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Salget av el-biler og hybrider i Norge har gått gjennom taket 
de siste to årene. I sum mener vi at dette er svært positivt 
for  miljøet. Imidlertid medfører det økte antall el-biler  noen 
praktiske ut fordringer for eksisterende boligselskaper. I våre 
 områder, ser vi at noen har vært tidlig ute og tatt utfordringen, 
mens de aller fleste har en lang vei å gå. Vi mener flere er nødt 
å ta innover seg at dette er noe som er kommet for å bli. Vi ser 
også at dette underbygges av at dagens lovgivning er i  endring, 
og før sommeren vedtok Stortinget enstemmig at 
en seksjonseier i et bolig sameie kan etablere 
et ladepunkt for elbil og ladbare hybrider 
på en parkeringsplass seksjons eieren 
 disponerer, eller et annet sted styret 
anviser. Seksjonseierne må søke  styret 
om til latelse først, men  styret har 
bare anledning til å avslå  søknaden 
dersom det foreligger en saklig 
grunn. Regelen finnes i § 25, første 
ledd i den nye eierseksjons loven. 
Loven har ikke trådt i kraft ennå, 
men  kommunal- og moderniserings-
minister Jan Tore  Sanner har opplyst 
at det er sannsynlig at loven kan gjelde 
fra 1. januar 2018. Det er ikke vedtatt noen 
 tilsvarende bestemmelse i borettslaglagsloven, 
men det kan forventes en tilsvarende regulering i 
løpet av kort tid. Vår klare anbefaling er å gå i dialog med  styret 
og få kartlagt behovet hele bolig selskapet har. Med det som 
bakgrunn kan man planlegge både infrastruktur og investering 
på en god og sikker måte, og noe BONORD kan bistå styrene 
med.

En hovedgrunn til at dette bør være i fokus, ved siden av miljø-
aspektet, er at vi ser at dette er noe som etterspørres i økende 
grad når boliger omsettes. Vi tror at det er en reell fare for at 
eksisterende boligselskaper vil bli vurdert som mindre attraktive, 
om man ikke legger til rette for dette. På sikt vil en slik utvikling 
kunne bli svært negativ, og det utvikles et boligmarked med A 
og B-lag.

Det er ikke ofte vi sier Look to Oslo, men på ett område har 
Oslo kommune vært flinke. De har hatt en egen satsning og 
tilskuddsordning for byens beboere på miljøtiltak, i tillegg til 
Enova. Dette har bl.a. vært på solfangere og solceller, og elbiler. 
I slutten av september kunne byrådsleder Raymond Johansen 
og Lan Marie Berg fortelle at Oslo kommune bevilger penger 
til 8000 nye ladestasjoner i borettslag i Oslo. Dette er en tre-
dobling av dagens støttenivå, og betyr at det pumpes inn 59 

millioner ferske kroner inn i elbil satsningen fra 2018. 
Til sammen skal de bruke 99  millioner kroner 

i neste økonomi periode. Dette fortjener 
 behørig applaus, og er etter vår vurdering 

helt rett tenkning. BONORD mener dette 
er et eksempel til etter følgelse for kom-
munene i Hammerfest, Tromsø og 
Harstad. BONORD som selskap er 
klar til å bistå dersom kommunene 
ønsker dette i forhold til våre 350 for-
valta boligselskaper.

I 2017 har vår samarbeidsbolig bygge -
lag USBL hatt en pilot på bildeling i 

boligselskaper i Oslo, sammen med bil-
importøren Bertel O. Steen. Konseptet har 

slått svært godt an, og vi avventer nå i  spenning 
på  rapporten for piloten for å se om dette er noe 

som også kan gjennomføres i andre byer. Parallelt med dette 
 kommer BONORD og våre samarbeidspartnere med mye ny og 
 spennende teknologi, både for person -og bedrifts markedet.

Vi tror 2018 blir et spennende år både for BONORD og alle våre 
forvalta boligselskaper!
   

Svein Dalsbø
Administrerende direktør
BONORD
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Seks boliger ble tatt på forkjøpsrett på tildelingsmøtet. Senere er ytterligere tre av de i alt 
28 leilighetene som BONORD og Harstad Skipsindustri skal bygge på Holstneset solgt.

Betongarbeidene er nå godt i gang på Lundhaugen på Finnsnes. Neste år på denne 
tiden skal den åtte etasjer høye boligblokka både være overlevert og flyttet inn i.

– Så langt har dette vært en eneste stor opptur. 
Vi hadde 60 interesserte på informasjonsmøtet 
og seks boliger gikk altså allerede første salgs-
kvelden, forteller regiondirektør Bjørn Mathisen i 
BONORD. 

Flere av de aller råeste, og dyreste, leilighetene 
ble solgt aller først.

– Det som virker å slå veldig godt an er beliggen-
heten, og at leilighetene er gjennom gående. At de 
har to uteplasser i form av  balkonger, pluss at man 
kan parkere i kjelleren, mener region direktøren.

Han forteller at interessen generelt har vært 
stor og at GARANTI Harstad får mange gode 
tilbakemeldinger på både prospekt og leilighets-

velgeren på nett. Her er det 360 graders visninger 
av leilighetene slik de er tenkt, i tillegg til at 
utsikten er fotografert i riktig høyde fra de ulike 
leilighetene ved hjelp av drone.

Mathisen er sikker på at de ganske tidlig på 
nyåret vil gå i gang med forberedelsene til å 
starte opp.  Entreprenør skal på plass og et bygg 
som i dag står på den aktuelle tomta må rives før 
grunnarbeidene kan starte.

Det er 10 år siden sist BONORD bygde boliger 
i Harstad, og Mathisen er tilfreds med å ha fått 
laget et konsept som slår så godt an i markedet. 
Han opplyser at det er «godt voksne ungdommer» 
som så langt er kjøpere. 

– Prosjektet tilbyr en svært god finansiering 
med 50 års løpetid for fellesgjelden. De første ti 
årene er avdragsfrie. I tillegg har BONORD lagt 
inn alle sine sikringsordninger i prosjektet, pluss 
vedlikeholdsplaner på plass fra dag én, sier 
Mathisen.

Opprinnelig var det planlagt 24 leiligheter, 
men etter en liten reguleringsendring kommer 
det nå fire nye leiligheter i en ny etasje. Alt er 
godt beskrevet på prosjektets egen hjemme side 
www.brovingen-harstad.no. Her fremgår det også 
 tydelig hvilke leiligheter som nå er solgt og hvilke 
som fortsatt er ledige.

Det tok tid å flytte 70.000 kubikkmeter med fjell 
bort fra Lundhaugen, men nå er entreprenør 
Econor i full gang med betongarbeidene.

– Vi skal ha de øverste fire etasjer i bygget til 
leiligheter, med ni boliger i hver etasje, forteller 
utbyggingssjef Roy Jakobsen i BONORD.

I de første fire etasjene skal det være nærings-
areal til leietakere som blant andre Salmar, Visit 
Senja og Sparebanken Nord-Norge. 

Så blir det en direkte forbindelse mellom 
denne bygningen og Kunnskapsparken på 
 Finnsnes som ligger nesten vegg i vegg.

FORSINKET
Prosessen har ikke klart å holde tidsplanen på 
grunn av en del forsinkelser vedrørende nærings-
delen av bygget. Men nå er alt tilbake på sporet 
der, og Jakobsen sier at overlevering er planlagt i 
månedsskiftet oktober/november neste år.

– Vi har hatt alle kjøpere på informasjons-
møte i Kunnskapsparken. Prosessen som nå er 
i gang handler om kundetilvalg og personlige 
til pasninger av den enkeltes leiligheter i henhold 
til ønske. Det vil si flytte vegger, endre overflate-
behandling eller gjøre endringer på kjøkken-
innredningen.

NOVA er leverandør av kjøkken og gjør til-
pasningene direkte sammen med boligkjøperen. 

28 av boligene er nå solgt, og så er det åtte 
leiligheter igjen.

Rundt halvparten av kjøperne har meldt fra om 
at de har personlige tilpasninger de vil gjøre i sitt 
nye hjem.

SIKRINGSORDNINGER
– Vi har satt fristen med å melde inn slikt til 
10. desember. Det blir enklere å ta alt samlet. 
Selvsagt vil det fortsatt kunne være mulig å 

komme med endringsønsker for boligkjøpere 
enda en liten stund, men jo lenger ut i prosessen 
vi  kommer, jo vanskeligere og mer kostbart vil det 
bli å få til større endringer, sier utbyggings sjefen. 

Den store blokka er første byggetrinn av 
 sam arbeidsprosjektet mellom BONORD og 
FEU AS. Det er første gang BONORD bygger 
på  Finnsnes, og boligbyggelaget har selvsagt 
sørget for å legge alle sine sikringsordninger 
inn i  prosjektet. Blant annet vil du ikke være 
 ansvarlig for andelshavere som ikke oppfyller sine 
 forpliktelser. I tillegg får du garanterte felles-
kostnader. BONORD og lagets partnere Storby-
alliansen går inn og forskutterer felleskostnader 
slik at det nye laget hele tiden har en god og 
stabil likviditet. 

Les mer på nettsiden lundhaugen.garanti.no

Knallstart for Brovingen

Grunnarbeidene i gang

Brovingen i Harstad er et boligprosjekt som treffer godt i markedet. Allerede er mer enn en tredjedel av leilighetene solgt.

Betongarbeidene 
er på gang i det 
som skal bli den 
åtte etasjer 
høye blokka på 
Lundhaugen. 
FOTO: Roy 
Jakobsen
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BAK BOLIGSALGET Bak ethvert boligsalg og -kjøp  befinner det seg 
ulike aktører som har ulike roller. I dag ser vi på jobben som gjøres for 
at en bolig skal bli best mulig presentert for potensielle kjøperee. 

– Alle stylistoppdrag består av en befaring først 
som avgjør hvor omfattende styling av boligen 
som er nødvendig eller ønsket. I de aller fleste 
tilfeller handler det om å lette litt på  møble mentet 
for at rommene skal komme mer til sin rett, 
 forteller Cathrin Holmboe. Hun begynte som 
bolig stylist i Tromsø for snart et år siden, gjennom 
firmaet My Styling.

Interessen for en slik totalpakke med både 
boligstyling og fotograf er økende. Morgan 
 Isaksen i Stormcam AS har jobbet som interiør-
fotograf i Tromsø i en årrekke. Fotografen anslår 
at han for tiden gjør rundt halvparten av sine 
fotooppdrag sammen med en stylist.

LØNNSOMT LITE ANSIKTSLØFT
– Jeg vil påstå at det lønner seg med den lille 
investeringen det er å ta inn stylisten. En boligsty-
list er god til å skape koselige scener i hjemmet 
ditt som kan tas bilder av. Det får kjøper til å let-
tere se seg selv inne i akkurat den stua eller det 
kjøkkenet, mener Isaksen. 

Med årene er han kommet dit at han ikke 
 lenger tar klassiske boligfoto, men jobber mer 
som interiørfotograf. Han bruker en egen teknikk 
for å gjengi lys og stemninger på en god måte.

– Jeg bruker flere eksponeringer per bilde 
som jeg setter sammen for å være sikker på at 
jeg  klarer å vise lyset og stemningen i boligen 

korrekt. På grunn av dette kan du i mine bilder 
også se utsikten fra vinduene. I vanlige bolig-
foto blåses den ut på grunn av du med kun en 
eksponering må velge hva du fremhever. Når du 
tar flere eksponeringer for hvert bilde får du med 
deg alt.

I tillegg leverer han 360 grader-visninger 
til boligannonsene. Det er bildene som gjør 
at  interesserte kjøpere kan gå på «visning» i 
 leiligheten gjennom å svinge seg rundt og zoome 
inn på detaljer i boligen som er fotografert.

Isaksen understreker at han leverer nøyaktig 
samme bildepakke uansett om selger bruker 
stylist eller ikke. Normalt sett ligger hver pakke 

med 25 bilder, og inneholder både interiør og 
eksteriørbilder.

– På de aller fleste oppdragene bruker jeg 
også dronefoto av utsiden og nabolaget, men det 
avhenger litt av værforholdene.

EGEN «VERKTØYKASSE»
Boligstylist Cathrin Holmboe anslår at hun som 
regel bruker å dra til boligen som skal selges en 
drøy time før fotografen kommer. Tiden bruker 
hun for å gjøre alt i stand, og supplere opp-
gavene hun har bedt selger gjøre selv. Deretter 
jobber hun sammen med fotografen underveis i 
fotograferingen.

Når hun kommer til en bolig begynner hun som 
regel med å fjerne personlige eiendeler som for 
eksempel familiebilder. Så har hun med seg en 
liten «verktøykasse» av elementer hun kan gjøre 
underverker med. For eksempel litt servise, vaser 
og gjerne friske blomster. 

– Jeg er generelt veldig opptatt av interiør, og 
opptatt av å holde meg oppdatert på stilarter og 
nye trender. Så finner jeg hva som kan passe inn i 
den enkelte boligen.

På kjøkkenet de fotograferer i dag har hun 
tilforlatelig satt fram et par tallerkener, noen 
 servietter og bestikk. Det kan se ut som om noen 
er i ferd med å gjøre klart til middag. Det opp-
rinnelige innholdet på benkene er stort sett gjemt 
vekk inne i skapene.

– Jeg vil gjøre dette ordentlig, sier bolig-
selgeren, som bistår stylisten og fotografen mens 
de jobber. Han er ute etter best mulig pris for 
3-roms-leiligheten, og har et klart mål for hvor 
mye han vil sitte igjen med.

– Jeg renoverte hele leiligheten her da jeg 
flyttet inn. Det har vært et fint sted å bo. Nå håper 
jeg at den får nye eiere så fort det lar seg gjøre.

FLAMMENDE VARME
– Kan du tenne litt opp i ovnen? kommer det fra 
fotografen.

– Det gir mer stemning på bildet. Du trenger 
ikke fyre opp ordentlig. Bare tenn på litt papir.

Selgeren gjør som han får beskjed om, men 
papiret slukker før det har gått ett minutt.

– Jeg fikk det. Vent bare litt, så tenner vi opp 
igjen litt senere når jeg skal ta mer av stua.

Normalt sett er fotograf og stylist sammen på 
jobb mellom en og to timer.

– Jeg kan style et tomt hus også, da tar det 
naturlig nok litt lengre tid, sier Holmboe. Hun har 
foreløpig ikke turt å satse fullt og helt på bolig-
styling, men har en annen jobb ved siden av. 

– Maksimalt klarer jeg to til tre oppdrag på en 
dag, men da går det rimelig i ett. 

– Pass dere der ute i gangen! kommanderer 
fotografen. Det gjelder å ikke komme i «skudd-
linjen» hans, verken for boligselger, stylist eller for 
den saks skyld BOLYST-journalisten. Vi gjemmer 
oss så godt vi kan bak dører eller i dødvinkler som 
kameraet ikke klarer å fange.

Så neste gang du ser en boligannonse kan du 
jo også tenke litt på hvor de har gjemt seg, de 
som ikke får være med på bildet.

Former førsteinntrykket
Boligstylist Cathrin Holmboe og interiørfotograf Morgan Isaksen sørger sammen for at 
en bolig fremstår fra sin aller beste side når den legges ut for salg.
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Boligstylist Cathrin Holmboe jobber sammen med interiørfotograf Morgan Isaksen for å gi denne leiligheten i Hamna best mulig oppmerksomhet.

Til salgs er skiltet på veggen. Isaksen tar en rekke eksponeringer av hvert bilde. Holmboe sørger for prikken over i-en på hvert bilde.

Isaksen og Holmboe i aksjon. Bildet over er slik det 
ble i annonsen.
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HJERTEROM MED UTSIKT Ingenting i livet er en selvfølge. Spesielt ikke de 35 årene som er gått mellom disse 
to bildene av Alf Jacob. Mamma Ann Mari merker seg spesielt ved skoene som 
den julekveldsmette lysluggen har på bena. Hun husker hvordan hun så at de fløy 
av han, den dagen hun var vitne til at sønnen nesten ble drept.
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46 år er gått siden Ann Mari Salberg og mannen 
Thor fikk tildelt leilighet i Skolegata borettslag i 
Harstad. Først i landemerket, det ti etasjer høye 
Punkthuset. Deretter selveste drømmeleiligheten 
øverst i nærmeste lavblokk. 19.000 minnes hun 
de ga for den første. Drømmeleiligheten, som er 
deres fortsatt, ga de 55.000 for i 1981. Nå er lei-
ligheten i fjerde etasje uten heis med på å holde 
pensjonistparet uforskammet spreke.

– Han Thor skulle vært her, men været er så fint 
i dag så han ville hjelpe eldstesønnen vår med å 
få lagt tak på en garasje som er under bygging, 
sier Ann Mari mens hun gjestmildt åpner døra til 
den koselige fireromsleiligheten.

Det er så tydelig i det hun tar imot. Ann Mari 
trives med å ha gjester. Siden klokka nærmer seg 
midt på dagen, har hun planlagt å diske opp med 
litt mat.

– Da Alf Jacob flytta ut tok vi rommet hans 
og utvida  kjøkkenet slik at vi har en stor og god 
spiseplass her. Når vi er samla en svær gjeng er 
det likevel litt trangt. Da bærer vi bare spisebordet 
inn i stua.  

BYENS BESTE UTSIKT
Ann Mari har utsikt over det meste av Harstad.  
Fra stua ser hun rett ut mot Harstad kirke og 
videre innover mot Kanebogen. Fra kjøkken-
vinduet kan hun betrakte Trondenes kirke. Hun 
 forteller om alle boligene som er bygget gjennom 
årenes løp, og kan detaljert beskrive trimruta 
si, som pleier å inkludere den fine strand-
promenaden som er bygget nede ved fjæra, 
og tar deg utover mot kultur- og natur perlen 
Trondenes. 

Hun trives så godt med å gå tur, og har for 
det meste  gangavstand til det hun vil delta på i 
byen. Ektemannen er det man kaller uforskammet 
sprek. Han besteg Kilimanjaro det året han fylte 
70. Ellers elsker han å gå i fjellet og har en lang 
rad med premiekrus fra Ti på topp. 

Ann Mari har rundet 75, Thor er ett år eldre. 
Paret har nå vært gift i 52 år. Sammen har de to 
sønner, syv barnebarn og to oldebarn. Oldebarna 
bor på Vestlandet, men begge sønnene har stiftet 
familie i Harstad. Rett som det er har ekteparet 
det yngste barnebarnet på besøk. Vesle Max blir 
fire år til jul, og den unge mannen er særdeles 

begeistret når han får klatre seg opp trappene i 
Skolegata. 

Ann Mari kjenner seg heldig som har begge 
sønnene så nærme, og ikke minst få muligheten 
til å være til stede for dem og barnebarna. 

– Skal man holde seg «fresk» og ungdommelig, 
må man ha et godt forhold til andre mennesker. 
Om du skal gå rundt og ergre deg over alt og alle 
tror jeg man fort blir gammel og grinete, smiler 
hun.

GLAD I MENNESKER
Selv har hun alltid vært glad i mennesker og er en 
stor ressurs for sine omgivelser. Hun jobber som 
frivillig i ulike roller både på Aktivitetshuset og Frel-
sesarmeen. De fleste kjenner henne som tidligere 
leder av det som en gang var Kaffistova i Harstad. 
Mannen Thor etablerte Salbergs Kjøreskole som i 
dag eies og drives av sønnen Tom Are.

Hun smiler av alle årene som har gått.
– Vi er ikke sånne som skifter ut og pusser 

opp etter hvert som trendene skifter. Men når vi 
flyttet inn her i 1981 måtte vi totalrenovere hele 
leiligheten. 

Det hadde da ikke vært gjort så mye innvendig 
siden blokka sto ferdig i 1956.

– Vi byttet ut kjøkkenet som var sånn med skrå 
skyvedørsskap. Senere har vi byttet frontene en 
gang til. Ikke skapene, de var jo fortsatt helt i 
orden.

For tre år siden var borettslaget ferdig 
 total renovert på utsiden med ny maling, nye 
vinduer og nye balkonger. Hun er spesielt fornøyd 
med de nye stuevinduene. Hun sitter som regel 
foran dem når hun syr. Ann Mari har spesialisert 
seg på broderiene til Nordlandsbunaden, og syr 
en del på bestilling.

BEGRENSET PLASS
Når det handler om møbler er det begrenset med 
plass. Skal noe nytt inn, må noe gammelt ut. De 
har tidligere hatt vaskemaskin. Først på badet, 
senere på kjøkkenet.

– Så prioriterte vi heller oppvaskmaskin på 
kjøkkenet, så nå vasker jeg klær i vaskekjelleren. 
Der har vi flotte maskiner og tørkeskap.

I vaskekjelleren møter vi vaktmester Leif Morten 
Solvang. Ann Mari kan ikke få fullrost nok hva 

denne mannen betyr for borettslaget.
– Han gjør alt så enkelt for oss, han fjerner 

glass- og metallavfall. Han rydder snø om 
vinteren og skulle det oppstå problem er det bare 
å ringe han.

Leif Morten flirer. Han er i ferd med å sparkle 
og pusse litt opp i vaskekjelleren.

– Ta nå ikke bilder her, gå nå dit hvor jeg er 
ferdig, kjefter han med glimt i øyet. Tonen mellom 
han og beboerne er lett fleipete. Han får folk 
rundt seg til å trives, og trives selv. Han har vært 
vaktmester i Skolegata helt siden 1996.

– Det er alltid noe å ta tak i. Det slites så fort på 
grunn av at det er mange folk her og stor trafikk.

SKJERMET FOR VÆRET
Det neste Ann Mari viser er balkongen.

– Vi har det så fint her. Jeg må si at jeg trives 
godt både vinter og sommer. Nå når mørket kom 
har jeg alltid lys på bordet ute på verandaen fordi 
det er så koselig. 

Hun trenger ikke være redd for at det skal blåse 
bort.

– Overhodet ikke. Harstad ligger så skjermet 

for vær og vind. Da vi ble kjent pleide jeg å terge 
Thor med at «Harstad har ingen ting. Her er jo ikke 
engang uvær!», ler hun.

Den opprinnelige tromsøværingen føler behov 
for å dokumentere morsomheten ordentlig.

– Det er faktisk slik at når hurtigbåten innstilles 
på grunn av dårlig vær i hurtigbåtleia, er det 
 fortsatt blikkstille inne i havna. Og selv om vi 
 ligger så høyt, merker vi ikke noe til vær og vind.

SELVFØLGE MED BORETTSLAG
Ann Mari hadde med seg borettslagstradisjonen 
fra Tromsø hvor hun er vokst opp. Her hadde 

Gjestfriheten har alltid vært stor hos  
Ann Mari og Thor Salberg. Her i Skolegata 
har de arrangert mange selskaper, og 
unger har kommet og gått i leiligheten 
deres der i alle år.

Ann Mari har ofte sønnen Alf Jacob 
på besøk. Etter at han flyttet ut, har 
det gamle gutte rommet hans blitt til 
en del av et utvidet kjøkken.

Ann Mari ute på verandaen, som ble utvidet for noen 
år siden. Her har hun byens beste utsikt og fugle-
perspektiv på hele nabolaget.



FAKTA

SKOLEGATENS BORETTSLAG
Skolegatens borettslag ble stiftet i 1954 
og består av til sammen 101 leilig-
heter  inkludert ni hybler tre lavblokker 
med fire etasjer, en på tre etasjer og 
selve  Punkthuset med hele 10 etasjer. 
Et  punkthus er en betegnelse på et 
 fritt liggende hus med høyde på mer enn 
åtte etasjer og liten grunnflate.
Borettslaget er veldrevet og relativt 
 nyrenovert, og har egen vaktmester.
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POPULARITETER I 
SKOLEGATA
PÅ   70- OG 80-TALLET

 foreldrene BONORD-leilighet så lenge de levde.
– Jeg og Thor bodde helt først i en HABO- 

leilighet i Samasjøen mens Tom Are var liten. Så 
flyttet vi i en treroms i Punkthusets andre etasje 
i 1971, forklarer hun og peker ned på den fra 
balkongen. 

Da Alf Jacob ble født i 1978, ble leiligheten i 
Punkthuset rett og slett for liten.

– Jeg husker da vi bar møblene opp alle de fire 
etasjene at jeg sa til meg selv at det skulle gå en 
stund før vi flyttet igjen. Det har det jo absolutt 
gjort. Men vi planla aldri å bli gamle her, humrer 
hun. 

– Nå flytter vi i alle fall ikke. Det måtte kun bli 
hvis en av oss av helsemessige årsaker ikke klarer 
trappene lenger. 

ULYKKEN 
– Ja, jeg husker da jeg ikke klarte trappene, 
 forteller Alf Jacob. Mannen som i dag er 
 profesjonell livredder, etter å ha gjort karriere 
som brannmann, har vært en hårsbredd fra å 

det ofte ut en nabo eller to for å hysje på oss. 
Men det er jo litt av sjarmen med å bo i blokk.  
Du må tåle å høre og se andre folk, smiler han.

Akkurat der er Ann Mari svært våken. Med 
årene er hun blitt mer og mer opptatt av å følge 
med på hvordan de andre i blokka har det, 
spesielt på de naboene som begynner å bli godt 
voksne.

– Jeg synes det er ille om folk skal bli liggende 
alene og kanskje trenge hjelp.

Hun har ergret seg mye over at det ble satt opp 
bom inn til bakgården slik at det ikke var mulig 
for taxier å kjøre helt inn til bygget når de skulle 
hente beboere fra blokka.

– Jeg har sett folk streve fryktelig på isen og til 
og med ramle over ende på grunn av at det ble 
så langt å gå til bilen når det var glatt. Heldigvis 
er det i dag en ordning om at bommen får stå 
åpen på dagtid. I tillegg er taxisjåførene veldig 
hjelpsomme, og tilbyr støtte og hjelp, skryter 
hun.

«POLHUSET»
Punkthuset ruver mastodontisk over 
 Harstad, og det lokale landemerket 
 fungerer som et  gigantisk solur for byen. 
Du vet hva klokka er når Punkthuset kaster 
skygge på akkurat ditt hus. 

Punkthuset sto ferdig i 1957 som den 
siste av i alt fem større boligblokker øverst 
i Skolegata. I den ene av blokkene er det 
næringsareal i første etasje. Da byggene 
sto ferdige flyttet Harstad Samvirkelag inn 
med en avdeling i 1. etasje. Ved siden 
av og i langt mindre lokaler hadde Odd 
Chr. «Tætt» Bendiksen skobutikk og Leif 
Ringberg fiskeforretning. I dag finner vi 
May-Liss    dame- og herrefrisør og spesial-
forretningen Bestepremien i næringsdelen 
av bygget.

Bygningene er malt i lysegrønt, gult, rosa 
og ferskenfarge. Blokkene er ulik annen 
byggestil i byen, og når det gjelder Punkt-
huset knytter det seg en liten  anekdote til 
grunnen til at det ble reist, og er også en 
årsak til at Punkthuset kan kalles polhuset: 
For det fortelles at daværende ordfører 
Leif Bothner på 1950-tallet ivret for at 
Harstad skulle få eget vinmonopol utsalg. 
Men de statlige  kriteriene for dette var at 
byen måtte ha minst 4000 innbyggere. 
 Daværende  Harstad lå like under dette 
tallet. Da det kom opp planer om å bygge 
et høyhus i Harstad til boligformål, het det 
at dette var Bothners prosjekt for å øke 
 innbyggertallet slik at polet ble en realitet. 
Det fantes  nemlig ikke areal i byen til å 
bygge tilstrekkelig mange vanlige bolig-
blokker. Om Punkthuset, ga det tilsiktede 
utslaget, er tvilsomt, for polet kom allerede 
i 1953, borettslaget stiftet i 1952 og 
 Punkthuset ble altså innflyttet i 1957/58. 
Men anekdoten har uansett overlevd.

Ann Mari, Alf Jacob, Tom Are og Thor. Familien Salberg samlet til familefoto i forbindelse med Tom Ares konfirmasjon.

Skolegata Borettslag vises godt i 
bybildet i Harstad med sine høye 
blokker i spreke farger.

miste livet. I en 80-sone ute ved Røberg ved 
Evenskjer, ble han som femåring påkjørt av en 
bil i høy fart, da han forsiktig sammen med en 
venninne skulle krysse veien. 

Foreldrene tror sjåføren trodde han skulle rekke 
å komme forbi før ungene krysset veien. De gikk 
et lite stykke bak ungene og så bilen akselerere. 
Samtidig gikk ungene ut i veien. 

Alf Jacobs venninne, som var litt eldre, klarte 
å hoppe unna. Men bilen traff femåringen med 
stor kraft. Ann Mari husker hvordan hun så den 
vesle kroppen hans bli kastet til værs, og hvordan 
han spant rundt tre, kanskje fire, ganger før han 
landet med et smell. 

– Det kunne gått riktig, riktig ille, erkjenner 
Ann Mari.

Isteden ble det en familiehistorie med lykkelig 
slutt. Inne på sykehuset fikk de konstatert at det 
eneste som var skadet var foten. Den hadde til 
gjengjeld fått så hard medfart at Alf Jacob ble 
gipset fra hofta og helt ned til tærne.

– Jeg husker det egentlig som ganske kult.  

Jeg var den eneste i barnehagen som hadde 
krykker. Men akkurat det der med fjerde etasje 
uten heis ble en utfordring. Jeg husker at de bar 
meg opp på en planke.

– Det var noe Thor laget til for å få til å bære 
han lettere med den gipsen på foten. Det var vel 
ei hylle eller noe du satt på, mener mor.

– Det var i alle fall stilig at jeg fikk sitte der 
og slapp å gå selv, smiler sønnen. Han flirer av 
påstanden om at det var det å bli båret i trapper 
som inspirerte han til å bli brannmann.

ÅPEN DØR 
Alf Jacob husker oppveksten i borettslaget som 
fin, selv om det var ekstremt få unger som bodde 
i Skolegata borettslag på den tiden.

– Det var likevel unger nok i husene rundt 
her, og døra vår var alltid åpen. Vi var mye her 
hjemme hos oss, sier Alf Jacob, som har kontakt 
med mange av vennene fra den gang fortsatt.

– Det var nok ikke like populært når vi rett som 
det var stormet opp eller ned trappene. Da kom 

Musikk: ABBA
Mote: Slengbukser
Mat: Ekte norsk husmannskost
Dekor: Ann Mari har samlet på 
blåhvite  porselensfigurer i over 
40 år.
Fotball-plakater: Maradona
TV-serie: Dynastiet

BYGGER NÅR DE HAR TID
Med det enkle og lettvinte livet sentralt i byen, 
får paret virkelig utløp for sin skapertrang ute 
på bygda. De har ei lita hytte som nå er ferdig 
renovert og som skal selges.

Før det bygget de faktisk et stort hus på 
Røberg, Thors hjemplass. Nå har de tatt av ei 
romslig hyttetomt og solgt resten av eiendom-
men. Neste år starter byggingen av en ny fritids-
bolig på denne tomta, som med tiden også kan 
bli bolig om de skulle trenge det.

– Vi kjøper material når vi har råd, og bygger 
når vi har tid – utenom søndager. Hytta skal i alle 
fall tilrettelegges for alle  eventualiteter. Vi skal om 
så kunne komme inn med rullestol. 

Ann Mari gleder seg til å starte med noe helt 
nytt, helt fra bunnen av. Alder er i alle fall ingen 
hindring for ekteparet Salberg.



FRA 
GANG

TIL
GANG

Her bor: Elena Alexandra Rozenberg. 
Hobby: Ta godt vare på kjæledyrene sine. 

SPEEDY – alltid først 
ut med å hilse på.

OPPSLAGSTAVLE – for 
 huskelapper og beskjeder.

SKO – aldri en 
gang uten.

BLOMST – Elena 
liker å pynte litt.

RUNDSTYKKER – tilfeldig 
mellom  lagring denne 
morgenen. Nyinnkjøpt til 
frokosten.

KRUKKER – nylig ryddet 
inn fra balkongen.

Vær rask hvis du 
søler på teppet
Om du er uheldig og søler rødvin på gulvteppet, er 
det to ting som gjelder: Reager med én gang og bruk 
tørkepapir som suger til seg fukten.

Bjørn Musum hos Musum Interiør i Trondheim 
for teller at det som regel er rødvinsflekker han får 
spørsmål om når det gjelder renhold og vedlikehold 
av tepper. Musum presiserer at rådet om tempo og 
tørke papir gjelder for alt søl på tepper. Smuss skal 
fjernes så raskt som mulig, slik at det ikke fester seg i 
teppe fibrene. Jo raskere du tar flekkene, jo enklere er 
det å få fjernet dem. 

Per Ottar Knutson i Danfloor er helt enig, og mener 
vi kommer langt med vann når flekker må fjernes. 

– Det aller meste vi søler er vannløselig. Hvis du 
ikke får fjernet hele flekken med tørkepapir, så dusj 
på rent vann og legg over tørkepapir eller håndkle og 
press lett slik at fukten absorberes. Gjenta til vannet 
har løst opp hele flekken og det som sitter igjen på 
papiret bare er rent vann, råder han.

Begge teppe-ekspertene advarer mot å gni på 
flekker. Det kan ødelegge fibrene i teppet og/eller 
gjøre flekken større. Dersom du må ty til kjemikalier 
på problemflekker, er det viktig å velge riktig middel, 
følge anvisningen nøye, og for all del ikke la rester av 
rensemiddel bli liggende igjen i teppet.  

– Restene blir som et klebrig middel og trekker til 
seg smuss. Så etter en tid ser det ut som flekken du 
fjernet er tilbake igjen, sier Knutson.

Vær rask og ta flekken 
med én gang, enten du 
søler kaffe eller rødvin. 
Legg tørkepapir over den 
våte flekken og la den 
trekke til seg fukten.
(Foto: Bjørg Owren/ifi.no)

Spray på vann for å løse 
opp det som har trukket 
inn i teppefibrene, og 
fortsett med tørkepapir og 
vann til flekken er tynnet 
ut og fjernet.
(Foto: Bjørg Owren/ifi.no)

Elena Alexandra 
Rozenberg er en ekte 
dyrevenn.
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– Kattene kommer fra Dyrebeskyttelsen alle 
tre. Jeg har vært fosterhjem først, og så har 
de av ulike årsaker fått bli. 

Speedy er eneste hane i kurven. Han fikk bli 
fordi han bare sjarmerte matmor i senk. Han 
er glad i kos og kontakt. Han er også den mest 
aktive av de tre og kan rett som det er få litt 
spenstige innfall på katters vis. Da liker han å 
løpe rundt og rase av seg litt energi. 

IKKE HJERTE TIL Å RETURNERE 
De to andre kattene er frøknene Snøhvit og 
Vesle My. Snøhvit var villkatt da Dyrebeskyttel-
sen kom med henne. Og tross iherdig innsats 
er hun fortsatt ikke opptatt av mennesker. Hun 
erkjenner at Elena trengs for å få mat, men 
der går grensen for kontakt. Likevel trives hun 
godt sammen med de andre kattene, og har 
fått seg et hjem.

– Skulle hun få leve, måtte hun få bli. I og 
med at hun ikke ble mer sosial ville det vært 
umulig å få henne adoptert bort til andre, sier 
hun med det store hjertet.

Vesle My er eldst, men var minst da hun 
kom og har bodd her lengst. Alle tre er inne-
katter. Kun Speedy blir av og til med ut i bånd 
for å gå tur med matmor. 

SKREKKBLANDET FRYD
I tillegg har Elena et terrarium i stua, hvor det 
bor en tarantell. 

– Den holder seg kun der. I teorien hører 
jeg at man kan ta den ut, men i praksis har jeg 
ikke hatt behov for det ennå, ler Elena, som 
har hatt denne samboeren i et par år nå. 

Hun er fascinert av den og liker å sitte og 
betrakte den, men noen direkte kontakt har 
verken hun eller kattene lyst på.

– Det kan jo bli et potensielt farlig møte for 

dem begge. Edderkoppen er jo tross alt giftig, 
sier eieren.

Gangen innredet hun med en skyve-
dørsgarderobe. Da hun flyttet inn i toroms- 
leiligheten i 2009 trengte hun mer plass 
til lagring, og ville få til et bedre system i 
gangen. Nå kan hun la dørene stå åpne, eller 
kan skjule innholdet ved behov. Inne i skapet 
har hun flere kurver som hjelper henne med å 
holde orden.

I tillegg har hun en oppslagstavle i gangen 
som minner henne på alt det hun må huske. 
Her er informasjon fra borettslaget, passord 
til trådløsnettet og andre småting som har en 
tendens til å forsvinne ut av hjernen om de 
ikke står skrevet et sted.

En frodig grønnplante gjør velkomsten 
ekstra koselig, både for to- og firbente. 
 Kattene elsker å klø kjakene på krakken som 
blomsten står på. Superenkel katte forskning 
viser at selve blomsten fint kan gjøre nytte 
som leke, rundingsbøye og jungel. Bare man 
er kreativ nok.

Egen velkomst komité
Hver eneste dag når Elena Alexandra Rozenberg kommer hjem 
til  leiligheten sin i høyblokka på Håpet i Tromsø, tasser det fram en 
døsig liten velkomstkomité. Elena bor sammen med tre  katter – og 
en tarantell.

En om gangen 
Gangen er det første som møter deg når du kommer hjem, og også førsteinntrykket du 
gir fra deg til de som kommer på besøk. BOLYST håper å få gå fra gang til gang for å se 
hvordan akkurat du har det. Send oss gjerne gangtips på bolyst@krysspress.no.



Den store 
akebrett-testen
Akebrett er fortsatt kanon-artig! Og ikke tro at du er sikret en 
suksess under juletreet bare fordi du velger det dyreste. 

«Bolyst» har samlet en kritisk og kyndig jury i form 
av søskenflokken Henrik (12), Eline (9) og Håkon 
(4) Basso Bjerke. De har tatt utfordringen med 
å vurdere fem ulike akebrett, som alle er gitt av 
sportsbutikken G-Max. 

FORUTSETNINGENE
I motsetning til de fleste andre forbrukertester, 
skal ikke søskenflokken vurdere prisen på hvert 
enkelt akebrett. Og de skal heller ikke vurdere 
kvalitet – i form av hvor solide hvert akebrett er. 
De skal godt og godt vurdere hva som er kult og 
hva som gir mest glede i akebakken. 

– Se her: Dette akebrettet fikk en stygg ripe 
etter bare én tur, bemerker Eline. 

Det dype hakket førte likevel ikke til at 
 opplevelsen ble dårligere på de neste aketurene, 
så den mulige svikten i kvalitet hemmet ikke 
sluttkarakteren, på akebrettet som til slutt endte 
som testvinner. 

FØREFORHOLDENE 
Vær- og føreforhold har nesten alt å si for den 
gode akeopplevelsen. I akebakken den dagen 
søskenflokken testet brettene, var det veldig kaldt, 
veldig hardt og veldig glatt. Perfekte forhold, 
altså, for den som er glad i stor fart og god glid. 

– Når det er så hardt som i dag, er det  
nesten ikke forskjell på gliden. Alle glir godt,  
sier Henrik, og virker litt positivt overrasket  

over det lille – og billige – rompeakebrettet. 
– Jeg fikk stor fart på dette også, og egentlig 

er det et kult akebrett. Jeg liker fargen. Blå er 
favorittfargen min, slår han fast.  

FORSKJELLENE
De tre søsknene har veldige ulike utgangspunkt, 
noe som er viktig å ta med i betraktning for  
den som skal kjøpe akebrett i julegave til barn 
i ulike aldersklasser og vektklasser. Eline inntar 
raskt en mellomposisjon, og går analytisk til  
verks for å finne et brett alle kan finne glede 
i. Henrik viser seg raskt som storebror, og 
 vektlegger sikkerhet. Han peker seg raskt ut den 

kjente  klassikeren, skikjelken fra Stiga. 
– Skikjelken har de beste bremsene, og det kan 

være viktig på dager der det er mange i bakken 
og farta kan bli stor, mener han, samtidig som 
han er klar på svakhetene ved denne. 

– Den er jo ganske tung, og det kan bli kjedelig 
å dra den opp bakken etter hver tur. 

Håkon, han er typisk lillebror, og har ett mål for 
øye når han leter etter sitt favorittakebrett: Høy fart. 

FARTSFAVORITTEN
– Den vil jeg ha, sier han, og peker seg 
 umiddelbart ut det røde akebrettet med ratt 
på – og selv etter å ha prøvd alle de andre, Henrik suser ned bakken på en av akemattene. Eline får god fart på rumpeakebrettet,

Mini Surfer Frost. HAMAX.

Søskenflokken Håkon (4), 
Eline (9) og Henrik (12) 
Basso Bjerke har testet 
akebrett for BOLYST med 
henblikk på hvilke som er 
morsomst å ake med.

 Rumpeakebrett. HAMAX.

Twin-Tip Surfer. HAMAX.

Sno Formel. HAMAX.

Snowracer Classic 
 Rattkjelke. STIGA.
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vender han tilbake til det første han prøvde. 
– Jeg fikk god fart, og det var lett å styre, 

mener han, og er litt misfornøyd med at han ikke 
fikk starte aketuren helt øverst, og dermed kunne 
få maksimal fart nedover bratthenget i bakken. 

Søsknene hans forstår begeistringen hans, 
men uten at de deler den. 

– Hvis du skal få god fart og skikkelig styring, 
er du nødt til å være på størrelse med Håkon. Vi 
andre har så lange bein at vi verken får styring 
eller bremsing til å fungere, mener Henrik. 

FELLESFAVORITTENE
Eline er enig, og peker dessuten på at de 
 tradisjonelle akebrettene ikke er ideelle under 
føreforhold preget av is og hardt underlag. 

– Når farta blir stor og det begynner å humpe, 
får du fort vondt i rompa, enten du bruker flate 
akebrett eller kjelke, sier hun, og peker ut de 
«nye» akemattene som en felles favoritt. 

– Disse er veldig lette å bære med seg, de er 
myke og sitte på og du har mye bedre styring enn 
på vanlige akebrett, sier hun, og gir også pluss for 
allsidigheten. 

– Du kan ake på nesten alle mulige måter. Du 
kan sitte, ligge på rygg, ligge på magen – ja, jeg 
har også prøvd å stå på akebrettet, sier hun. 

For henne er det ikke tvil om at «tvillingmatta» 

er det beste akebrettet, fordi den har plass til to, 
men etter at alle tre har veid frem og tilbake, blir 
testvinneren den minste varianten; fordi dette er 
lettest også for fartsglade fireåringer. 

– Så da vet dere hva dere ønsker til jul?
– Ja, erklærer Håkon. 
– Til jul ønsker jeg meg en brannbil!

Eline og Håkon ved og på akebrettet som er Håkons favoritt, men for lite til de større barna.

ENDRES ANBEFALING: 
«Keeperen og havet» av Maria 
Parr – en ny barnebok som vant 
Brageprisen i år. Den er herlig 
morsom og litt trist og passer 
for barn mellom 8 og 12. Boka 
handler om samme gjengen som i 
«Vaffelhjarte» men de er nå blitt litt eldre.

«Miss» av Synne Sun Løes. Den handler om ei 
jente som ser på seg selv som en misfit. Hun er 
stor og har droppet ut av skolen, og hater alt som 
er Perfekt. Det er en morsom, frisk og litt anner-
ledes bok som passer for ungdom.

«Hvordan elske en far – og over-
leve» Vetle Lid Larssen har skrevet 
en veldig fin bok om faren sin, Lars 
Andreas Larssen. Den kom i 2015, 
og er en flott leseopplevelse. Den 
makter å være både veldig mor-
som og veldig trist samtidig. 

GODBITER FRA EGEN KATALOG:

FOR BARNEHAGEBARN  
OG SMÅSKOLEN:
Bøkene om Alving Pang, 
 «Monstrene i  Dunderly» passer 
godt for barnehagebarn og barn i 
småskolen.

8-12-ÅRINGER:
Bøkene om Pittbull-Terje og «En terrorist i 
senga». Endres debutroman om Pitbull-Terje 
ble film og senere har han laget tre nye bøker 
i serien som også  finnes som lydbøker. «En 
terrorist i senga» handler i bunn og grunn om 
 fremmedfrykt og kameratskap. 

13 ÅR OG OPP:
«Den sommeren pappa ble 
homo» er også satt opp som 
teater stykke ved Hålogaland 
Teater, og kan i likhet med serien 
om Pitbull-Terje allerede tåle 
betegnelsen klassiker. Humor og alvor går hånd i 
hånd som i så mange av Eriksens utgivelser.

UNGE OG ELDRE VOKSNE:
«Baksiden» – utgitt i november i år, 
og er en thriller med en handlings 
som utspiller seg en del år fram i 
tid. Plottet knytter seg altså rundt 
en 16-åring hvis pappa er for-
svunnet i et romskip. Boka tar for 
seg aktuelle temaer som overvåking, terrorisme og 
andre alvorlige samfunnsstrømminger.

Endre Lund Eriksen 
gleder seg til gode 
lesestunder i jula. 
FOTO: Aschehoug

– Det var faren min som leste høyt for meg 
fra «Ronja Røverdatter». Jeg kan vel ha vært 
rundt åtte år gammel. Jeg husker spesielt godt 
tegningene fra boka, og at jeg slet litt med å finne 
ut om jeg faktisk ville være Ronja, eller ville være 
sammen med henne.

– Du identifiserte deg ikke med Birk, da?
– Birk, nei! Han likte jeg ikke overhodet! Jeg 

var fryktelig sjalu på han, ler forfatteren som 
gjennom en lang og innholdsrik karriere har skapt 
figurer og stemninger som fascinerer både små 
og store. Nå er han aktuell med boka «Baksiden». 

PAPPA SOM FORSVINNER
En framtidsthriller, ment for unge voksne, ifølge 
omtalene. 

– Unge voksne opp til 87,5 år! sier forfatteren 
lattermildt og forteller: 

– Handlingen er lagt litt fram i tid, og hoved-
personen en 16 år gamle Katrine. Pappaen 
hennes vant en romferd som skulle gå rundt 
månen og tilbake. Men bak månen, i mørket som 

vi aldri ser fra jorda, har romskipet forsvunnet. 
Etter en tid antar alle at mannskapet om bord 
er døde. Men så plutselig en dag får Katrine en 
kryptert mail fra baksiden. Fra faren, som forteller 
at han er fanget på en hemmelig base. Etter 
hvert begynner det å skje ting rundt Katrine også, 
hun oppdager at noen overvåker henne og flere 
merkelige ting begynner å skje.

Jul er lesetid for Endre Lund Eriksen og hans 
familie. Med mandariner og litt julesnacks og litt 
kaffe eller brus på stuebordet, passer det fint å 
bare kose seg i sofaen med hver sin bok. Selv 
elsker han å gi bøker i gave.

LES FOR HVERANDRE
– Jeg må vel også tilstå at til nær familie er jeg 
ofte litt taktisk og gir ofte bøker som jeg egentlig 
har lyst å lese selv, i håp om å få låne, smiler 
han.

Hver jul har forfatteren alltid ambisjon om å 
lese mange bøker. Det samme gjelder egentlig 
for alle ferier.

– Det er sjelden jeg får lest så mye som jeg 
har lyst til, men det gjør ikke så mye. Alt handler 
egentlig om å få en god lesestund, ikke hvor mye 
du leser.

Istedenfor å spille spill eller se en film 
sammen, kan det ifølge forfatteren fungere veldig 
fint å lytte til en lydbok sammen.

– Det å lese for hverandre er veldig fint, og 
langt fra noe man bare trenger gjøre til barn. 
Jeg kjenner flere par som pleier å lese høyt for 
hverandre, rett og slett fordi det er koselig. 

JUL ER LESETID
Som liten gutt forelsket forfatter Endre Lund Eriksen (40) seg hodestups 
i en av sine første store bokopplevelser: «Ronja Røverdatter». Denne 
jula anbefaler han oss å lage høytlesingsstunder for hverandre. 

FAKTA

ENDRE LUND ERIKSEN

• Debuterte som forfatter i 2002 med 
barneboka «Pitbull-Terje går amok» som 
ble tildelt Kirke- og Kultur departementets 
litteraturpremie for beste barne- og 
 ungdomsbok. Boken er blitt en best-
selger, er solgt til flere land og er også 
blitt en svært populær film. Han skrev 
selv filmmanuset, og filmen vant blant 
annet Amandaprisen 2006 for beste 
barne- og ungdomsfilm.

• Har gitt ut 13 romaner for barn, ungdom 
og voksne, i tillegg til en rekke bøker for 
de aller minste. 

• Født i Bodø, bor i Tromsø. 
• Har fått mange litteraturpriser og mye 

heder for arbeidet sitt. I 2010 mottok han 
Bodø kommunes kulturpris og ble i 2013 
er tildelt Teskjekjerringprisen.
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Mini Surfer Frost. 
HAMAX 399,-

Twin-Tip Surfer 
HAMAX  399,-

 Rumpeakebrett. 
HAMAX 29,-

Snowracer Classic 
 Rattkjelke. STIGA 499,-

Sno Formel.  
HAMAX 399,-

UTSEENDE

TYNGDE

GLID

KOMFORT

SUM 22 20 17 15 14

DOMMEN «Lett å bære, lett og 
styre, glir godt og 
 passer for alle»

«Du kan sitte på tusen 
forskjellige måter, og 
det er plass til to»

«Kul farge, lett å bære, 
men vondt i rompa hvis 
det er hardt»

«Litt tung, og vondt hvis 
det blir hardt, men gode 
bremser»

«Veldig kul, men beina 
kommer i veien hvis man 
er stor»

Testen utført på hardt underlag med veldig gode glidforhold. Karakterene baserer seg på felleserfaringer fra de tre jurymedlemmene 
Prisene er hentet fra nettbutikken til G-Max. Reelle priser i ulike butikker kan avvike fra det som er oppgitt her.

Akebrett-testen

LESELYST



Når vi snakker om å bake sju slag til jul, er dette 
fordi tallet sju regnes som hellig. Hva de sju 
kakeslagene konkret er, blir vi aldri ferdig med 
å diskutere, men de som hyppigst nevnes, er 
disse: Sandkaker, pepperkaker, fattigmann, goro, 
berlinerkranser og serinakaker. 

Hvilke småkaker er de tradisjonelle nordnorske?
– «Tradisjon» er et ganske flytende begrep, for 

i dag er ikke juletradisjonene i Nord-Norge særlig 
annerledes enn i resten av landet, sier Nils Harald 
Moe, som har skrevet bøker om nordnorske 
 mattradisjoner. 

– Skikken med bakst til jul skriver seg fra 
1700-tallet, og sett over så lang tid er det likevel 
noe vi kan hevde er litt spesielt for Nord-Norge, 
mener han. 

TRE REVOLUSJONER
Det er tre revolusjoner som har ført til endringer 
i tilbereding av mat – og dermed også jule-
tradisjoner. 

Teknikken: – Det tok lang tid før ovnene ble 
utbredt i Nord-Norge, og frem til 1800-tallet 
lagde vi mat stort sett med undervarme. De 
bakverkene som var utbredt her var derfor flate 
produkter, som flatbrød og lefse – der de lefsene 
vi kjenner i dag selvsagt både er lysere og mer 
luftig enn variantene fra den gang. Vi fikk etter 
hvert bra  tilgang på fett – gjennom spekk fra 

FRU WAREMS LEFSE
Oppskriften skal gi 20-24 emner. 

• 1 ½ liter hvetemel
• 3 ts hjortesalt
• 2 ss farin
• 1 ts salt
• 6 dl sur melk
• 2 dl fløte
• 1 egg piskes og has i.

Hjortesalt blandes med den sure melka, og alt 
blandes sammen til en smidig deig. Kjevles ut 
og steikes på varm takke. Ved blauting, pensles 
med lettsaltet vann. Smøre med smør, sukker, 
kanel og raspet brun ost. Brettes og skjæres i 
snipper. Tåler frysing. 

SPEKULASI
• ½ liter vann
• ½ kg farin
• 100 g smør
• 3 ss hornsalt
• 1 ½ kg hvetemel

Vann, farin og smør varmes. Resten siktes inn. 
Litt mel holdes igjen til kjevlingen. La deigen hvile 
en stund. Kjevles ca 4 mm tykk og stikkes ut som 
stjerner eller kakemann. Stekes lyse. 

Sju sorter til jul  
– med nordnorsk vri
Lefser, fattigmann og spekulasi hører med hvis du skal bake 
de sju sortene til jul – og sikre de nordnorske tradisjonene. 

både hvalfangst og selfangst. Derfor har vi 
bedrevet  steiking i smult ganske lenge, slik vi i 
dag tilbereder både smultringer og fattigmann, 
forteller Moe.   

Råvaretilgangen: – Kornet vi dyrket i Nord-
Norge begrenset mulighetene til baking. Vi 
fikk mye grønnkorn, og det melet vi utviklet 
inneholdt lite gluten, og var dårlig egnet til å 
heving av bakst. Dette endret seg utover på 
1800-tallet. Pomorhandelen førte til at vi fikk 
byttet til oss bedre korn fra Russland, som ga 
lysere mel,  samtidig som sjøfolkene våre reiste til 
 Middelhavet og tok med seg nye varer nordover. 
Etter hvert som vi begynte å brygge øl, fikk vi gjær 
– noe som revolusjonerte baksten, sier han. 

MED I SKIPSKISTA
Velferdsutviklingen: – De nye og eksklusive 
råvarene var stort sett forbeholdt dem med best 
økonomi, men kunnskapen spredte seg fort – via 
tjenestefolk som jobbet på storgårdene. De gode 
kakene ble mer vanlig etter hvert som velstanden 
utviklet seg, men landsdelen var likevel preget av 
nøysomhet. «Fattigmann» har ikke fått navnet sitt 
fordi det var fattigmannskost, men fordi råvarene 
var så eksklusive at man fort ble fattig av å bake 
slike; fløte og eggeplommer, forteller han. 

– Hva med spekulasi?
– Spekulasi er en historie for seg selv. Deigen 

FATTIGMANN
• 1 porsjon gir 40 stk
• 2 stk egg
• 4 stk eggeplomme
• 80 g sukker
• 5 ss kremfløte
• ½ ts malt kardemomme
• 2 ss konjakk
• 300 g hvetemel
• 1 kg smult (til steking)

Pisk eggedosis av egg, eggeplommer og 
sukker. Visp fløten til luftig krem og bland 
den forsiktig inn i eggedosisen sammen 
med konjakken. Bland kardemomme i litt 
av hvetemelet og sikt det inn i deigen. Sikt 
inn resten av hvetemelet. Jobb så lite med 
deigen som mulig, og sett den kaldt til neste 
dag. Kvelv ut tynne leiver, små porsjoner om 
gangen. Skjær snipper (som til sirupssnipper) 
med en bakkels spore. Midt i  snippen skjæres 
et snitt på langs, og man  trekker forsiktig den 
ene enden på snippen  gjennom hullet. Kakene 
stekes lysebrune i smult, og avkjøles på rist. 

Nils Harald Moe

og kakene er jo ganske lik kakemann, som er 
 vanlig til jul. Som ferske er disse veldig myke, 
og de tåler å lagres lenge i skapet, men etter 
hvert blir de veldig hard. Det gjorde dem ikke 
noe mindre populære, for de var fine til å dyppe i 
kaffen – og det var slett ikke uvanlig at det havnet 
noen slike i skipskista til mannskapet som reiste 
til Lofoten på nyåret, forteller han. 
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– Vi hjelper til slik at prosessen blir vellykket og 
at boligselskapene og ikke minst styrene får mest 
mulig ut av både penger og egeninnsats, sier 
prosjekt- og byggeleder Geir Svendsen. Han har 
jobbet i BONORD Harstad siden februar i år, og 
har i løpet av året fått stadig flere renoverings-
prosjekter på bordet.

Renovering er alltid et stort løft for et enkelt 
boligselskap, spesielt hvis bygningsmassen er av 
en viss størrelse. 

– Likevel blir de fleste positivt overrasket hva 
angår husleieøkning for å finansiere dette. De 
hadde fryktet at det ble enda dyrere, forteller 
Svendsen.

PLUSSPLAN
Svendsen har som primæroppgave hjelpe 
borettslag og boligselskap med vedlikeholds-
planlegging. Her har BONORD et eget verktøy 
som heter PlussPlan. I tillegg til dette kan vi tilby 
forprosjektering, utforming av anbudspapirer, 
kontrahering av entreprenør, juridiske avklaringer 
og avtaleinngåelser og også byggeledelse når 
prosjektet settes i gang.

– Det absolutt dyreste et borettslag kan gjøre 
er å flikke litt og litt. Det å se hele bygnings-
massen under ett, få laget en plan over hva 
som må gjøres og hva som må prioriteres først 
er viktig. Da blir også renoveringen rimeligst. 
Mange velger å kun skifte ut det som er ødelagt, 
for eksempel vindu som er skadet. Hvis de ikke 
tar hele fasaden når de først skifter vindu, får de 
på langt nær den effekten de ønsker. Og det å ta 
vindu og fasade i to operasjoner er rett og slett 
ikke så lurt, sier den erfarne prosjektlederen.

VOKSEN BYGNINGSMASSE
Mange av BONORDs 1999 tilknyttede leiligheter 
er oppført på 50-tallet, og resten på 60-, 70- og 
80-tallet. De aller fleste trenger som regel både 
ny vindsperre og etterisolering for å ta boligen 
opp til dagens standard.

Ved siden av at husleieøkningen ikke trenger 
å bli så avskrekkende som mange tror, medfører 
en slik renovering både reduserte strømkostnader 
og økt verdi. 

Interessen for fornyelsesprosjekt har eskalert 
de siste årene. BONORD er akkurat nå inne i 
åtte forprosjekt. Noen er helt i startfasen, andre 
 prosjekt ventes å gå over i byggeledelse neste år.

Flere lag, som for eksempel Sommerfjøs-
veien og Skogveien borettslag er allerede 
ferdig  renovert.  Harstadbotn er i gang med et 
forprosjekt, og forventet oppstart der er til våren. 
Ellers har også Bergsbakken borettslag, Bratten 
borettslag og Kopperveien borettslag på Borkenes 
meldt seg med renoveringsplaner. BONORD 
prioriterer mellom dem og sørger å komme i gang 
først der det haster mest.

Mange av lagene sliter for eksempel med 
gamle rør- og avløpssystem.

– Vi har en svært god samarbeidspartner 
i VVS24 som driver rørfornyelse med sitt rør i 
 rør-system. De har allerede hatt oppdrag for oss 
her i Harstad, sier Svendsen.

SER HELHETEN
BONORD tar for det meste for seg utvendig felles-
areal i borettslag. Det vil si fasader, uteområder, 
lekeplasser, veier og annen adkomst. Fokus er på 
universell utforming.

– Vi prøver å bevisstgjøre de enkelte boretts-
lagene på hva slags utfordringer de har. Mange 
av lavblokkene burde absolutt hatt heis, men 
der stopper det ofte på det økonomiske selv om 
Husbanken tilbyr spesialordninger, sier Svendsen.

I og med at oppdragsmengden øker og de 
fleste vil ha den tryggheten det er å la BONORDs 
erfarne prosjektledere håndtere formalitetene, 
kommer det fra 1. januar inn enda en erfaren pro-
sjekt- og byggeleder. Da tiltrer Børre Isaksen i sin 
nye jobb i BONORD, og han har masse erfaring 
både fra Statsbygg og Forsvarsbygg. Svendsen 
skryter av bistanden det er mulig å få fra Teknisk 

avdeling ved BONORD Tromsø, men gleder seg 
til å få et enda større faglig miljø på kontoret i 
Harstad. 

Ved siden av PlussPlan har BONORD Harstad 
også fokus på Bevar HMS for sine borettslag.

– Angående HMS er vi spesielt opptatt av 
brannsikkerhet. Litt for ofte avdekker vi til dels 
graverende mangler når vi gjør vår kartlegging i 
forbindelse med forprosjektering av renovering. 

Ellers håndterer BOBNORD ofte forsikringsopp-
følging for de ulike lagene, og kan også bistå med 
termografering og andre tekniske oppgaver. 

Fornyer Harstad  
innvendig og utvendig
Stadig flere borettslag i Harstad velger å fornye seg. BONORD har nå økt sine ressurser 
på teknisk avdeling i Harstad for bedre å kunne bistå i de ulike prosessene, for eksempel 
forprosjektering, anbudsinnhenting, byggeledelse og ny vedlikeholdsplan.

Geri Svendsen er ny prosjekt- og byggeleder i 
BONORD, og får snart selskap av enda en kollega på 
teknisk avdeling i Harstad.

Her er glimt fra den nå avsluttede 
 renoveringen av Sommerfjøsveien borettslag.



Takstbransjen 
forener kreftene
NITO Takst og Norges Takseringsforbund (NTF) slår seg sammen, 
og etablerer en felles organisasjon for hele takstbransjen.

Mange slurver med kontroll og 
vedlikehold av brannsikkerhets
utstyret i hjemmet. I verste fall virker 
det da ikke når du trenger det. 
Slik sjekker du holdbarheten på 
røykvarsler og brannslukker.

– Hensikten er å øke vår samlede slagkraft i 
spørsmål som berører bransjen, og samtidig 
effektivisere et omfattende service- og tjeneste-
tilbud til medlemmene, sier Audun Bøhn, styre-
leder i NITO Takst.

Hovedstyret i ingeniørorganisasjonen NITO, 
som også utgjør generalforsamlingen i NITO 
Takst, ga sitt endelige ja til samordningen i 
september. Tidligere i sommer gjorde NTFs 
 generalforsamling tilsvarende vedtak. Den 
 praktiske samordningen vil skje i løpet av høsten.

– Det har skjedd omfattende endringer 
innenfor eiendomsomsetningen i Norge de 
senere årene. I prosessene rundt dette har vi som 
organisasjoner stått opp for bransjens integritet 
og forbrukernes trygghet. I slike sammenhenger 
blir vi nå en samlet og enda tydeligere stemme, 
sier Bøhn.

I tillegg til eiendom har takstmenn opp gaver 
knyttet til for eksempel industri, landbruk og 
skadeoppgjør. Samordningen forenkler og 
styrker dialogen med andre parter på alle disse 
 områdene, påpeker Bøhn.

UTDANNING OG DATA
De to takstorganisasjonene har hver for 
seg  håndtert betydelige oppgaver knyttet til 
 sertifisering, kurs og etterutdanning.

– Å samordne systemene for dette vil være 
effektiv forenkling for oss selv, samtidig som 
takstmenns kompetanse kan synliggjøres på en 
mer ensartet og dermed tydeligere måte enn 
hittil, sier Ottar M. Skare, president i Norges 
Takseringsforbund.
Organisasjonene regner også med å kunne høste 
en betydelig samordningsgevinst på datasiden.

LANG PROSESS
NITO Takst og NTF har samarbeidet nært i mange 
saker, og ideen om en sammenslåing har vært 
fremmet også tidligere.
– Denne gangen lå forutsetningene til rette for å 
komme i mål, og resultatet tror vi vil være til gavn 
både for egen bransje, boligkundene og våre 
mange samarbeidspartnere, sier Are Andenæs 
Huser, administrerende direktør i NTF, som får 
samme stilling i den nye organisasjonen.
Den administrative og tekniske samordningen 
skal etter planen være sluttført innen årsskiftet. 

– De fleste vet ikke at røykvarslere, brannslukkere 
og brannslanger har holdbarhetsdato, og må 
kontrolleres jevnlig.  I en travel hverdag kommer 
nok både kontroll og vedlikehold av brann-
sikkerhetsutstyr langt ned på prioriteringslisten, 
sier Jan Olav Nilssen, ansvarlig for skade-
forebygging i forsikringsselskapet If.

Brannslukningsapparater skal kontrolleres av 
fagfolk hvert femte år, og ha full service hvert 
tiende år. Produksjonsdatoen står nederst på 
produktet. Likevel har fire av ti aldri hatt kontroll 
av brannslukningsapparatet hjemme, viser en 
tidligere undersøkelse gjort av If.

KJØPER NYTT
– Virkeligheten er nok verre enn undersøkelsen 
antyder. Mange husker ikke hvor gammelt brann-
slukkingsapparatet er, eller om det har vært til 
kontroll, og tyr nok til den enkle løsningen å kjøpe 
nytt slukkeapparat for å være på den sikre siden, 
sier Nilssen.

Brannslukkerens viktigste oppgave er å skape 
en rømningsvei ved å slå ned flammene. Derfor 
sier lovverket at det skal være minst én brann-
slukker i hver boenhet – helst plassert nær 
soverommene.

– Men vår anbefaling er å ha flere slukke-
apparater, gjerne ett i hver etasje, slik at man 
får rask tilgang hvis det begynner å brenne, sier 
Nilssen.

SJEKK PULVERAPPARATET SELV
– Én gang i året bør du vende slukkeren opp ned 
og legge øret inntil. Lytt etter lyden av pulver 
som sildrer nedover. Dette er en fin kontroll, som 
 samtidig motvirker at pulveret forsteiner seg. I 
tillegg bør du sjekke at pilen står på grønt og 
at plomberingen er intakt, sier brann instruktør 
Audun Olsen-Skaldehaug i Oslo brann- og 
redningsetat.

RØYKVARSLERE
Røykvarslere varer ikke evig, og bør byttes ut etter 

Sjekk røykvarsler og brannslukker

BONORDSKOLEN

ti år. Produksjonsdatoen, og gjerne også hold-
barhetsdatoen, står på baksiden av røyk varsleren. 
I følge lovverket skal det være en røykvarsler i 
hver etasje som skal dekke kjøkken, stue og sone 
utenfor soverom og teknisk rom.
– For å sikre at røykvarsleren fungerer optimalt, 

bør den støvsuges av og til. Det forhindrer at støv 
og skitt setter seg i den, sier Olsen-Skaldehaug.

SLUKKESKUM
Sprayflasker med slukkeskum er blitt vanlige, 
og kan slukke små branner for eksempel på 

 kjøkkenet. Disse har normalt en holdbarhet på 
fem år. Deretter bør de skrotes.

– «Best før»-datoen står som regel på 
undersiden av sprayflasken. Slukkeskum er et 
godt supplement for å øke brannsikkerheten, 
men erstatter ikke pulverapparatet, sier Olsen-
Skaldehaug.

TEST BRANNSLANGEN
Hver tredje husstand har fortsatt brannslange. 
Selv om de fleste velger slukkeapparater, 
sidestiller lovverket brannslange med slukke-
apparater.

– Det er viktig å teste brannslangen årlig, 
for å se at den virker. Slangen skal være fast 
og rund, ikke flatpakket. Da er den vanskeli-
gere å få vann gjennom, sier Jan Olav Nilssen.

Brannslanger i næringsbygg skal 
 kontrolleres årlig av en kompetent person. I 
tillegg skal brukerne utføre en visuell kontroll 
fire ganger i året.                 (Newswire)

Audun Olsen- 
Skaldehaug forteller at 
røyvarsler og slukke-
midler kommer med 
holdbarhetsdato.

IshavsTakst er BONORDs takstavdeling og er medlem 
av NTF.

- Teknisk aften, driftstjenester og smarte løsninger for energi
- Renovering av borettslagUke 17   

Tromsø: Uke 10

- Renovering av borettslag Hammerfest: Uke 12

-Brukerkurs i Bevar HMS
- Teknisk aften, fasaderehabilitering

Harstad: Uke 4
Harstad: Uke 16

Kurset «Gjennomføring av generalforsamling/sameiermøte» er planlagt gjennomført i Tromsø og 
 Harstad i uke 4 i 2018.  Invitasjon med på melding kommer.
Styrekonferansen i Hammerfest: 03. februar 2018 (NB! Sett av dato)

HVA NÅR
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ITKOMMENTAREN

Big Data

Hva er Big Data og hva betyr det for oss? Det finnes ikke èn konkret definisjon, 
men enkelte definerer det som summen av strukturert og ustrukturert data. 
Hvis man setter ulike datakilder sammen og sammenstiller forskjellige data-
kategorier, er man nært en definisjon av Big Data. Egenskapen til dataen har 
mye å si for  nytteverdien. Myndigheter og organisasjoner kontrollerer disse og 
bruker  avanserte algoritmer til å analysere trender og årsakssammenhenger. 
 Utfordringen blir om analysen treffer deg og du blir identifiserbar. 

Hver dag registreres og oppbevares enorme mengder data. Eksempelvis 
ble det i år, på Kinas største salgsdag, som er Singeldagen, generert 256.000 
 transaksjoner i sekundet hos Alibaba. Bare i den første åpningstimen omsatte de 
for rundt 70 milliarder kroner. 

Hvert minutt lastes det opp 300 timer med videoer til Youtube. Antall nettsteder 
passerer snart 1,3 milliarder. 1,37 milliarder mennesker logger seg på  Facebook 
daglig og markedsbransjen jobber målbevisst mot disse. I 2014 var det 10 
 millioner nettsteder som fikk Likes, eller ble delt daglig. 

Det forventes en dataproduksjon i 2020 som er 44 ganger større enn det som 
ble produsert i 2009. Samme år forventes antall forretningstransaksjoner på 
internett å nå 450 milliarder kroner hver dag.

Rundt 2,7 zettabytes med data befant seg i det digitale universet rundt 
2012. Estimater for 2025 er 180 zettabytes. En zettabyte er en trilliard byte. Det 
 forventes en fordobling av generert datamengde annet hvert år fremover.

Med denne hurtige veksten ser markedet et enormt potensiale. Med Big Data 
utarbeides prognoser som viser at den globale markedsstørrelsen, basert på 
inntekter, øker fra 7,6 milliarder dollar i 2011 til 92,2 milliarder dollar i 2026. I dag 
ligger den tett under 34 milliarder.

Inntekter basert på forretningsanalyse gjennom Big Data øker i 2015 fra 122 
milliarder amerikanske dollar til 210 i 2020.

I fjor var det bankvesenet som ledet an analysemarkedet med størst inntekt, 
mens manufaktur, statlige instanser og profesjonelle tjenester fulgte etter. Alle 
disse sto for halvparten av inntektene gjennom Big Data analysen. 

Hvor hentes så analysetallene i Big data fra? For fjoråret var det transaksjons-
data og systemlogger som stod for de største kildene. Sensorer-maskin data, 
dokumenter, sosiale medier, klikk og videoer fulgte på plassene under. Alle hadde 
planer om å utvide kildene innenfor de neste 12 mnd. samt utvide ytterligere på 
lang sikt.

Ikke bare ligger det store markedsverdier i analysene. Eksempelvis kreves det 
avanserte algoritmer til å analysere data fra bøyer i havet som tidsnok forutser 
monsterbølger til havs. Det kreves gode algoritmer til å planlegge gode infra-
strukturer i byene. Mer og mer diskuteres hvordan Big Data-analyser kan bidra til 
å forberede oss på hendelser før de oppstår.  

EU har kommet med en personvernforordning som 
trer i kraft mai 2018. I all hovedsak skal den styrke 
 personvernet ditt der personopplysningene dine 
behandles. Alle bedrifter som behandler person-
opplysninger plikter å innrette seg etter forordningen. 

Big Data-analyser kommer nok både samfunn, 
 bedrifter og forbrukere til gode, men om vi klarer å slette 
alle fotavtrykkene våre i den digitale verden, det 
spørs. 

Kjell M. Lekang, IKTleder

Å bruke vaskemaskin er mye billigere enn folk tror, viser Statnett-undersøkelse. 
Andre apparater i hjemmet gjør større utslag på strømregningen.

Hvor mye koster det å kjøre en klesvask på 60 
grader hver dag i et år? Bare 13 prosent avgir kor-
rekt svar, som er mindre enn en krone per vask. 
Det kommer fram i en spørreundersøkelse TNS 
Gallup har gjort for Statnett.

– Jeg tror folk tipper feil fordi vaskemaskinen 
er en ting man legger veldig godt merke til i 
hjemmet. Den bråker og må stadig settes i gang 
og tømmes. Da er det lett å tro at den også 

bruker mer strøm enn den faktisk gjør. Panelovner 
bruker adskillig mer strøm, men de gjør ikke så 
mye av seg. Det er lett å undervurdere hvor mye 
energi de bruker, sier Jan Bråten, spesialrådgiver 
i Statnett.

En annen årsak til at folk tror klesvask er 
dyrt, kan være at de ikke er klar over at strøm er 
 billigere i Norge enn i mange andre land.

– Lav strømpris kan føre til at det er lite fokus 

på hva det koster å bruke elektriske apparater, 
noe som igjen kan forklare hvorfor mange 
 bommer når de skal anslå kostnadene, sier 
Bråten.

OPPVARMING KOSTER
Når strømregningene våre likevel kan bli høye, 
skyldes det at vi, i motsetning til mange andre 
land, bruker elektrisitet til oppvarming.

– Panelovner og varmekabler står ofte på hele 
vinterhalvåret. De fleste andre elektriske  apparater 
bruker bare småtterier i forhold, sier Bråten.

Oppvarming og varmtvann utgjør den største 
energibruken i en vanlig norsk bolig.

– 75 prosent av strømmen går til å varme hus 
og vann. Belysning står for ti prosent, mens bare 
15 prosent går til teknisk utstyr, herunder hvite-
varer, TV og andre apparater, sier Daniel Milford 
Flathagen, kommunikasjonsrådgiver i Enova.

EFFEKTIVE MASKINER
Å vaske klær og å bruke andre elektriske  apparater 
blir bare billigere og billigere.

– Hvitevarer er blitt mer energieffektive med 
årene. Spesielt etter krav fra EU om energi merking 
av hvitevarer har utviklingen av strømgjerrige 
apparater skutt fart, sier Flathagen.

Mens tørketromler tidligere blåste overskudds-
varmen rett ut, resirkulerer de nå mye av varmen 
og bruker dermed mindre energi. Det forskes også 
på vaskemaskiner som kan bruke mikrovibrasjoner 
til å vaske like bra, men med lavere temperatur.

Likevel er det ikke nødvendigvis lønnsomt å 
kaste den gamle vaskemaskinen, for å kjøpe en ny 
som bruker mindre strøm.

– Det beste både for miljøet og lommeboka er 
å bruke de gamle apparatene lengst mulig. Men 
når den gamle vaskemaskinen er defekt og må 
skiftes ut, er det viktig at man velger en ny maskin 
som bruker minst mulig energi per vask. Se på 
energimerket til hvitevaren, det sier noe om hvor 
mye elektrisitet den bruker, sier Flathagen.

HVA KOSTER STRØMMEN?
Mange av deltakerne i undersøkelsen erkjenner 
at kunnskapen deres er lav og kommenterer at de 
burde vite mer. For eksempel vet bare ni prosent 
at det bare koster tre kroner å lade mobilen hver 
dag i ett år. Nær halvparten tror det koster hundre 
ganger mer.

Det er også få som vet hva prisen er for å steke 
pizza, lage kapselkaffe, eller lade laptopen.
(Newswire)

Dette koster klesvasken deg

Å kjøre en klesvask på 60 grader koster mindre enn en krone.  FOTO: Colourbox

HER ER FASITEN 
• Å lade mobiltelefonen (iPhone 6) hver dag i 

ett år: cirka 3 kr
• Å steke en pizza hver dag i ett år: cirka 235 kr
• Å lage en kopp kapselkaffe hver dag i ett år: 

cirka 100 kr
• Å bruke en PC/laptop 2-3 timer hver dag i ett 

år: cirka 15 kr
(Kilde: Statnett)

26 FAG OG FORVALTNING 27FAG OG FORVALTNING



Kjøkken og hjem 
Butikker med BONORD-fordeler i Tromsø 

(Jekta og Pyramiden), i Harstad og i Alta.

10 % rabatt, 5 % bonus
tilbords.no

PARTNER
– Stadig flere velger å sette pris på gjestene sine 
med å legge litt ekstra arbeid i borddekkingen, og 
helst variere en del fra selskap til selskap. Det er 
en måte å vise respekt for gjestene dine på, og 
å få dem til å føle seg ekstra velkommen, mener 
Fredrik Høgtun som er daglig leder og eier av 
Tilbords Jekta.

– Jeg opplever daglig at kunder kommer innom 
for å kjøpe gaver til noen de er glade i, når de har 
lyst på noe nytt, eller bare er ute etter inspirasjon 
og gode råd.

GODE RABATTER
Bryllupsesongen om sommeren og jule sesongen 
er de desiderte høysesongene for Tilbords 
 butikkene. I BONORDs område finner vi Tilbords 
både på Jekta og på Pyramiden i Tromsø, vi har 
en TIL BORDS i Harstad og en i Alta. Felles for alle 
butikkene i kjeden er at BONORD-medlemmer får 
rabatter og medlemsbonus her.

– Vi har hatt eksempler hvor BONORD- 
medlemmer har kjøpt hele middagsserviser 
hos oss, og bevisst valgt å gjøre det her siden 

 rabatten fort utgjør en del når du handler så mye. 
TIL BORDS har også egen kundeklubb med 

ulike fordeler. 
– Men på toppen av rabattene får du altså 

uansett fem prosent kjøpebonus når du bruker 
BONORD-kortet. Dette er en veldig god avtale 
både for BONORD-medlemmene og for oss, 
sier Høgtun som har hengt opp påminnelse om 
medlemsfordelene på kassa.

Fredrik Høgtun har sammen med sin kone Heidi 
Høgtun eid og ledet TIL BORDS Jekta siden 2012. 

Stedet for stemning
Det hender fornøyde kunder kommer innom Tilbords Jekta med bilder av bordoppdekningen sin.  
Gjestfriheten i nord virker å gjøre akkurat denne butikk-kjeden ekstra populær.

Butikken har vokst jevnt i alle år, og har de siste 
par årene vært den TIL BORDS-butikken i Norge 
med størst omsetning. 

– Vi vokste ut av de første lokalene våre her på 
Jekta, men fikk flytte hit og nå opplever vi at vi 
ikke bare er mer tilgjengelig og får flere kunder, 
men også at yngre kunder er blitt  oppmerksomme 
på oss. Vi har mange svært bevisste kunder i 
20-årene som er i gang med å bygge seg sin 
egen stil i hjemmet sitt.

GAMMELDAGS JULEPYNT
Nå før jul er det mange typiske julegaver i butik-
ken, og Høgtun er veldig klar på hva han tror blir 
en slager under juletreet i år.

– Vi har en kasserolleserie, hvor temperaturen 
i kasserollen fordeler seg jevnt i både bunn og 
 vegger. Den hjelper deg til et fantastisk  resultat 
uansett hva du skal lage. Denne er svært 
 populær, og vi opplever stadig at våre kunder 

kommer innom og forteller hvor fornøyd de er 
med sine nye  kasseroller og stekepanner.

Ellers mener Høgtun at eksklusiv julepynt fra 
blant annet Georg Jensen er fine julegaver å gi til 
noen man er glade i.

– Vi har også inne forseggjort julepynt fra 
Tyskland, som er helt unik. Dette er julepynt som 
kan gå i arv, og som virkelig er noe for samlere, 
mener Høgtun.

Han melder ellers at de pakker pent inn 
 jule gavene. På de mest hektiske dagene 
 opprettes en hurtigkasse for de som ikke vil ha 
gaven  innpakket. Da går det enda fortere unna  
for de som ikke har tid til å vente i pakkekø.

– Ellers så kjenner vi som jobber i butikken 
 veldig godt til hva folk generelt liker. Hvis du 
 kommer inn her og er i villrede, kan vi med noen 
få enkle spørsmål hjelpe deg videre til å finne 
gaver som vil passe til den du skal handle til. 

Totalt er de syv ansatte i butikken, og de har 

følt jula komme lenge.
– I år startet julehandelen i september. Da ble 

vi bedt om å pakke inn de første julegavene og 
plukket derfor fram julepapiret. 

Fredrik Høgtun sammen med tyskinspirert og særdeles forseggjort julepynt som slår veldig godt an for tiden.
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Til sammen er det 12 advokater som står parat til 
å bistå ved ulike juridiske spørsmål enten de er 
store eller små. 

– For lagene og sameiene bistår vi når det 
 gjelder spørsmål vedrørende konkret drift, 
 eventuelt i forkant av større kontraheringer. 
Foran en oppgradering av bygningsmassen for 
 eksempel, sier advokat Håkon Pleym, som jobber 
mye med BONORD-kunder.

– Ellers kan det gå i alt fra parabolantenner til 
kattehold. Poenget er at ingen sak er for liten og 
ingen for stor, smiler han.

MANGE ULIKE SAKER
Det er ellers mye de vanlige livshendelsene som 
kan kreve juridisk bistand, som advokatfirmaet 
opplever av henvendelser.

– Vårt inntrykk er at vi er godt i bruk av BONORD-
medlemmene, og at medlemsfordelene her hos 
oss er godt kjent blant medlemmene. Det er viktig 
å understreke at vi dekker hele BONORDs område 
fra nordre Nordland, Troms og Finnmark, forteller 

Hjelp til tykt og tynt
En av de eldste partnerne til BONORD er Nord-Norges største advokatfirma, Rekve Pleym.

advokat og partner Thor Hager Thorkildsen. 
Han nevner eksempler som bilkjøp, det å 

sette opp samboerkontrakter, sameie eller 
 testamenter og andre hendelser som skilsmisse 
eller  arveoppgjør. Livet byr på på  mangslungen 
tematikk som kan kreve litt juridisk bistand.

– Vårt beste råd er kanskje å ikke vente for 
lenge med å ta kontakt. Få et kjapt råd slik at du 
kan unngå å inngå uheldig avtaler, og la være å 
gjøre deg dyrekjøpte erfaringer, påpeker han.

SVARER INNEN 24 TIMER 
Når du tar kontakt med Rekve Pleym kan du 
forvente tilbakemelding innen 24 timer. 

– Vår policy er at du skal få raskt svar, og så vil 
videre kontakt selvsagt avhenge av sakens karak-
ter. Hvis de er noe som haster tar vi selvsagt tak i 
det med en eneste gang, sier Thorkildsen.

Mange forbinder det å ta advokat med å havne 
i retten. Det er langt fra tilfelle. Men skulle saken 
være av en slik karakter at den krever en rettslig 
vurdering, bistår advokatfirmaet hele veien.

Rekve Pleyms spesialfelt er knyttet til eiendom, 
men kontoret håndterer de aller fleste juridiske 
spørsmål.

– Skulle vi mangle spisskompetanse på et felt, 
tilhører vi et landsdekkende advokatsamarbeid 
– Advocatia. Vi kan få inn spesialkompetanse på 
svært smale felt ved behov, slik at våre   kunder all-
tid er sikret den beste hjelpen, forsikrer Thorkildsen.

Håkon Pleym og  
Thor Hager 
 Thorkildsen er to av 
i alt 12  advokater 
som står parate til 
å hjelpe BONORDs 
 medlemmer, boretts-
lag og sameier.

John Roger Lorentzen 
er avdelingsleder i 
Certego, og kan fortelle 
at de nye porttelefon-
systemene med kamera 
er ettertraktet. 

– Etter å ha testet en del ulike produkter har vi 
valgt å kun føre to typer porttelefoner levert av 
Siedle og Aptus. Det handler utelukkende om 
kvalitet og levetid. Nylig byttet vi ut en porttelefon 
fra Siedle som ble installert i 1983, og lyden fra 
den var fortsatt like ren og klar. Den ble utsatt for 
hærverk og måtte byttes, men da kunne den nye 
modellen gå rett inn i den gamle ramma, forteller 
avdelingsleder John Roger Lorentzen i Certego.

ÅPNES FJERNSTYRT
Med de nye portelefonsystemene går det an å 
slippe besøkende inn, selv om du ikke er hjemme. 
Du styrer låsemekanismen fra mobilen og dermed 
kan du like gjerne svare fra jobb som hjemmefra.

– Det forutsetter at du har en liknende løsning 
på egen inngangsdør, og ikke bare på den felles 
ytterdøra. Men dette er det stadig flere som har, 
forteller han.

– Løsningen er svært praktisk for å slippe inn 
unger som har glemt nøkkelkort eller kode, eller 
for håndverkere som skal gjøre arbeid i boretts-
laget mens man selv er på jobb. 

Selv om nøkkelkort og mobilapper åpner dører 
tror Lorentzen likevel at de gode gamle sylinder-
låsene med vanlig nøkkel, ennå har lang levetid.

– Vi monterer fortsatt en del av dette. Noe 
avhenger kanskje av gjennomsnittsalderen på 
de som sitter i styret. Men mange ønsker å bare 
fortsette med en løsning lik den de alltid har hatt, 
humrer Lorentzen forståelsesfullt.

– Vi har gode erfaringer på å vise oss fram 
på BONORDs arrangementer, slik at vi får 
 demonstrert løsningen i bruk. For de som ikke 
har sett hvordan det virker er det forståelig nok 
enklest og bare kopiere det som har vært før.

KOMBINASJON VIKTIG
For det har altså skjedd en liten revolusjon på 
låsfronten de siste årene. 

– I tillegg til de elektroniske løsningene er det 
likevel viktig med et fungerende mekanisk låssys-
tem. Årsaken til at det fortsatt er viktig med gode 
mekaniske låsesystemer er hvis strømmen kuttes 
eller tekonolgien settes ut av spill, for eksempel 
ved brann eller lengre strømbrudd, forklarer han.

Viser ansikt via app
Stadig flere boligselskap velger å skifte ut sine gamle porttelefoner 
med nye modeller som har innebygd kamera og kan åpnes via en 
app på mobiltelefonen.

Certego kan tilby mekaniske låssystemer som 
dekker borettslagenes behov. De nye låse-
systemene er blitt betydelig bedre med tanke 
på kopieringssikkerhet og er bedre sikret mot 
innbruddsmetoder som boring og dirking.

Mange borettslag har gamle låssystem hvor 
det er nøkler på avveie. Hvis man ikke har kontroll 
med samtlige nøkler som finnes til borettslaget, 
kan det alene være grunn god nok til et skifte. 

Med de moderne løsningene forsvinner 
 problemet med nøkler på avveie. Det veldig 
enkelt å gå inn og slette et kort eller opprette en 
ny adgangskode. Man kan til og med opprette 
midlertidige adgangskoder for besøkende.

– Vi kan vel si det slik at fremtiden banker på, 
kommer det fra Lorentzen, med det sedvanlige 
glimtet i øyet.
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REKVE PLEYM & CO DA
Advokattjenester

25% rabatt
rekve-pleym.no | 77 75 12 00

PARTNER PARTNER

CERTEGO
Låsesmed og låseprodukter

20% rabatt på ordinære priser
certego.no | 09145



FAKTA

HOTELLKUPP
• Bruk dine medlemsfordeler – og spar 

penger.  
• Som medlem i BONORD har du tilgang 

til over 140 000 hoteller over hele ver-
den til medlemspriser. Hotellene er inntil 
20 prosent rimeligere enn hos de største 
bookingsidene på nett. 

Logg inn på fordelerformedlemmer.no  
for å se hotellpriser og for å bestille.
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Frisk start 
i storbyen
Hva med å starte det nye året med en reise til en storby utenom det vanlige? 
Her er forslag til tre opplevelsesrike storbyhelger du garantert vil like. 

Opplevelser er alltid flotte julegaver, og det å 
skape deg nye minner sammen med mennesker 
du er glad i – er en gave både til deg selv og 
reisefølget. Gjennom BONORDs fordelsprogram 
får du gode rabatter på hoteller i utlandet, og de 
er vel verdt å sjekke ut for å spare litt penger på å 
bo slik at du dermed har litt ekstra på budsjettet 
til opplevelser.

LIVLIGE LIVERPOOL
Liverpool er for mange nordmenn synonymt med 
engelsk fotball. Likevel er det mye annet byen har 
å by på. Foruten fotballen, er byen kanskje mest 
kjent for sine «Fab Four» – The Beatles. Bandet 
møttes i byen og hadde sin første opptreden 
på legendariske The Cavern Club, som fortsatt 
lever i beste velgående. I tillegg finner du mye 
flott arkitektur, bra shopping og kunst i denne 
 hyggelige byen. 

BILLIG OG BRA I BUDAPEST
Ungarns vakre hovedstad var opprinnelig to byer, 
Buda og Pest. Disse ble på 1800-tallet samlet 
til Budapest, og forbindes av seks vakre broer. 

 Kjedebroen er den mest berømte, voktet av to 
løver. 

Budapest er en vakker by, som byr på masse 
kultur og historie. På Buda-siden finner du 
Slottshøyden, mens Parlamentsbygningen ruver 
på Pest-siden. Ta en tur på Operaen, eller besøk 
Europas største synagoge. Ønsker du et avbrekk, 
ta turen til Margaret-øya midt i Donau. Dette er et 
flott, bilfritt grøntområde.

RIKTIG GØY I REYKJAVIK 
Reykjavik er i verdensmålestokk en liten hoved-
stad, med knappe 120.000 innbyggere. Likevel 
er det yrende liv i denne fargerike byen. Her er 
det både bra uteliv, shopping, mat og ikke minst 
naturopplevelser. 

Hvalsafari er den mest populære aktiviteten 
blant byens turister. Et besøk til de varme kildene 
er også obligatorisk, og Den blå lagune ligger 
bare en halvtime utenfor byen. Vannet her 
 kommer fra jordens indre, er rikt på mineraler og 
har en gjennomsnittstemperatur på 37 grader 
året rundt. 

TEKST: Marta Holstein-Beck • FOTO: Pixabay.com, VisitBritain, visiticeland.com

1 Rusle rundt i historiske Albert Dock. Havnen  rommer 
flere hyggelige kaféer, butikker og museer. Blant annet 
Tate Liverpool med moderne kunst. 2 Ta bilde med 
John Lennon ved The Cavern Club, stedet The Beatles 
opptrådte for første gang. 3 Liverpool er hjembyen til 
The Beatles, og noe innbyggerne er svært stolt av. 4 
Parlamentsbygningen i Budapest er den nest største 
i Europa, og noe du bør få med deg. 6 Slotts høyden 
ligger på Buda-siden, og har stått på Unescos verdens-
arvliste siden 1987. Kjedebroen er en av de seks bro-
ene som forbinder Buda og Pest, og går for å være den 
aller vakreste. 7 Sett fra luften virker  Reykjavik som 
en liten småby, men inne i byen er det fullt natteliv 
og gode shoppingmuligheter. 8 Hallgrimskirken er en 
majestetisk bygning midt i Reykjavik. 9 Den blå lagune 
er et must å besøke når du er i Reykjavik. Den ligger 
bare en halvtimes kjøretur fra byen.

4 RASKE LIVERPOOL-TIPS:

1. Innta «Afternoon-tea» på Oh me 
Oh My. Sjarmerende lokaler og flott 
takterrasse med utsikt over byen. 
www.ohmeohmyliverpool.co.uk

2. Besøk blant annet Penny Lane på 
en guidet busstur i Beatles’ fotspor. 
Billetter kjøper du på Cavern Club. 
www.cavernclub.org

3. Besøk den flotte katedralen The 
Anglican Cathedral, og ta turen 
helt til toppen av tårnet for å få en 
fantastisk utsikt over byen.

4. Kikke og shoppe i butikker i Bold 
Street. Her finner du klær, smykker 
og sko som selges i små, lokale 
butikker.
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3. Besøk den flotte katedralen The 
Anglican Cathedral, og ta turen 
helt til toppen av tårnet for å få en 
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4. Kikke og shoppe i butikker i Bold 
Street. Her finner du klær, smykker 
og sko som selges i små, lokale 
butikker.

4 RASKE REYKJAVIK-TIPS:

1. Spis hvalkjøtt, lam eller fisk tilbrakt 
på ekte islandsk vis hos Islenski 
Barinn www.icelandicbar.is

2. Gå på shopping i de mange små 
og originale butikkene i sentrum av 
byen. Byens største kjøpesenter, 
Kringlan, ligger litt utenfor sentrum, 
og tilbyr shuttlebuss hver time. 

3. Besøk Hallgrimskirkja, den majes-
tetiske kirken som også er Islands 
største. 

4. Ta deg et bad i Den blå lagune. 
Det er en opplevelse å flyte i det 
dampende, turkise vannet omgitt av 
sorte lavaklipper. 
www.bluelagoon.co
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34 BARNESIDA

I mørketiden kan det være koselig å bake noe i 
lag når det nærmer seg jul og her er en oppskrift 
på gode pepperkaker::

INGREDIENSER
Ca 20 pepperkaker
 • 300 g smør
 • 300 g sukker
 • 3 dl mørk sirup
 • 1⁄2 ts malt nellik
 • 2 ts malt ingefær
 • 2 ts pepper , strøkne
 • 2 ts malt kanel
 • 2 stk egg
 • 4 ts natron
 • ca. 900 g hvetemel

MELISGLASUR:
 • ca. 250 g melis
 • 1 stk eggehvite
 • 1⁄2 ts sitronsaft

 
SLIK GJØR DU
1. Bland smør, sirup og sukker i en kjele. Varm 

opp til sukkeret er smeltet. Tilsett nellik, 
 ingefær, pepper og kanel, og rør godt sammen. 

2. Ta kjelen av platen og avkjøl blandingen noe. 
Rør inn egg. 

3. Ha i natron, og sikt inn mel. Rør alt sammen 
til en jevn deig. Juster eventuelt tykkelsen på 
deigen med mer mel.

4. Dekk til deigen med litt plastfolie og la den stå 
kaldt noen timer, gjerne over natten.

5. Elt deigen med litt mel på bordet og kjevle den 
ca. 3 mm tykk. Stikk ut pepperkakefigurer og 
legg dem på et bakepapirkledd stekebrett.  
Stek kakene midt i stekeovnen på 175 °C i  
ca. 10 minutter. Avkjøl kakene på rist.

6. Bland sammen melis, eggehvite og sitronsaft 
til en tykk glasur. Dekorer kakene.

Juleverksted
Mange koser seg med å ha juleverksted i 
 adventen. Det er så mye fint barna kan lage, 
både som pynt hjemme og som flotte hjemme-
lagede julegaver. I julestria er det ofte hektisk og 
mye som skjer. Et koselig juleverksted kan være 
en mulighet til et pusterom i hverdagen.

STASNISSER:
Stasnisser er laget ved å lage en kjegle i papir, 
og lime på pent julestoff på papiret. Ansikt er 
limt på og med øyne og en ullkule til nese får de 
et levende ansikt. Ull er brukt som hår, skjegg og 
pynt. Luene er laget av røde filtkjegler

GARNNISSER:
To piperensere bøyes til en kropp som på bildet 
under. Fest en trekule med hull i på toppen som 
hode. Man kan også gi nissen hender og føtter i 
tre, men det er ikke nødvendig 
for å få en flott nisse. Begynn 
så å tulle ullgarn rundt og 
rundt slik at man bygger ut 
nissens kropp, og slik gir vi den 
klær. Nissene som har hender 
og føtter av treperler er enklere 
å få pene for småbarna enn 
de hvor man bruker garn også 
som sko og votter.

Vitser
En far spurte sin datter, hva hun ønsket seg i 
julegave.

– En lillebror, svarte piken. Til alt hell skjedde 
det, at moren nettopp julaften kom hjem fra 
sykehuset, hvor hun hadde født en liten gutt, så 
alle var glade.

Året etter spurte faren igjen piken, hva hun 
ønsket seg i julegave, og hun svarte:

– Tja, hvis det ikke er alt for vanskelig og hardt 
for mamma, så vil jeg gjerne ha en ponni.

Det var rett før jul og læreren leste ifra jule-
evangeliet for 1.klassingene. De satt helt stille og 
fulgte nøye med. 

– Siden det ikke var plass til dem i herberget, 
måtte Josef og Maria ta inn i en stall og legge 
Jesus i krybba der, forklarte læreren.

– Det der var Josef sin skyld, ropte lille Stine. 
– Han burde gått inn på nettet og bestilt på 
forhånd!

Pasienten: – Doktor, doktor! Jeg tror jeg er 
julenissen.  
Doktoren: – OK, men kan jeg få julegaven min?

Konkuranse
Send svaret til:  
BONORD, postboks 6156, 9291 Tromsø,  
merk konvolutten Barnesida.

Vinnere av barnesiden er: Teodor Johan Figenschau 
Fors-Falkeng, Storvollen 15B, 9403 Harstad
Martine Sandaker Pettersen, Solvegen 89,  
9024 Tomasjord

Sett strek til riktig kjøretøy

!

#

I App Store eller 
Google Play søker du 
på «bonord medlem».

Registrer deg med din 
e-postadresse og passordet 
du fikk ved aktivering av 
medlemskortet.

4 5

Gå til Min side og registrer 
kontonummeret til ditt 
bankkort for opptjening og 
utbetaling av bonus. 

1 2 3

Hvis du ikke ønsker å bruke app, kan du bruke det vanlige medlemskortet som før.

Få enkelt oversikt over 
alle medlemsfordeler 
i appen.

Vis medlemskortet for rabatt.
Du får automatisk bonus 
når du betaler med betalings-
kortet du har registrert.

Med BONORD i lommen

Slik kommer du i gang med appen



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

Strøm
m

eabonnem
ent på Netfl ix kreves.

Alt barna ønsker seg 
i T-We-appen!

Med T-We kan du se TV, fi lm og serier på nettbrett og mobil. Vi har massevis av 
populære fi lmer og serier som hele familien kan se når de vil, og med KIDS-mode kan du 

være trygg på at TV-seingen er tilpasset de minste. Last ned T-We-appen i dag!

©
 2017 D

isney/Pixar

T-We 210x275 aug 3D v1.indd   1 18.08.2017   12.24



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.

16
SOLGTE

KUN
8

IGJEN!

77 61 20 00
kunde@ishavskraft.no

ishavskraft.no

Avtalen forutsetter opprettelse av Avtalegiro eller eFaktura.

Som BONORD medlem kan du få 
en av Norges beste strømavtaler.

FÅ VÅR
BESTE
AVTALE.

BONORD Felleskraft
Vår mestselgende strømavtale. På vinteren 
når prisen er høy og forbruket er stort, 
overvåker vi prisen* og gir deg en trygg 
strømregning.

Bestill ved å sende SMS TILBUD til 2258
* I 2016 var gjennomsnittsprisen på Felleskraft 27,6 øre/kWh, mens den 
norske husholdning betalte i snitt 31,6 øre/kWh (kilde SSB). Avtalen 
forutsetter opprettelse av Avtalegiro eller eFaktura og har et fast 
månedsbeløp på 24,– per måned.
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KONTAKT MEGLER FOR MER INFO:
Ruth Norstrøm tlf. 98 25 91 02 / Kristian Ytreberg tlf. 95 89 33 79

FORKJØPSRETT FOR 
BONORD-MEDLEMMER

Bjerkaker Vest 
kommer snart 
for salg!

BJERKAKERSJØPARK.NO

• Bjerkaker Vest er 4. salgstrinn i 
Bjerkaker Sjøpark

• Sentralt på vakre Bjerkaker på 
Sørtromsøya

• Priser fra 1.990.000,- til 9.290.000,- 
+ lave omk.

• 1- 4 roms leiligheter fra 
36 kvm BRA til 127 kvm BRA 

• Mange vestvendte leiligheter 
med flott utsikt

• Sjøpark med strand og 
brygge utenfor døra

• Gulvvarme og hvitevarer er 
inkludert

• Frodig og skjermet hage

Å  B O  V E D  H A V E T  G J Ø R  N O E  M E D  O S S

O P P D A G  D E T  S E L V

Å bo ved havet gjør noe med oss

Oppdag det selv

Oppdag livets skattkammer

Ta kontakt med Bjørn Mathisen, tlf. 902 05 553/bm@bonord.no eller Tone Trøite, tlf. 917 76 377/tt@garanti.no 
Besøk oss også på brovingen-harstad.no eller på Facebook @brovingenbrl

Det sies at rastløsheten glir av deg i møte med havet. 
Fra din «brovinge» kan du nå få havet som nærmeste nabo når Brovingen borettslag 

kommer med 24 kvalitetsleiligheter ytterst på kaikanten i Samasjøen.

 Forskjøpsrett:   

SOLGTE

✔ Magisk utsikt – Det kommer aldri noen foran
✔ Gjennomgående leiligheter med balkong på begge sider
✔ Vannbåren varme og elbil-ladning
✔ Nærhet til sentrum og store arbeidsplasser
✔ Unik finansiering – Avdragsfrihet og lang nedbetalingstid
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EUROSKILT AS
Utemiljø, skilt og avsperring

22% rabatt i henhold til veiledende priser
euroskilt.no | Tlf: 77 67 99 44

HASSELBERG TRANSPORT AS
Lagring og pakkemateriell

15% rabatt på lagring og pakkematriell
hasselberg.no | Tlf: 77 63 33 33

IMI TROMSØ BEGRAVELSESBYRÅ
Bistand ved dødsfall

Medlemspriser
imitromso.no | Tlf: 77 66 25 00

NORENGROS TROMSØ OG HARSTAD
Kontor, data og møbler

20% rabatt på alle varer
norengros.no | Tlf: 77 75 26 26 / 08522

DEKK1
Dekk, felg og dekkhotell

5 % bonus og rabatt på hele utvalget
dekk1.no| 03355

NEUMANN TROMSØ, HARSTAD
OG FINNSNES
Byggevarer

10-42% rabatt på byggevarer
neumannbygg.no

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

ISHAVSKRAFT
Energi og miljø

Medlemspriser
ishavskraft.no | 77 61 20 00

POWER
El-artikler

5 % bonus på alle varer i utvalgte butikker
power.no | 21 00 40 00

FORSIKRING FOR MEDLEMMER
Alle typer forsikring

Medlemspriser, 18 % samlerabatt.
forskringformedlemmer.no | 03712

BLIKKENSLAGER - TOM DREYER
Beslag og ventilasjon

10-20 % rabatt.
blikkenslagerdreyer.no | 77 67 35 88

GLASSMESTER APPELBOM AS
Glass og solskjerming

10-25% rabatt
aappelbom.no | 47 46 49 00

HANESETH HARSTAD AS
Elektro og installasjon

10-20 % rabatt
haneseth.no| 77 01 64 00

JM HANSEN ELEKTRISK
Elektro og installasjon

5-20% rabatt
jmhansen.no | 77 66 55 00

VVS 24
Rørlegger, vann og avløp

20 % på garnityr og rørdeler.
vvs24.com | 77 69 02 00

LAMPEHUSET
Belysning

5 % bonus på alle produkter
lampehuset.no

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

ALL-TJENESTE AS
Renhold og vaktmestertjenester

12,5 % rabatt på ordinære priser
all-tjeneste.no | 77 61 50 50

BYGGMAKKER BLOCH
Byggevarer

Medlemspris og bonus
bygmakker.no | 78 42 75 50

BYGGESYSTEMER AS TROMSØ, HARSTAD 
OG FINNSNES

Utleie lifter og maskiner

20 % rabatt
byggesystemer.no

G-MAX OG G-SPORT
Sport og fritid

10 % rabatt på ordinære priser
gsport.no

TRYGG VAKT AS
Alarm og vakthold

Medlemspriser
tryggvakt.no | 77 61 93 00

MØBELRINGEN TROMSØ
Møbler og interiør

7,5-20 % rabatt
mobelringen.no | 77 60 03 50

NOVA INTERIØR TROMSØ OG HARSTAD
Kjøkken, bad og garderobe

25-30 % rabatt
nova-group.no

TILBORDS
Kjøkken og hjem

10 % rabatt, 5 % bonus
tilbords.no

REKVE PLEYM & CO DA
Advokattjenester

25% rabatt
rekve-pleym.no | 77 75 12 00

HÅLOGALAND TEATER
Kultur

Opptil 35 % rabatt.
ht.tr.no | 77 60 64 00

MODENA FLISER
Fliser

10 % rabatt på ordinære varer
modena.no | 977 19 650

REMIKS MILJØPARK AS
Renovasjon

Medlemspriser
remiks.no | 77 60 19 00

JACOB FRIIS UR OG OPTIKK
Ur og optikk

10-25% rabatt
jacobfriis.no | 77 68 31 35

U R M A K E R  &  O P T I K E R

E T B L .  1 9 0 3  

HURTIGRUTEN
Reiser

5 % bonus - Norskekysten
bi-reiser.no | sorvestreiser.no

THON HOTELS
Hotell

12 % i Norge og Sverige
thonhotels.no | 815 52 442

CERTEGO
Låsesmed og låseprodukter

20% rabatt på ordinære priser
certego.no | 09145

HUSK Å  AKTIVERE 
 KORTET DITT!

MED BONORD 
 APPEN HAR 
DU ALLTID 
MEDLEMSKORET 
MED DEG!



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


