepper

SJYSAUS
1 stk sjalottløk
1 dl rødvin
2 dl kalvekraft
salt og pepper

TILBEHØR
300 g aspargesbønner
salt

TIL 4 PORSJONER:
800 g skreifilet, uten 
skinn og bein
1 ss salt
0,5 ts pepper, grovmalt
1 fedd hvitløk
1 ss smør
1 stk spisskål
2 stk gulrot

SMØRSAUS
1 stk sjalottløk
1 dl hvitvin
4 ss smør
salt og pepper

TILBEHØR
potet

FRAMGANGSMÅTE
1  Sett stekeovnen på 230 °C.
2  Skrap skreiskinnet godt, dryss salt over fisken og la den ligge 

i 10  minutter.
3  Skyll av saltet og tørk godt med tørkepapir, og skjær fileten i 

porsjonsstykker.
4  Knus hvitløksfedd lett med flatsiden av en kjøkkenkniv.
5  Varm olivenolje i en stekepanne, ha i hvitløk og timian, og 

stek skreien med skinnsiden ned til skinnet er sprøtt, ca. 4 
minutter.
6  Snu skreien, tilsett smør og trekk stekepannen av varmen. La 

skreien trekke til den akkurat er gjennomstekt, ca. 4 minutter.
7  Legg parmaskinke på et stekebrett med bakepapir, og stek 

sprø i steke ovnen, ca. 5 minutter.

POTETMOS
1  Skrell potet, skjær i biter og kok møre i lettsaltet vann,  

ca. 15 minutter.
2  Hell av kokevannet og mos potetene med en potetmoser 

eller en gaffel.
3  Tilsett smør og helmelk, og mos til ønsket konsistens.
4  Smak til med salt og pepper.

APPELSINSAUS
1  Press saften av appelsin og sil over i en kasserolle.
2  Finhakk chili og ha i kasserollen.
3  Kok opp og la det småkoke til mengden er  halvert.
4  Pisk inn crème fraîche og la sausen småkoke i ca. 

4  minutter.
5  Ta kasserollen av varmen og rør inn kaldt smør i terninger rett 

før servering.

TILBEHØR
Stek spinat i smør til det faller lett sammen, og smak til med salt 
og pepper.

Server skreien med parmaskinke, potetmos, appelsinsaus og 
spinat.

FRAMGANGSMÅTE
1  Dryss salt over skreifileten og la ligge i 

7 minutter.
2  Skyll og tørk skreien lett med tørkepapir og 

skjær den i serveringsstykker.
3  Kok opp vann med smør, trekk  kasserollen til 

side, legg i skreien og la den trekke i 67  minutter.

POTETPURÉ
1  Skrell potet, skjær i biter og kok møre i  

usaltet vann sammen med hvitløk.
2  Hell av kokevannet og la potetene dampe av 

seg uten lokk, slik at de blir tørre på  overflaten.
3  Rør smør ut i kokende melk og ha over de 

kokte potetene.
4  Mos potetene og rør til en luftig puré.
5  Smak til med salt og pepper.

SJYSAUS
1  Finhakk sjalottløk og kok sammen med rødvin 

i 34 minutter.
2  Tilsett kalvekraft og gi sjyen et godt oppkok.
3  Smak til med salt og pepper.

TILBEHØR
1  Rens og kok aspargesbønnene i lettsaltet 

vann i 4 minutter.

Server skrei med potetpuré, sjysaus og 
asparges bønner.

FRAMGANGSMÅTE
1  Sett stekeovnen på 180 °C.
2  Skjær skreien i serveringsstykker, dryss salt 

over og la dem ligge i 7 minutter.
3  Skyll saltet av og tørk skreien lett med 

 tørkepapir.
4  Legg skreien i en smurt ildfast form, dryss 

 pepper over og legg på skiver av hvitløk og smør.
5  Stek i stekeovnen i ca. 10 minutter.
6  Skjær kål i strimler, og kok i lettsaltet vann i 

34 minutter.
7  Skjær gulrot i skrå skiver og kok i lettsaltet vann 

til de er møre.

SMØRSAUS
1  Finhakk sjalottløk og kok sammen med hvitvin 

til mengden væske er  halvert.
2  Pisk inn smør, og smak til med salt og pepper.

Server ovnsbakt skrei med spisskål, gulrot, 
 smørsaus og kokte poteter. Pynt med karse om 
du har. 

Navnet Skrei kommer fra det norrøne ordet skrida som 
betyr vandring, og hvert år vandrer den fra det næringsrike 
Barentshavet til gyteområdene langs norskekysten for å 
treffe sin utkårede. En distanse som tilsvarer Oslo  Roma. 
Skreien er den største torske bestanden i verden, og de 
viktigste gyteområdene er Lofoten og  Vesterålen hvor det 
tradisjonelle Lofotfiske finner sted hvert år.

– Det er vær, vind og biologi som styrer skreisesongen, 
hvilket betyr at den varierer år for år. Men vi sier den starter 
fra 1.januar og varer til slutten av april, forteller Bransje
ansvarlig for torskefisk i Norges Sjømatråd, Trond Rismo

Det finnes mange forskjellige typer torsk langs norske
kysten, men hovedsakelig skilles det mellom skrei og kyst
torsk. Til forskjell fra den vandrende skreien er kysttorsken 
stedegen.

I smak er ikke forskjellene store, men på grunn av sine 
lange vandringer er den fastere i kjøttet og sies å ha en 
mer søtlig og mineralrik smak enn kysttorsken

Sjømatrådet har jobbet og jobber aktivt for å markeds
føre og styrke skreiens posisjon i Europa og USA, og idag 
selges skrei i rundt 20 land. Fra 2006 har kvalitetskravene 
til skrei som skal merkes med logoen til skreimerke
ordningen vært definert i en Norsk Standard.

Se etter kvalitetsmerket Skrei® når du kjøper fersk skrei. 
Da er du sikret fisk av ypperste kvalitet.

– Premiumnivået av torskefisken er en 10 år  gammel 
historie, hvor selve ideen bak markedsføringen er  mirakelet 
som skjer en gang i året. Skreiens lange  vandring og hva 
dette betyr for kvaliteten er et viktig poeng i markeds
føringen. Og i de siste årene  har vårt arbeid virkelig tatt 
fyr. Vi ser at salget øker i land som Spania, Italia, Tyskland 
og Portugal.

– Vårt kvalitetsstempel  garanterer at kvaliteten er prima 
vare. Fisken pakkes i esker med is innen 12 timer etter at 
den er fisket og renset, og den får en kortere holdbarhets
dato enn annen fisk. I tillegg skal skal skreien som selges 
være over to kilo og gytemoden. Samtlige kvalitetskrav er 
med på å sikre konsumentene et ferskt godt produkt, sier 
Rismo.

Videre forteller Rismo at hjemmemarkedet for hvitfisk 
er voksende. Ved å presentere flere skreiprodukter på 
markedet,som for eksempel loins, har tilgjengeligheten 
økt og flere nordmenn har fått øynene opp for denne 
delikatessen.

– Hvordan og hvorfor tacofredag har blitt et begrep i 
vårt land, skjønner jeg ikke når vi har så mye god norsk 
mat, og spesielt sjømat å velge mellom, sier en engasjert 
Rismo.

Tradisjonelt serveres skreien med lever og rogn, 
skreimølje, og er et ekte festmåltid. Men skreien er en 
allsidig fisk som kan tilberedes på ulike måter uten å sette 
en demper på feststemningen. Prøv bare en av disse 
o ppskriftene du får her.

Skreien regnes som vår eldste eksport vare, 
og finnes kun  langs  norskekysten

SKREI MED SPINAT SKREI MED HVITLØKPOTETPURÉ SKREI MED SMØRSAUS 
OG APPELSINSAUS OG RØDVINSJY OG SPISSKÅL

MIRAKELFISKEN

Visste du at...
• Skreien kan bli opptil 169 cm og 55 kilo
• Skreien er en rovfisk som spiser sild, lodde og brisling 
• Verdensmesterskapet i skreifiske er en årlig konkurranse i  Svolvær 

hvor det gjelder å fange den største skreien
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Skål i champagne!

1 Fjern folien på  toppen 
av  flasken, og 

 vaierkurven som 
holder korken på 
plass. Ha også klar 
en kjøler eller bøtte 
for å fange opp 
spruten.

VÅRE  ANBEFALINGER 
TIL JUL OG NYTTÅR 
E. MICHEL EXTRA BRUT
Et svært prisgunstig og godt kjøp. Utmerket 
«allround» champagne laget ute lukkende 
på Chardonnaydruer, med opprinnelse 
i Premier og Grand Cru vinmarker. Frisk 
og tørr stil. Innslag av grønne epler og 
sitrus i duft og smak.  Middels fylde og flott 
kompleksitet i forhold til pris. God lengde 
på ettersmak. Prøv gjerne til mat – den er 
et godt alternativ til det du normalt ville 
brukt hvitvin til.  Passer særlig godt til lyst 
kjøtt og rakfisk.
Kroner 269,90 Varenummer 8052001

LANSON GOLD LABEL BRUT VINTAGE 2008
Klassiker blant årgangschampagnene. 
53 prosent Pinot Noir, 47  prosent 
 Chardonnay.  Modenhet i smak og farge. 
Oppleves som svært frisk tross alderen. 
Ren og stram i stilen. God  fruktighet, 
 innslag av eple og toast og lang  behagelig 
ettersmak. Har årgangs champagnes myke 
og fine bobler. Utmerket som følge til mat. 
Kan med hell nytes til retter som er litt 
 kraftige, og krever vin som matcher dette. 
2008 er en god årgang.
Kroner 485,- Varenummer 4260901

GONET-MEDEVILLE PREMIER CRU
Det perfekte følge til pinnekjøtt? Blanc 
de Noirs Brut, og derav laget på 100% 
Pinot Noir. På smak og duft modne epler 
og kjeks. Noe urter og eik på nesen. 
 Behagelig sitrus på smak. God syre 
og balansert lett kremet mousse. Har 
ligget 30 måneder på  bunnfallet før 
degorgering og utviklet en umamiaktig 
smak som  passer godt til  pinnekjøttets 
umamikvaliteter. 
Pris 314,90 Varenummer 6693501

RÅD OG VINK:
l Dersom du tar en «nordnorsk variant» med 
 samekniv, må du bruke knivens bakside.  
Bladet vil ødelegges ved denne type bruk.
l Vær også obs på at flasker kan ha produksjons  feil, 
noe som kan medføre at  glasset  eksploderer.  
Dette skjer sjeldent, men kan forekomme – særlig 
hvis produktet er av aller rimeligste art.
l Ønsker du mer  innsikt i  teknikken, finnes det gode 
videoer på YouTube og flere  interessante nettsider.

2   Hold flasken rundt 
bunnen   og sikt 

inn på flaskens 
svakeste punkt – 
som er den øverste 
delen hvor dens 
to deler er sveiset 
sammen. Pek i sikker retning, 
og før sabelen med kraft mot 
punktet i 20 graders vinkel. 

SLIK SABLER DU

3 Trykket i 
flasken bidrar 

til å  sende den 
«avhugde» delen av 
gårde. Det er  minimal 
fare for glass i
 cham  pagnen. 

4 Bruddet vil være rent om
 sablingen er riktig utført. 

Ingen drikke er mer passende til festlige  anledninger enn 
champagne, sies det. Her er en guide inn i  champagnens 
verden. 

Benediktinermunken Dom Pierre Pérignon 
(16391715) hylles ofte som  «champagnens 
far», men kan ikke krediteres for å ha utviklet 
selve  produksjonsmetoden. Dette skjedde 
trolig  allerede 100 år før hans fødsel.  Distriktet 
Champagne ligger 1015 mil nordøst for Paris. 
Musserende vin fra andre distrikt og land omtales 
iblant feilaktig som  champagne.  Champagne 
lages av tre typer druer:  Chardonnay, Pinot Noir 
og Pinot Meunier. 

TRADISJONSRIK
Gjennom århundrer har champagne vært regnet 
som en naturlig drikke ved store anledninger 
og som luksusvare. Den har vært selvskrevet 
ved innsettinger av konger, fødsler, bryllup, 
nasjonaldags feiringer og spesielle fødsels dager. 
I dag er champagne og annen musserende 
vin en svært populær drikk i Norge. Konsumet 
og  utvalget har økt kraftig i de siste årene – og 
prisene har blitt svært gode. 

GLASS
Korrekte champagneglass er gjerne lange 
og smale og kalles flute. En annen morsom, 
men ikke et særlig velegnet glasstype er 
 champagneskåler. Disse ser man gjerne i filmer 
hvor historien er lagt til Paris i starten av  forrige 
århundre, og preget av dekadent livsførsel med 
ville fester på blant annet Moulin Rouge. Ifølge 
sagnet ble champagneskålene laget av en 
avstøpning av Marie  Antoinettes venstre bryst. 
Dette skulle være hennes  kjærlighetsgave til 
ektemannen Ludvig XVI.

TIL MAT
Champagne kan med hell drikkes til det meste av 
mat, og har i de siste årene blitt svært populær 
til bl.a. lutefisk. Man kan også prøve den til julas 
kjøttretter. Boblene i vinen fungerer som smaks
forsterkere. En tommelfingerregel er at lys og lett 
champagne, for eksempel laget av Chardonnay
druer (Blanc de Blanc), passer til mild og lett mat. 

Er maten kraftigere med fett og eksempelvis 
røyksmak, trenger man mer syre og frukt. 
Blanc de Noir er laget på de røde Pinotdruene, 
og passer til slike retter. En moden vin, i form 
av en årgangschampagne, er alltid å anbefale 
til mat som krever litt «kraft».

FLASKEÅPNING 
Korrekt kutyme for åpning av champagne, er 
å «skru» korken ut. På denne måten unngår 
man skader ved at korken suser ut i stor 
fart.  Sabling (sabrage på fransk) er en mer 
spektakulær metode som gjerne anvendes 
ved større festligheter. Flasken åpnes ved 
at man kutter av toppen ved bruk av sabel. 
Teknikken ble svært populær i tida etter den 
franske revolusjon, hvor Napoleon og hans 
husarer inntok adelskapets vinkjellere over 
store deler av Europa. Kavaleristene var utstyrt 
med sabler, og benyttet disse til å åpne 
flasker. Et av Napoleons mest kjente sitater er 
 «Champagne! Ved seier fortjener man den, 
og ved  nederlag trenger man den!». En god 
sommelier vil kunne bruke ulike verktøy – for 
eksempel  glass – til å åpne flasker. En sabre à 
Champagne er  spesiallaget for dette.
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ET LITE STRØK TIL JUL?
En liten boks maling rommer et hav 
av kreativitet. Hvorfor ikke overraske 
deg selv med nytt soverom til jul. 
Hva med et tidsriktig hodegjerde 
ved senga, en grafisk fondvegg 
eller en gradert, halvmalt vegg.

Du vet at opppussing ikke nødvendigvis trenger å 
ta tid? Med et par kveldstimer til rådighet kan du 
skape stor forandring. Husk at du ikke trenger å 
male et helt rom for å forandre det. På sove
rommet gir det stor effekt å male selv begrensede 
områder. Som et trendy hodegjerde eller en 
halvmalt vegg.

MÅ HA DET, BARE MÅ HA DET
Sengegavl er blitt en måhating i et lunt og 
hyggelig soverom. Den aller enkleste måten å få 
en fin hodegavl til sengen, er å male den – enten 
direkte på veggen eller på en plate eller en dør 
som monteres horisontalt på veggen ved sengen. 
På den malte gavlen kan du også henge opp puter 
til dekor eller som ryggstøtte når du sitter i sengen 
og leser eller drikker morgenens første kaffe. 

Ved å trekke hodegavlen ut langs hele veggen, 
får du en annen tidsriktig effekt: En halvmalt 
vegg! Her kan du bruke én eller flere farger og 
ulike dekorative maleteknikker. Velg mellom 
skarpe kanter mellom fargene eller flytende 
overganger – gjerne med graderte farger.

Teknikken med graderte farger, eller  ombre  
teknikk som det også blir kalt, kan også utføres 
vertikalt over veggen. Velg to eller flere farger som 
enten går toniton, eller har lignende fargekulør 
og som harmonerer i mørkhet og lyshet. 

LEKEN VEGG
Geometriske mønstre og grafisk interiørstil er 
blitt stadig mer populært. Her kan du male et 
rutemønster med sorte streker på en hvit vegg, og 
krydre med noen sterke aksentfarger, eller bryte 
av det hele med runde former.  

Runde former og andre figurer kan males på 
veggen på frihånd eller ved bruk av sjablonger. 
Lekne striper får du til ved å klippe vekk deler av 
busten i penselen, slik at den blir taggete. Dypp 
så penselen i maling i ulike farger og mal striper 
over veggen. La malingen tørke litt mellom hver 
farge, så smitter ikke malingen og du får fine 
avgrensede striper.   

  (KILDE: CHERA WESTMAN/IFI.NO)

1  Noen ganger er det uperfekte perfekt! Mal striper i ulike farger, 
og la strøkene være ujevne og gå inn i hverandre for en kul  effekt. 
Halvmalte vegger er også i tiden. (FOTO: NORDSJÖ)

2  Enhver seng fortjener en sengegavl. En rask og enkel løsning 
er å male rett på veggen. Heng gjerne opp puter for ekstra 
komfort! (FOTO: BUTINOX INTERIØR)

3  Vi trenger alle litt krydder på soverommet – og du kan gjøre 
mye gøy med maling! (FOTO: NORDSJÖ)

4  Få et unikt soverom ved å male ruter på veggen! Bryt gjerne 
opp med runde former. (FOTO: NORDSJÖ) 

1

2

3

4
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HOLDER PÅ 
TRADISJONENE

Fargetrendene innen juletrepynt er i stadig endring, men her i nord  
holder de varme tradisjonelle fargene som rødt og gull stand.

– Det vi i år har sett på messer angående juletre
pynt, er at lenger sør i Norge og Europa er det 
mer populært med spesiell pynt i svart, sølv og 
hvitt. Muligens kan dette henge sammen med at 
de har mer lys og sol der nede. Her nord, i mørke
tiden, er vi mer glad i de varme fargene som rødt, 
grønt og gull, forteller medeier i Gautes Interiør i 
Tromsø, Charles Jørgensen.

TRADISJONELLE MEN SPESIELLE
Da det rundt 1880 ble vanlig med juletrær i 
de norske hjem var juletrepynten nesten alltid 
enkel og hjemmelaget: støpte lys, figurer av 
bakverk, lenker, blomster og flettede kurver av 
papir – gjerne fylt med litt julegodt. I nyere tid har 
elektriske lys, glitter og forgylte kuler avløst eller 
supplert den eldre pynten.

– I dag kan du få julekuler i mange fasonger 
og i alle slags farger som for eksempel rosa, 
turkis og oransje. Vi i vår butikk styrer unna de 
mest ekstreme variantene. Vi er opptatt av at 
våre julekuler skal være tradisjonelle, men likevel 
spesielle og noe kunden ikke kan få kjøpt hos de 
store interiørkjedene, sier Jørgensen.

– Vi har mange faste kunder, og det er etter 
hvert blitt like mange menn som kvinner som 
 kjøper juletrepynt. Eneste forskjellen er at hos 
menn så sitter lommeboka løsere. De kjøper som 
regel flere kuler av gangen enn kvinner. I tillegg 
har vi unger som kommer igjen år etter år og 
kjøper en kule eller to. 

FORANDRING = FRUSTRASJON
Når det gjelder faste kunder så står nok noen 
tradisjoner sterkere hos enkelte enn hos andre og 
som et eksempel på dette vil Charles  Jørgensen 
gjerne trekke frem en historie angående  butikkens 
juleutstilling.

– Da vi måtte bytte ut vårt 2,90 meter høye 
juletre i butikken med et nytt som var 2,70 meter 

– det gamle var rett og slett utslitt – ble en av 
våre kunder rasende fordi det nye treet manglet 
20 cm. Samme kunden reagerte like sterkt en 
gang vi hang et juletre opp ned fra taket, han 
påsto da at vi hadde ødelagt julen hans, flirer 
Jørgensen.

Videre forteller han at det er blitt mer vanlig å 
bruke kunstige juletrær fremfor ekte

– Jeg tror en av årsakene er allergier, og 
andre grunner kan være at folk er redde for hvilke 
 insekter et ekte juletre kan dra i hus.

Avslutningsvis spør vi hvordan han selv velger å 
pynte juletreet.

– Jeg og min partner Gaute pleier å feire jul 
på hytta. Hytta vår er en eldre tømmerhytte, så 
vårt tre er preget av enkel og mer gammeldags 
julepynt. Vi synes ikke sånn rent stilmessig at det 
passer med for mye glitter og stas, smiler Charles 
Jørgensen.

Charles Jørgensen opplever at den tradisjonelle 
julepynten holder stand.

20 IDÉ OG INSPIRASJON 21IDÉ OG INSPIRASJON



Kunstig røyk gjør opplevelsen ekstra realistisk for de som deltar.  FOTO: NEWSWIRE 

Her fra en svært realistisk øvelse På Håpet i 2014. I det brannvesenet ankommer er det beboere som 
ikke klarer å evakuere uten hjelp.

Beboeren som ba om hjelp i øverste etasje, 
 reddes ned gjennom røyken iført redningsmaske. 

Røykdykkerne går systematisk til verks når de tar seg inn i bygget for å redde og slokke.

De som bor i blokker og borettslag øver svært sjelden på brann, 
viser nye tall. Nå skjerper myndighetene kravene til brannsikkerhet.

BOR TETT, ØVER IKKE PÅ BRANN

De som bor i blokker og borettslag øver svært 
sjelden på brann, viser nye tall. Nå skjerper 
 myndighetene kravene til brannsikkerhet.
76 prosent av de som bor i blokk sier at de 
aldri har vært med på en felles brannøvelse i 
borettslagets regi der de bor nå. Av de som bor i 
sameier, svarer 64 prosent det samme. Det viser 
en spørreundersøkelse som TNS Gallup har gjort 
for forsikringsselskapet If i forkant av Brann   vern
uka tidligere i høst.

– En altfor høy andel, fastslår direktør Ottar 
Sefland i If. Han har ansvaret for rundt 8000 
borettslag og sameier som er forsikret i If.

– I en boligblokk kan det være beboere som 
trenger hjelp til å komme seg ut hvis det  brenner. 
Det er gjennom øvelser man finner ut om 
 teoretiske branninstrukser fungerer i praksis, sier 
Ottar Sefland i If Skadeforsikring.

Forsikringsselskapet er tydelige overfor 
 borettslag og sameier på hvor viktig det er å 
holde øvelser med beboerne.

– Men det er en lang vei å gå. At det  avholdes 
få eller ingen øvelser, har vært et utbredt 
 fenomen lenge, sier Sefland.

HVA SKAL VI ØVE PÅ?
Regelmessige brannøvelser i borettslag og 
 sameier er anbefalt av myndighetene, blant 
annet av hensyn til stadig påfyll av nye beboere. 
Kravene til brannvern står nedfelt i Forskrift om 
brannforebygging.

– Øvelser bør normalt avholdes minst en gang 
i året. Nytt av året er et skjerpet krav i forskriften 
om å ha rutiner for evakuering, samt rutiner som 
sikrer at de som oppholder seg i byggverket har 
tilstrekkelig informasjon om brannsikker adferd, 
sier senioringeniør Lars Haugrud i Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.

En øvelse trenger ikke bare være med oppmøte 
fra brannvesen og klatring i stiger.

– Å samle beboere og fortelle dem hva som er 
felles møteplass ved brann, er eksempel på en 
nyttig og enkel brannøvelse. Det gir brannvesenet 
rask oversikt over hvem som har kommet seg ut. 
Å samle eldre beboerne for å ha et eget møte om 
rutiner spesielt tilpasset dem, er også en øvelse, 
sier Haugrud.

Internkontroll
Brann er en sentral del av 
HMS lovverket som alle bolig
selskaper er omfattet av. Årlig 
bidrar BONORD til at en rekke 
bolig selskaper får oppfylt sine 
 lovpålagte krav.

– Som en del av det løpende HMSarbeidet har 
vi sammen med lagene en gjennomgang av at 
deres pålagte utstyr og at kontroll av dette er på 
plass. Nytt av året er blant annet innskjerpingen 
til evakueringsplaner, som er en sak mange lag 
slurver med, og nye krav til brannvarsling. Vi vet 
i dag at det i mange eldre lag er mye gammelt 
utstyr, som kun oppfyller lovens minimums
krav. Her vil vi sterkt anbefale at flere tar en 
 gjennomgang, og vurdere bytte av dette, forteller 
BONORDs kontaktperson for HMS, Kjell M Lekang.

Selv om fullskalaøvelser er sjeldne er de 
mulige å arrangere.

– BONORD anbefaler at styret tar kontakt med 
det lokale brannvesenet om man ønsker å få 
gjennomført en slik type øvelse. De er mulig å 
leie inn på forespørsel, og sammen med dem 
kan man finne ut behov og nivå på øvelsen man 
ønsker gjennomføre, avslutter Lekang.

HVEM TRENGER HJELP?
Et annet viktig tiltak er å kartlegge hvilke beboere 
som trenger hjelp til å komme seg ut. Og hvilke 
som må få branninstruksjoner oversatt til et språk 
de forstår.

– I vårt arbeid bruker vi mye tid på å fortelle 
hvor farlig brannrøyk er. Det bør styrer i borettslag 
og sameier gjøre også. Å gå ut i oppgangen hvis 
den allerede er fylt med røyk, er livsfarlig. Har du 
ikke en alternativ rømningsvei, er det faktisk bedre 
å lukke døra til leiligheten så den fungerer som 
en branncelle, og deretter gi til kjenne for brann
vesenet om at du oppholder deg i  leiligheten, sier 
Ottar Sefland i If.

Å klargjøre for beboerne hva som er alternative 
rømningsveier til den vanlige inngangen, er også 
en nyttig øvelse. Dernest å få beboerne til å teste 
alternativene.

– Det er da du finner ut om rømningsveiene 
fungerer. Mange har oppdaget at baktrappa 
er uframkommelig fordi den brukes som lager. 
Eller at branndøra ikke kan åpnes fra innsiden 
fordi vaktmesteren har satt på ny lås som krever 
 nøkkel, sier Sefland.

NEWSWIRE
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ITKOMMENTAREN

Tid for julegavehandling
For mange av oss, og kanskje spesielt vi menn, er det de harde  pakkene 
under juletreet som er de mest spennende. Årlig kårer stiftelsen 
Elektronikk bransjen årets julegaver med et spennende utvalg finalister i 
forskjellige kategorier. Årets julegave spesielt kanskje for den litt «yngre 
garde», og vinner av VR/ spillprodukt, ble Playstation VR med sin 5,7 
tommers OLEDskjerm og 360 graders synsfelt. Nå skal det sies at VR 
og gaming ikke kun appellerer til de vi tradisjonelt tenker som brukere, 
men et overaskende høyt antall voksne menn er nok godt representert på 
denne statistikken også.  

En vinner som for vil være interessant for mange bileiere er årets DAB
produkt. I Troms og Finnmark slukkes FMnettet desember 2017, men drar 
vi på besøk til vårt nabofylke Nordland, så blir det stille allerede januar 
neste år. Det er her Tiny Audio C6 fra TT Micro kommer inn med en god 
løsning. Biladapteret bygger på en annen modell, Tiny Audio C3, men 
mangler Bluetooth og har mindre bufferminne. Rundt nyttår kommer de 
i tillegg med en appstyrt versjon. Det smarte med Tiny er at den sømløst 
søker ledig kapasitet på FMbandet. Måling gjort sist sommer viste at det 
kun er rundt 30 prosent av bilparken i Norge som har DAB+radio. DAB+ 
adaptereret til bil kan derfor være en fin julegave til deg selv eller en som 
bruker mye tid i bilen.

Eier du en DABreiseradio kjøpt før 2009 bør kanskje et annet finale
plass  produkt vurderes. De eldre DABradioene risikerer å miste kanalene 
når radiostasjonene går over til DAB+. Et tips kan være Geneva Touring S 
som har DAB+, FM og blåtann. Den har ladbart batteri og en holdbarhet 
på rundt 20 timer. 

Slukkingen av FMnettet i Troms skjer etter planen 11 dager før julaften 
2017. Velger du radio som julegave neste år vil lytterne fortsatt få med 
seg lokalradiosendingene inntil de pakker opp gaven og kan slå på de 
25 riksdekkende kanalene. 

Årets lydprodukt ble hodetelefonen Sony MDR1000X tett fulgt av Bose 
QuietComfort 35. Av og til er det godt å stenge resten av verden ute 
fra våre ører. Begge hodetelefonene ligger i verdenstoppen på støy
kanselering. Bose er selskapet som utviklet teknologien, og avhengig av 
hvilken test du leser, troner deres flaggskip QuietComfort 35 på de fleste 
listene. Denne har også innebygde mikrofoner som er svært gode til 
s amtale, selv om du er omgitt av mye støy, slik som for eksempel trafikk.

Vinner av årets småelektriske kategori ble den elektriske tannbørsten 
OralB Genius 9000. Her har utviklingen gått sin gang, og tannbørsten 
leveres med blåtannstøtte og egen app. Via mobilkameraet brukes 
posisjonsteknologi for å kontrollere hvor det pusses. Tid og trykk måles i 
tillegg også. Vi har tidligere fokusert på at helserelaterte produkter bare 
øker i antall, så også i tannpussen.

Årets kjøkkenprodukt kommer også med egen app. Nespresso 
 Prodigio er en kaffemaskin med trådløs tilkobling som kan styres via app. 
 Bryggingen kan fjernstyres, det varsles ved få kapsler 
og ved behov for avkalking. Gjennom appen kan du 
bestille kapsler, fjernstarte bryggingen, eller slå den 
av om du har glemt dette.

Mye av dette er kjekt, men ullsokker og skjerf er 
like fullt kanskje det som varmer mest til jul.

Kjell Lekang
IKTleder

FELLESKOSTNADER  
I BOLIGSELSKAPER
Mange boligselskap har som målsetting å holde felles kostnadene så lave som 
mulig. Hvorfor og hva er bakgrunnen for dette? Ikke for at jeg ikke unner folk lave 
bokostnader, men realiteten er at det er ikke lavere prisstigning i et sameie eller 
borettslag, enn for det øvrige boligmarkedet eller rettere sagt generelt i samfunnet.

Det koster å drive et boligsselskap. Selskapet har 
løpende utgifter til felles strøm, brøyting, strøing, 
renhold, uteområder, forretningsførsel, revisjon, 
styrehonorar osv. I tillegg kommer kostnader til 
vedlikehold – noe alle boligselskap har. Nyere 
boligselskap har lavere vedlikeholdsutgifter, mens 
eldre boligselskap har høyere, men begge har 
kostnader forbundet med dette.

Er det da slik at et eldre boligsselskap skal 
ha høyere felleskostnader fordi vedlikeholds
kostnadene er større?

Jeg mener at dette ikke blir riktig. 
 Boligs selskapene må bli flinkere å periodisere 
vedlikeholds kostnadene. Det betyr at når bolig
selskapet er nytt så må man kreve inn tilstrekkelig 
med felleskostnader slik at man kan sette av en 
buffer til fremtidig vedlikehold. Slitasjen skjer 
hver dag, mens vedlikeholdet kommer periodisk, 
etter 51015 år. Dette fordi de som bor i byggene 
mens de er nye sliter like mye på byggene som 
de som bor der etter 20 år. Det er da rimelig at de 
som bor i byggene når de er nye også skal være 
med på å betale slitasjen, slik at belastningen 
ikke blir urimelig på de som bor i byggene når 
vedlikeholdsbehovet oppstår. 

La oss ta et eksempel. Sollys borettslag kostet 
10 millioner å bygge. Levetiden på bygget er 
30 år, det vil si at i løpet av 30 år bør bygget 
være totalrenovert for å holde samme standard 
som det hadde da det var nytt. Dette betyr for 
å si det enkelt at man i løpet av disse 30 årene 
må renovere bygget for ca 10 mill, dette gir ca 
330 000 i snitt pr år. Disse 330 000 må fordeles 
på andelseierne allerede fra første år. 

Noe av dette betaler andelseierne selv ved 
at de renoverer og pusser opp innvendig. Om 
de ikke gjør det vil leiligheten, i forbindelse med 
et salg, gi lavere verdi tilbake til eieren. Altså vil 
 verdi tapet utgjøre kostnaden eieren må betale 
fordi han ikke har vedlikeholdt leiligheten sin. 
Utvendig vedlikehold er boligselskapets ansvar. 
I likhet med innvendig vedlikehold så setter 
 standarden på byggene sitt preg på prisen av 

boligen ved ett salg. Felleskostnadene bør altså 
speile de faktiske driftskostnadene på bygget, 
inkludert fremtidig vedlikehold. 

Felleskostnadene bør også speile prisvekst 
for øvrig i samfunnet. Dersom den generelle 
prisstigningen ett år er 4 prosent, bør også 
felles kostnadene øke med 4 prosent samme år. 
Hvis ikke begynner man etter hvert å tære på 
arbeidskapitalen i boligselskapet.

Den viktigste oppgaven for styret i et bolig
selskap er å ivareta verdiene i selskapet, og 
de viktigste verdiene i ett boligsselskap er 
bygnings massen. For å ivareta disse verdiene 
må   bygningene vedlikeholdes. Styrets oppgave 
er også den øvrige økonomiske forvaltningen 
som bl.a. innebærer å sørge for at bolig selskapet 
har penger til den daglige driften, utover det 
som i  tillegg settes av til fremtidig vedlikehold. 
 Budsjettet er det derfor styret som vedtar, 
og ikke generalforsamlingen. Det er i denne 
 sammen hengen styret skal planlegge for neste 
års drift, og vil da få en oversikt over behovet for 
kapital. Behovet for kapital definerer derav felles
kostnadene, som da igjen er styrets  beslutning. 
I denne beslutningen bør styret planlegge inn 
vedlikehold, selv om man ikke tenker å gjøre 
noe fysisk kommende år, så bør man uansett 
kreve inn felleskostnader stor nok for å avsette til 
 fremtidig vedlikehold.

Dette er noe man må starte med allerede fra 
boligselskapet er nytt, og på den måten sikre 
 stabile fremtidige felleskostnader for andels eierne 
eller seksjonseierne. 

I den sammenhengen er en vedlikeholdsplan 
som går over minimum 10 år et godt verktøy. I 
planen bør det fremkomme kostnadsoverslag på 
nødvendig vedlikehold slik at man lettere kan lage 
et overslag over hvor mye som bør avsettes årlig 
for å møte vedlikeholdsbehovet.

Så hvis du som andelseier i år mottar varsel 
om økning av felleskostnadene fra styret i bolig
selskapet ditt grunnet fremtidige vedlikeholds
kostnader, er det greit å vite at du har et styre 

Inger Marie Kongsbak.  (FOTO: BONORD) 

BONORD STYRKER 
AVDELINGS-
KONTORENE
Boligbyggelaget er i vekst og har ansatt nye 
medarbeidere på våre kontorer i Hammerfest 
og Harstad.

HAMMERFEST
Jack-Einar Duurhuus ansatt 
som prosjekt og byggeleder 
ved vårt kontor i Hammer
fest. Han er tømrer i bunn, 
med videreutdanning innen 
tekniske fag. Han har de 
siste år vært ansatt som 
NTFsertifisert takstmann. 
Jack har til sammen mer enn 
25 års erfaring innen bygg 
og anleggsbransjen. Han vil 
starte i stillingen i slutten av 
januar 2017.

Pia Hopstad Eriksen ansatt 
som forvaltnings/regnskaps
konsulent. Hun kommer fra 
Ørland i SørTrøndelag, og har 
sin utdanning innen økonomi 
fra Kingston University i 
London. Pia startet i stillingen 
i november i år, og mange 
av dere har nok allerede 
møtt henne, når dere har 
vært innom vårt kontor i 
 Hammerfest.  

HARSTAD
Geir Svendsen er ansatt 
ved vårt kontor i Harstad 
som  prosjekt og byggeleder. 
Han kommer fra Nordnorsk 
 Aluminium. Hvor han har 
vært siden 1987, og holder 
stillingen som byggelplass
leder og prosjektleder ved 
entreprenøravdelingen. Hans 
spesialområde er glass og 
aluminiumsfasader. Geir vil 
starte primo februar 2017.

som tar ansvar for å sørge for at investeringen din 
i boligen skal være trygg, og at verdien opprett
holdes. Du bor i et boligselskap som er godt 
forvaltet!

Inger Marie Kongsbak
Avdelingsleder
Hammerfest
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BOLIGBYGGELAGENE TAR STADIG 
STØRRE ANDEL AV HANDELEN
Har du begynt å forstå at medlemskortet også er et lønnsomt fordelskort? Da er du ikke  
alene. Omsetningen i år på bruk av medlemsfordelene går mot dobling siden i fjor.

Julen er høytid for brannskader og tyveri. Har du litt bevissthet rundt 
skadevern kan du føle deg tryggere og la julefreden senke seg.  

SKADEVERN PÅ 1 - 2 – 3

Det er lenge siden medlemskap i boligbyggelag 
handlet utelukkende om bolig. Medlemmer 
i boligbyggelag får stadig flere fordeler som 
 innebærer rabatterte priser og bonusopptjening 
på både varer og tjenester. 

Boligbyggelagenes Partner eies av, og 
 betjener, 38 boligbyggelag med til sammen 
560.000 medlemmer. De melder om en stor vekst 
i bruk av medlemsfordelene, og man estimerer en 
dobling av årets omsetning i fordelsprogrammet 
målt opp mot omsetningen i fjor.

POPULÆRE BUTIKKER
Boligbyggelagenes fordelsprogram innebærer 
en rekke tilbud på varer og tjenester levert av 
ulike leverandører på tvers av bransjer. De nyeste 
avtalene i rekken er for eksempel rabatter og 
bonus hos kjedene Expert, Tilbords og GSport/ 
GMAX – populære butikker for julegavehandel. 
Nytt av året er også at medlemmer får tilbud om 
et kredittkort via boligbyggelaget hvor de kan 
handle til rabatterte priser i utvalgte og kjente 
nettbutikker.

Rune Gaustad, administrerende direktør i 
 Boligbyggelagenes Partner, sier boligbygge
lagene har fått en sterk forhandlingsmakt 
og  konkurransefortrinn som følge av fordels
programmet.

– Vi er 560.000 medlemmer som står 
sammen, og får gode priser og avtaler i tillegg 
til at vi kan jobbe med de beste leverandørene, 
sier han.

ET MANGFOLD AV TILBUD
Administrerende direktør i BONORD Svein 
Dalsbø sier det er viktig å gi medlemmene gode 
fordeler, og er fornøyd med at medlemsfordels
programmet stadig utvides med nye leverandører 
på tvers av bransjer. Dette mener han er en av 
suksess faktorene, og det som gjør programmet 
unikt.

– Gjennom vårt fordelsprogram kan man 
for eksempel både tjene bonus på å kjøpe en 
 rabattert DABradio hos Expert, et kakefat hos 
Tilbords eller listverk hos Neumann bygg. På 
samme tid kan du sikre deg en god forsikrings 
eller strømavtale hos trygge leverandører – alt 

med samme medlemskort, 
forklarer han.

Bak boligbyggelagets 
fordels program er det en rød 
tråd og tanke bak alle varer og 
tjenester som tilbys. 

– Boligbyggelagene ble til 
for å gi folk bolig, og det som 
 handler om bolig og hjem er 
viktig for våre medlemmer. 
Medlemsfordelsprogrammet 
skal derfor ivareta alt som har 
med vedlikehold, innhold og 
oppussing av boligen å gjøre, 
sier Dalsbø.

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 Hammerfest, 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?

UTVIKLING AV OMSETNING GJENNOM 
BOLIGBYGGELAGENES FORDELSPROGRAM 
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Ribbefett som tar fyr på komfyren og levende lys 
uten oppsyn i stuen er noen av årsakene til at 
desember er årets verste brannmåned. Julen er 
også høysesong for tyvene der folk er bortreist. 
Sigrid Finsrud Ricanek jobber med skadevern hos 
Boligbyggelagenes Partner. Hun sier at skade
omfanget i privatboliger holder seg jevnt høyt 
fra år til år til tross for at boligbyggelagene setter 
fokus på skadevern hvert år.

– Det er viktig for oss å skape gode holdninger 
hos folk slik at så mange som mulig får et forhold 
til skadevern. Det er nemlig ofte svært lite som 
skal til for å forebygge skader, sier Ricanek. 

Mye er gjort dersom du setter av et par 
 minutter til å følge opp noen enkle sikkerhetstips.

BRANNSKADER
Årsaken til de fleste branner er bruk av komfyr. 
Folk i alle aldre kan forlate kjøkkenet og glemme 
det de tilbereder på komfyren. Her en noen enkle 
sikkerhetstips for å unngå brannskader:
• Hold alltid oppsyn med komfyr som er i bruk. 

Unngå å lage mat i påvirket tilstand. 
• Komfyrvakt anbefales. Da kuttes strøm

tilførselen til komfyren dersom det skulle bli for 
varmt.

• Rens filteret i kjøkkenviften jevnlig. Fettet tar lett 
fyr i avtrekket og sprer seg videre dersom brann 
oppstår på komfyr.

• Forlat ikke rom med åpen ild i peis og levende 
lys. Kjøp gjerne batteridrevne stearinlys.

• Tøm aske fra peisen i en metallbeholder med 
lokk.

• Sørg for at du har røykvarslere i hver etasje og 
bytt batterier en gang i året. Det er batteri bytte
dag den 1. desember.

• Snu brannslukkingsapparatet ditt på hodet 
en gang i året for å høre at det er bevegelse i 
pulveret inne i beholderen.

VANNSKADER
Ifølge Finans Norge har vannskadene i privat
boliger økt i år sammenlignet med tidligere. Noe 
av dette skyldes ifølge Ricanek at store nedbørs
mengder og flom skaper overvann og trenger inn 
i bygninger. Hun sier ellers at en betydelig årsak 
til vannskader er rørbrudd som følge av dårlig 
vedlikehold, frostskader og drypplekkasjer fra 
avløpsrør under vask og fra varmtvannsberedere: 
• Hold temperaturen på over 0 grader inne i 

boligen eller hytta når du reiser bort. 
• Tapp ut vann fra rørene på hytta dersom den 

ikke er oppvarmet når den ikke er i bruk.

• Sjekk jevnlig at det er tørt i skapet under  vasken 
på kjøkkenet, og ikke oppbevar så mye der at 
du ikke kan se om det skulle oppstå  lekkasje.

• Sjekk jevnlig at det er tørt rundt varmtvanns
berederen og andre vanninstallasjoner.

• Få rørlegger til å installere lekkasjestoppere. 

INNBRUDD
Mange installerer alarm etter at noen i nabolaget 
har opplevd innbrudd i huset.

– Det er naturlig for tyven å velge seg huset 
uten alarm først. På samme måte som det er 
enklere å komme seg inn i et hus der døren ikke 
er låst eller der et vindu står åpent, sier Ricanek. 
Sikkerhetstips mot tyveri:
• Lukk vinduene eller sikre i luftestilling og lås 

døren før du legger deg.
• Få boligen til å se bebodd ut når du reiser vekk. 

Få naboen til å hente posten, putte søppel 
i søppeldunken din og måke litt snø foran 
inngangspartiet. 

• La noen lys stå på inne, gjerne batteridrevne 
stearinlys eller lamper med «timer».

• Behold utebelysningen på. Bytt til lyspærer 
som slår seg av og på automatisk morgen og 
kveld.

• Installer alarm og bruk den aktivt. 

Bruk dine 
medlemsfordeler!
Som medlem av boligbyggelaget får du 
gunstige priser på alarm og forsikring: 
• Spesialpris på alarm og vakttjenester 

hos Tryggvakt AS
• 18 % samlerabatt og gode priser 

på innboforsikring hos Forsikring for 
 medlemmer.

• Husk at du kan få ekstra rabatt på 
 forsikringene dine dersom du har 
 installert alarm. 

Sjekk dine medlemsfordeler på 
fordelskortet.no

Ta sikkerhets
sjekken hver kveld
Fjern ladere fra stikkontakter
Koble fra småelektrisk utstyr som kaffe
trakter, vannkoker, toaster e.l. 
Pass på at levende lys er slukket.
Unngå å tildekke panelvoner.

Bor du i borettslag 
eller sameie? 
Da skal styret sørge for at du har 
 nødvendig brannutstyr som 
røyk varslere og brann
slokkingsapparat, 
eventuelt brann
slange, men 
det er din plikt 
som beboer 
å sørge for at 
utstyret virker.
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LYSGLEDE
I det sola snart skal snu, og den 
mørkeste tida av året tvinger seg 
på oss alle med en kraftig klem, er 
det mye lys å hente hvis du ser deg 
litt rundt.

Lampehuset er en av BONORDs partnere som 
byr på kjøpebonus på alt du handler, og kan 
være verdt et besøk, kanskje spesielt på denne 
tiden av året. Susanne Pedersen, butikksjef 
ved  Lampehuset i varehuset K1 i Tromsø ser at 
lysmulighetene og lampedesignen blir mer og 
mer spektakulær med årene.

– LEDteknologien gjør at man kan utforme 
mer spennende lamper, at man ikke trenger tenke 
på at en stor pære skal ha plass, forklarer hun og 
viser rundt i butikken.

Hun kan fortelle at LED er mye etterspurt, og 
det er det gode grunner til. Ved siden av at en 
LEDpære trekker minimalt med strøm, har den 
lang varighet – opp til 50.000 timer.

– I tillegg er det brannsikkert. LEDlysene 
genererer ingen varme. Fra og med i år blir veldig 
mye levert med LEDlys. Vanlige lamper er i ferd 
med å bli faset ut.

LED er heller ikke ensbetydende med hvitt lys 
lenger. Du kan få lyspærer i de fargetoner du 
måtte ønske.

På grunn av brannsikkerheten blir det stadig 
mer vanlig å pynte med LEDlys. 

– Og selv om LED foreløpig er dyrere – så gjør 
varigheten og det at du ikke bruker så mye strøm, 
den lønnsom på lengre sikt. I tillegg slipper 
du skifte pære så ofte, hvilket bidrar positivt til 
miljøet, forklarer butikksjefen. 

Som et siste argument trekker hun fram LED til 
bruk utendørs. LED trives godt i kulda, og kan fint 
benyttes i utelamper, mens sparepærer kan skru 
seg av om det blir for kaldt.

PARTNER

Lampehuset har butikker i Tromsø og på 
Finnsnes, ved siden av at du også får 
kjøpebonus i nettbutikken. 
5 % kjøpebonus
www.lampehuset.no
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Hovedtrenden for interiør og borddekking for julen 2016 er hvitt og grønt, med metalliske detaljer.  Linservietter og linduker er også i vinden, og med dem kan du dekke et bord 
med fint servise og likevel få det naturlige og lekne uttrykket. 

VELKOMMEN TIL BORDS!
Tilbords er ny avtalepartner i 
 «Boligbyggelagenes Medlems
fordeler». Nå får du 10 prosent 
på ordinære varer i tillegg til 
5 prosent bonus når du bruker 
aktivert BONORDmedlemskort i 
alle butikkene i kjeden.

Tilbords har i 40 år levert inspirerende og 
 fristende produkter til folks kjøkken og hjem, 
og de 121 butikkene i kjeden kommer inn som 
en liten julegave i boligbyggelagenes fordels
program. 

Tilbords markedssjef Åse Sivertsen forteller her 
om interiørtrender for julen 2016 og litt om hva 
vi kan forvente ligger innpakket under juletrærne 
i 2016: 

– 9 av 10 nordmenn inviterer gjester på 
 middag i år, forteller markedssjefen. 

– Foruten at det er koselig å spise sammen 
med familie og gode venner, handler det også 
om at vi lever i en verden med mye uro og 
 usikkerhet, og nå søker det trygge og nære. Det 
ligger mye kjærlighet i å invitere folk hjem til seg, 
og vi ønsker også å by på oss selv, fortsetter 
hun. Bordet gjøres innbydende og spennende 
med detaljer som viser vertens eller vertinnens 
personlighet. 

En annen viktig trend er søken etter ro, stillhet 
og nærhet til naturen. 

– Dette gjenspeiles ved at vi tar med oss 
grønne planter, urter og mer naturlige materialer 
inn i hjemmene våre, og vi dekker bordene våre 
med dem, forklarer Sivertsen. 

Cleo Home 
 Lanterne er 
en vakker og 
klassisk lyslykt 
i rustfritt stål.

Georg Jensen Cobra er en lysestake med en dramatisk twist. De sterke kurvene gir lysestakene et stilig 
uttrykk og gir bordet en elegant touch.  

PARTNER

Spar penger på ting til kjøkken og hjem! 
Tilbords har 121 butikker i hele  landet. 
Som medlem i BONORD får du 10  prosent 
rabatt på varer til ordinær pris og 
5  prosent bonus med aktivert medlems
kort på alt du handler, også rabatterte 
varer. 

Kähler perlemor og sølv vaser er et sterkt design
statement som kler de fleste nordiske hjem.  
En sikker vinner under juletreet. Dansk design.

Silver Paisley servise er klassisk og tidløst, 
elegant og romantisk. Produsert i den aller fineste 
porselenstypen Bone China. Serien er designet av 
RoyalPorcelain.
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Som en liten førjulsgave til BONORDs  medlemmer 
i Harstad er det nå ekstra gode grunner til å 
stanse ved Expert for å handle julegaver. 1300 
kvadratmeter med julepyntet og  bugnende 
elektro butikk venter på å levere varene, 
 bokstavelig talt.

Selger Anne Haukaas har mange gode tips til 
hva som kan bli årets julegave til ham og henne.

– Denne moderne skjeggtrimmeren er en fin 
julegave til han, og helt ny av året, forteller hun. 
Når det gjelder gaven til kvinnen i huset, trekker 
hun fram laserbehandlere i ulike varianter. Noen 
av dem fjerner uønsket hårvekst, andre pleier 
huden.

MANGFOLD
Et vell av produkter byr seg fram i den  romslige 
butikken. Blant «småvarene» er det også et 
 rikholdig utvalg kaffemaskiner.

– Trenden nå er disse maskinene som bruker 
hele bønner for å brygge kaffe, hvor du kan 
brygge en og en kopp, og som ikke etterlater 
mer avfall etterpå enn spillvann og kaffegrut. De 
maskinene som genererer mye plastavfall på 
grunn av at de bruker kapsler, er ikke så populære 
lenger, forklarer hun.

Expert er gode på lyd og bilde også, og i det 
BOLYST er i butikken handler det mye om lyd
planker og TV blant kundene som er innom.

Men egentlig er det motsatt ende av butikken 
og en helt egen avdeling som skiller seg spesielt 
ut.

EGEN HVITEVARE-AVDELING
– De fleste i Harstad forbinder oss nok med 
hvitevarer. Det er vi gode på, mener konstituert 
butikksjef Ørjan Brøyn.

Avdelingsleder Thomas Jensen på hvitevarer 
og småelektrisk er enig. Han forteller at mange 
bytter ut kjøleskap, komfyr eller oppvaskmaskin 
nå før jul, og ved Expert står de klare til å hjelpe 
til med å finne riktig valg for hvert enkelt kjøkken. 
Utstillingen gir en god presentasjon av de mange 
alternativene.

Med 5 prosent bonus på slike større innkjøp 

EXPERT NY PARTNER
På Ekspert i Harstad gleder de 
seg over den nasjonale avtalen 
som nå gir BONORDmedlemmer 
kjøpebonus og ekstra rabatter 
ved butikken.

kan det fort bli veldig lønnsomt å være BONORD
medlem i butikken.

AKTIVER KORTET!
Viktigst av alt er at BONORDmedlemskortet må 
være aktivert. Da registreres bonusen automatisk 
ved betaling. Gå inn på www.bonord.no og se 
hvordan du aktiverer kortet ditt. 

For ordens skyld så gjelder ikke rabatten 
for Appleprodukter eller enkelte lanserings
kampanjer. Rabatt og bonus kan heller ikke 
kombineres med andre kundeprogrammer eller 
gavekortkampanjer. 

Ved siden av den faste bonusen kjørte 
Expert over hele landet et spesielt tilbud for 
 medlemmene i boligbyggelag mellom 10. og 

12.  november for å markere det nye partner
skapet. For de i Tromsø og Hammerfest er det 
fra nå av ekstra viktig å huske på at de kan få 
kjøpebonus på Expert når de er ute og reiser. 

– For oss er det fint å kunne gi BONORD
medlemmene noe ekstra. Det er mange av dem 
i Harstad, og vi håper de benytter anledningen 
til å utnytte fordelen de nå har fått. Vi skal få 

opp klistremerker ved kassa og hjelpe folk til å 
huske å registrere kortet sitt ved betaling for å få 
kjøpe bonusen, sier Brøyn. Han forteller at Expert
butikken i Harstad har røtter bakover til 60tallet, 
og at eierskapet ble overtatt av Expertkjeden i 
2013. Totalt er de rundt 14 ansatte i butikken.

Ørjan Brøyn sammen med kollegaene Thomas Jensen og Anne Haukaas i den nye partnerbutikken til BONORD, Expert i Harstad.

Kanskje kan en skjeggtrimmer hjelpe til med å 
holde skjeggpryden i hevd?

For hun er laserbehandling stadig mer populært 
å kunne ta seg av hjemme. Enten det nå handler 
om hudpleie eller hårfjerning.

PARTNER

Gir 5 prosent kjøpebonus på alt du 
handler. 
Spesialkampanjer for BONORDkunder.
Bårnakkveien 1A, 9406 Harstad
Tlf: 77 28 05 90
www.expert.no
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Fun-facts om jula: 
• Ordet JUL kommer fra norrønt. Jòl var en 

hedensk høytid hvor de feiret midtvinterdagen i 
Norden. Den ble feiret den 12. januar.

• Julenissen er en blanding av mange 
 forskjellige figurer, både kristne og heden
ske. Blant annet St. Nicholas fra Tyrkia, Odin, 
den keltiske Holly King og Sinterklaas er 
inspirasjons kilder til den Julenissen vi har i 
dag. Norske tomter og nisser har også vært 
med og inspirert.

• Den nissen vi har i dag ble ikke laget av Coca
Cola som mange tror. Den ble skapt av tegne
ren Thomas Nast i 1860 i Harper's Weekly.

• Jul var forbudt i mange amerikanske byer. 
De puritanske protestantene mente det var en 
menneskeskapt dag, og ikke en hellig en. Ikke 
før i juni i 1870 ble jula en offisiell høytid i USA.

• Juletrær var forbudt i mange kristne land helt 
fram til 1640. Bakgrunnen var at det egentlig 
var en hedensk skikk som stammer fra Egypt. 
Der tok man kvister og grener inn i huset når 
man feiret vintersolverv.

• Det første juletreet man vet om stod på torget 
i Riga i Latvia. Treet ble satt på torget, pyntet 
og deretter brent. Året var 1510.

• De første innendørs juletrærne dukket opp 
noen hundre år senere i Tyskland. Etter at 
dronning Victoria giftet seg med Prins Albert 
i 1840 ble tradisjonen innført i England, og 
senere USA.

• Datoen vi feirer julen på ble bestemt av biskop 
Liberius av Roma i år 354.

Aktiviteter

1. Ha snøballkrig: Få med nabofamilien, og ta et 
skikkelig nabooppgjør!

2. Lag snøengler: Når lagde du en snøengel 
sist? Det er sikkert ganske lenge siden, så sett i 
gang!

3. Les en bok fra barndommen: Finn frem en av 
dine gamle favorittbøker, og la de gode min
nene fra barndommen strømme på.

4. Bak kaker: Lag en sjokoladekake eller gode 
muffins, og inviter noen venner på besøk.

5. Se på bilder/videoer: Se på gamle bilder eller 
videoer fra dine yngre dager. Det er alltid like 
gøy å se hvor mye som har forandret seg på 
noen år.

6. Kakao: På ekstra kalde dager, kan dere lage 
hjemmelaget kakao. Det slår aldri feil!

7. Lag en snøhule: Alle barn elsker at foreldrene 
er med på leken.

8. Vær kreative: Sett dere ned med tegne eller 
malesaker, og lag flotte kunstverk!

9. Vaffeltid: Vafler smaker alltid ekstra godt etter 
å ha vært ute. Send barna ut i snøen, og over
rask dem med vafler når de skal inn igjen.

Barnekryssord 
Send svaret til: BONORD, postboks 6156, 
9291 Tromsø, merk konvolutten Barnesida.
Vinnere forrige nummer: Julia Maria Holme, 
Tromsø og Anne Almå Ervik, Harstad.

Vitser
Hvorfor er det så kalt i julen?  
Fordi den er i desembrrrrr....

Hva har måneden desember som ikke de 
andre månedene har?  
Bokstaven D

 Kan jeg få hund til jul, pappa?  
– Nei, i år blir det ribbe, som vanlig!

– Julen er blitt avlyst i år.  
– Hvordan det?  
– Husker du ikke at du fortalte julenissen 
at du hadde vært snill i år?  
– Jo, hva så?  
– Julenissen døde av latter.

– Hva fikk du til jul?  
– 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 spiller på det.

LA BOLIGBYGGELAGET 
FORSIKRE DET DU ER GLAD I

Levert av Vardia Insurance Group ASA

 

samlerabatt
på dine
forsikringer

18 %Få 

Alle forsikringer du trenger inkl. bil- og husforsikring 
Medlemspriser på innbo- og reiseforsikring og 18 % samlerabatt
Personlig rådgivning tilpasset ditt behov

 Velg Forsikring for medlemmer

Ring 03712 eller sjekk din pris på forsikringformedlemmer.no 

Medlemspriser og 18 %  samlerabatt
34 BARNESIDA



04925          kunde@ishavskraft.no          ishavskraft.no

19,–
PER MÅNED

BONORDINNKJØPSPRIS

Du betaler det samme som vi kjøper strømmen for + 19,– per måned, samt et påslag på 2,6 
øre/kWh som inkluderer lovpålagte avgifter. Forutsetter opprettelse av AvtaleGiro eller eFaktura.

Enkelt og gratis å bytte til

Ønsker du å høre mer, ta kontakt med Georg eller en 
av våre kunderådgivere på telefon 04925.

Ønsker du å høre mer, ta kontakt med Georg eller en Send SMS IK BONORD til 2258, så ordner vi resten.

Som BONORD-medlem får
du vår beste strømavtale.

H
E

R
LIG KUNDESERVIC

E

INGEN BINDINGSTID

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



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

TROMSØ - HARSTAD - FINNSNES                 www.neumann.no

DETTE SPARER DU: 5% BONUS VED BRUK AV FORDELSKORTET

NEUMANN I NORD-NORGE
ER SAMARBEIDSPARTNER

MED BONORD
Som BONORD medlem får du
opptil 42% rabatt hos våre 

byggevarehus i Tromsø,
Finnsnes og Harstad.

I tillegg får du 5% ekstrabonus 
ved bruk av BONORD sitt 

fordelsskort i våre butikker. 
Avtalen gjelder alle typer 

varer inkludert tilbudsvarer.
(Kan ikke kombineres med personlige avtaler.)

LES MER PÅ
WWW.KAMPANJE-NEUMANN.NO

Du fi nner alltid gode 

tilbud hos Neumann

Husk å aktivere kortet for bruk

Lundhaugen borettslag – 36 moderne leiligheter 
i det spennende Byparkenprosjektet

Med sin unike plassering på Lundneset er borettslaget 
første byggetrinn i den spennende byutviklingen som vil skje 
i området i årene fremover. Byparken samler næring, handel, 
forskning, kultur og urbant levesett, i et fantastisk område 
med nærhet til sjø, og veldig gode solforhold. I tillegg er 

Leilighetene er tilpasset alle livets faser, og vi har valgt å 

av den fantastiske utsikten.

For ytterligere informasjon og prospekt se www.lundhaugen.no 
eller besøk oss på Facebook.

Utbygger er Lundhaugen Utbygning AS, 
som eies av BONORD og FEU AS.
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Uansett hva du bruker nettet til

Med bredbånd fra  
Canal Digital er du alltid på

Alltid På Nett
garanti

Les mer om Alltid På Nett-garantien på canaldigital.no/garanti 

APN 210x275 aug v1.indd   1 24.08.2016   12.01

5 % PÅ TOPPEN 
HOS EXPERT

  - uansett hvor gode rabatter du får

NYHET

Avtalen vår med Expert er unik. Expert har kontinuerlig gode tilbud i sine butikker, og du som er medlem 

i Bonord får alle de rabattene Expert gir, med 5 % bonus på toppen. Det vil si at du alltid er garantert et godt kjøp, 

pluss bonus. Rabatten trekkes fra i kassen, og bonusen blir tilgjengelig på din konto. Husk å ta med deg 

medlemskortet. Hvis du ikke har aktivert det allerede, gjør du det enkelt på fordelskortet.no

Avtalen gjelder utvalgte Expert-butikker. 
Finn din nærmeste butikk på fordelskortet.no



HANESETH HARSTAD AS
Harstad

Elektro og installasjon

10-20 % rabatt

haneseth.no • Tlf 77 01 64 00

HASSELBERG 
TRANSPORT AS
Tromsø og omegn

Lagring av innbo på lagerhotell 
- Pakkemateriell for flytting

15 % rabatt

hasselberg.no • Tlf 77 63 33 33

DEKK 1
Tromsø

Gratis dekkhotell - første sesong
Dekk og felg - 5 % bonus og 
rabatt på hele utvalget

www.dekk1.no • Tlf 03355

DINE MEDLEMSFORDELER 2016
ANNET BIL

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

HUSK Å  AKTIVERE 
 KORTET DITT!

IMI TROMSØ  
 BEGRAVELSESBYRÅ
Tromsø og omegn

Bistand ved dødsfall
Medlemspriser

imitromso.no • Tlf 77 66 25 00

BYGGMAKKER BLOCK
Hammerfest

Byggevarer

Medlemspris og 2 % bonus

byggmakker.no • Tlf 78 42 75 50

NEUMANN BYGG AS 
Tromsø, Finnsnes og Harstad

10-42 % rabatt på byggevarer
5 % bonus på alt kjøp

www.neumannbygg.no
Tlf Tromsø 77 65 97 00
Tlf Finnsnes 77 85 10 50
Tlf Harstad 77 00 14 00

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

GLASSMESTER 
APPELBOM AS 
Tromsø og omegn

Glass og solskjerming

10-25 % rabatt 

appelbom.no • Tlf 47 46 49 00 

ALL-TJENESTE AS
Tromsø og omegn

Renhold og vaktmestertjenester

12,5 % rabatt

all-tjeneste.no • Tlf 77 61 50 50

EUROSKILT AS 
Tromsø og omegn

Utemiljø - Skilt - Avsperring - 
Master, stolper etc

22 % rabatt

euroskilt.no • Tlf 77 67 99 44

DNB BILLÅN 
Nettbutikk

Lån til bil, bobil eller mc

Kr 1000,- i bonus

Tlf 815 81 095 
e-post: billaan@dnb.no

KULTUR

HÅLOGALAND TEATER 
Tromsø og Harstad

Kultur

Opptil 35 % rabatt 

www.ht.tr.no
Tlf 77 60 64 00

SIKKERHET

CERTEGO 
(TIDLIGERE LÅSGRUPPEN)
Tromsø og omegn

Låsesmed og låseprodukter 

20 % rabatt på ordinære priser
10 % på kampanjepriser

certego.no • Tlf 09145

VVS 24 AS
Tromsø

Rørlegger, vann og avløp

20 % rabatt

www.vvs24.com • Tlf 77 69 02 00

REKVE PLEYM & CO DA
Tromsø og omegn

Advokattjenester 

25 % rabatt 

rekve-pleym.no • Tlf 77 75 12 00

REMIKS MILJØPARK AS 
Tromsø og omegn

Renovasjon, leie container

Medlemspriser

remiks.no • Tlf 77 60 19 00

MODENA FLISER
Harstad mfl.

Keramiske fliser, skifer, naturstein, 
ovner, peiser og tyngre byggevarer.

5 % bonus

                                   modena.no
                                   tlf 977 19 650
                                   modena.no
                                   tlf 977 19 650

OPPUSSING

FLÜGGER FARVE
Nettbutikk medlemssiden BONORD

Maling, trebeskyttelse, malerutstyr 
og tapet

5 % bonus og 10 % rabatt

flugger.no • Tlf 23 30 21 93

NETTBUTIKK

MEDLEMSSHOPPEN
Nettbutikk medlemssiden BONORD

Nettbutikk med merkevarer 

Medlemspriser og 5 % bonus

medlemsshoppen.no

BIOFLAME 
Nettbutikk, Harstad og Tromsø mfl.

Pipeløse peiser 

5 % bonus på alle kjøp
10 % rabatt på alle varer

Tlf 692 82 340 • bioflame.no

MØBLER 
OG INTERIØR

LAMPEHUSET AS
Tromsø, Finnsnes mfl.

Belysning 

5 % bonus, gjelder også 
 nettbutikken

lampehuset.no 
Tlf Tromsø 77 68 89 17
Tlf Finnsnes 77 84 71 80

ISHAVSKRAFT
BONORD Felleskraft – Du betaler 
prisen vi oppnår hver måned. 
Fastbeløp kr 25,- per mnd.

BONORD Innkjøpspris – Du betaler 
gjennomsnittlig markedespris. 
Fastbeløp kr 19,- per mnd.

Avtalene er uten bindingstid.

ishavskraft.no • Tlf 04925 

NORENGROS AS
Tromsø og Harstad

Kontor, data og møbler

20 % rabatt

norengros.no 
Tlf Tromsø 77 75 26 26 
Tlf Harstad 08522

FORSIKRING FOR 
MEDLEMMER
Tromsø, Harstad, Hammerfest mfl.

Alle typer forsikring

Medlemspriser, 
15 % samlerrabatt

forsikringformedlemmer.no
Tlf 03712

BLIKKENSLAGER 
TOM DREYER AS 
Tromsø og omegn

Beslag, ventilasjon etc.

10-20 % rabatt 

blikkenslagerdreyer.no
Tlf 77 67 35 88

BYGGESYSTEMER AS 
Tromsø, Harstad, Finnsnes mfl.

Utleie lifter og maskiner

20 % rabatt 

www.byggesystemer.no
Tlf Tromsø: 77 60 76 90
Tlf Harstad: 77 01 95 70
Tlf Finnsnes: 901 33 600

JM HANSEN AS
Tromsø og omegn 

Elektro og installasjon

5-20 % rabatt

jmhansen.no • Tlf 77 66 55 00

OPTIKER

JACOB FRIIS, UR OG 
OPTIKK, SYNSAM
Tromsø og omegn

Ur og optikk

10-25  % rabatt 

www.synsam.no • Tlf 77 68 31 35
Storgata 60 - Tromsø - Midt i byen!

Telefon 77 68 31 35

REISE

HURTIGRUTEN
Tromsø, Harstad og Hammerfest mfl.

Reiser

5  % bonus - Norskekysten 

Bestilling gjøres via BI Reiser eller 
Sørvest reiser v/Bjørn Inge Nordland, 
tlf: 992 18 112
bi-reiser.no • sorvestreiser.no

SEMBO
Tromsø, Harstad og Hammerfest mfl.

Reiser

5  % rabatt 

sembo.no/fordelskortet 
Tlf 22 16 51 00 

THON HOTELS
Tromsø, Harstad og Hammerfest mfl.

Hotell

Faste weekendtilbud 
i Norge og Sverige

thonhotels.no 
Tlf 815 52 442 

TRYGGHET

TRYGG VAKT AS
Tromsø og omegn

Alarm og vakthold

Medlemspriser

tryggvakt.no
Tlf 776 10 300 

SPORT OG  FRITID

G-SPORT | G-MAX
Tromsø og Harstad

10% rabatt på ordinære priser
5% kjøpebonus

gsport.no

EL-ARTIKLER

EXPERT
Harstad 

5 prosent kjøpebonus 
på alt du handler. 

Tlf: 77 28 05 90 • www.expert.no

MØBELRINGEN - 
TROMSØ
Møbler og interiør

7,5-25 % rabatt

mobelringen.no • Tlf 77 60 03 50

NOVA INTERIØR AS
Tromsø og Harstad 

Kjøkken bad og garderobe

25-30 % rabatt
5 % ekstra på kampanjepris

nova-group.no
Tlf Tromsø 77 63 90 00
Tlf Harstad 76 89 91 00

TILBORDS
Kjøkken og hjem

10  prosent rabatt på varer til 
ordinær pris
5  prosent bonus på alt du handler

tilbords.no

HANESETH HARSTAD AS
Harstad

Elektro og installasjon

10-20 % rabatt

haneseth.no • Tlf 77 01 64 00

HASSELBERG 
TRANSPORT AS
Tromsø og omegn

Lagring av innbo på lagerhotell 
- Pakkemateriell for flytting

15 % rabatt

hasselberg.no • Tlf 77 63 33 33

DEKK 1
Tromsø

Gratis dekkhotell - første sesong
Dekk og felg - 5 % bonus og 
rabatt på hele utvalget

www.dekk1.no • Tlf 03355
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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




