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Mye tilsier at det aldri har vært så vanskelig 
for unge å komme seg inn på boligmarkedet i 
norge som akkurat nå.

en ekstrem prisvekst på boliger i sentrale strøk 
er et forhold som kan forklare situasjonen. Tall 
fra statistisk sentralbyrå viser at boligpris-
veksten fra 1993 til 2010 har økt med 400 
prosent. Tilsvarende har byggekostnaden kun 
økt med 80 prosent, mens konsumprisindeksen 
har vokst med 50 prosent.  det er en rekke  
forklaringsvariabler til denne utviklingen. en av 
dem er at nyboligprisen på starten av  
90-tallet var underpriset. dette skyltes 
frisleppet av boligpolitikken på 80-tallet, som 
medførte rask prisvekst mot slutten av tiåret. 
boligboblen brast rundt 1990 med påfølgende 
raskt fallende boligpriser utover 1990-tallet. 
Tallene illustrerer godt hvordan boliger har  
steget mye mer enn alt annet her i landet, og 
de som først og fremst lider under dette er de 
som står utenfor boligmarket – nemlig de unge.
Våre politikere synes i liten grad å være opptatt 

av å finne gode og generelle tiltak som kommer 
de unge til gode. Visst er det populært å snakke 
om «sosial boligpolitikk», men i praksis er dette 
tiltak rettet mot sosialklienter og andre utsatte 
grupper som sliter. sosial boligpolitikk er altså i 
hovedsak tiltak rettet mot enkeltindividet, frem-
for universelle virkemidler som støtter opp om 
den nordiske velferdsmodellen. en slik generell 
boligpolitikk synes for lengst å være forlatt. 

ingen tror vel i dag at systemet med et regulert 
boligmarked har fremtiden foran seg. like fullt 
er det underlig at etter at denne modellen ble 
forlatt, så synes politikerne å ha mistet inter-
esse for feltet i sin helhet. 

Kan vi håpe at de politikere som engasjerer seg 
med hjertet i dette ikke ubetydelige samfunns-
problem, kan bli vinnere ved fremtidens valg?
Vi har selvsagt ikke det endelige svaret på 
hvordan disse utfordringene kan løses. 
noen tiltak er vi dog sikre på vil gi god effekt 
fremover:

Tilgangen på boligtomter i sentrale strøk må 
økes betydelig. andre nærliggende tiltak er 
bedre kollektivsystemer, mindre detalj- 
regulering av utbyggere og ikke minst mindre 
grad av pålagte «samfunnsoppgaver» for  
utbyggerne gjennom kommunenes  
utbyggingsavtaler. 

Kreative og intelligente subsidiesystemer som 
ikke ødelegger markedet. i andre europeiske 
land finnes fininnstilte systemer som sikrer at 
det bygges rimelige utleieboliger for ungdom, 
samt gode støtteordninger for etablering av 
eide boliger for gruppen.

nye kreative boligmodeller bør utvikles. er det 
mulig å gå fra leie til eie, eksempelvis gjennom 
borettslagsmodellen?

en ting er sikkert: de gode løsninger vil kreve 
dristige politikere som tør satse på den  
oppvoksende slekt. la oss velge slike politikere 
i fremtiden!

Er et nytt ungdomsopprør på gang?

Nye kreative  

boligmodeller bør utvikles.  

Er det mulig å gå fra leie til 

eie, eksempelvis gjennom 

borettslagsmodellen? 

10-11 her er padle-paradisene

16-17 TBBl er Miljøfyrtårn

20-21 Tips til leie og utleie

22 Bevar Vedlikehold

24 lekeplass er ikke bare lek... 

25 Barneside 

28 Partner: VVS24

29 Partner: euroskilt

30 Partner: Appelbom 
26-27 her er guiden 
steg for steg når det gjelder 
forkjøpsrett.

8-9 Sommer betyr utendørs 
vedlikehold. her får du gode tips. 

23 ekspertene svarer i en ny 
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På coVereT

Side 20-21 Samboerparet ole Anders 
eriksen og Marie ovesen er inne i sin andre 
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Svein Dalsbø
Administrerende 
direktør
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− den første flyktningene som ble naboene våre her 

hadde vi ingen kontakt med. da syntes vi det var litt 

skummelt med naboer fra et annet land som sikkert 

ikke snakket norsk. så en dag sa plutselig en av  

guttene «Trenger du hjelp?» til erlend mens han 

sto og skrudde på bilen. Men da var det så kort tid 

igjen før de flyttet. senere flyttet det inn en eritreisk 

familie. de hadde vi masse kontakt med, og holder 

kontakten fortsatt nå når de har flyttet til Tromsdalen.  

de inviterte oss til ortodoks nyttårsfeiring.

denne nye familien brøt isen selv ved ankomst 15. 

desember i fjor.

− Hei far! hilste eldstemann Khalid (19) da han så 

erlend rian stå i naboinnkjørselen.  etter det har de 

hatt kontakt.

familien består av en alenemor med seks barn, og 

de kom flyttende direkte fra sudan og til den kommu-

nale eneboligen i grønnåsen. i sudan lå gradestokken 

mellom 28 og 35 plussgrader da de dro. det forteller 

alt om ungdommenes ekstreme høflighet når de 

beskriver sitt første møte med Tromsøs mørkeste 

mørketid og kaldeste kulde som «veldig fint». 

reSpekt
familien er kommet til norge som kvoteflyktninger og 

er dermed plassert direkte i kommunen uten å ha tatt 

veien innom et asylmottak først. familien er opp- 

rinnelig fra eritrea, men alle ungene er født i flyktninge- 

leir i sudan. faren deres omkom for to år siden, og 

siden da har eldstesønnen tatt på seg mye ansvar.

− gutter i sudan er opplært til å vise respekt for 

og hilse på eldre menn, derfor kalte jeg erlend for far. 

Hvis en ung mann i sudan møter en eldre mann langs 

veien når han for eksempel er ute og sykler skal han 

stoppe og gå av sykkelen for å vise sin respekt mens 

mannen passerer, forklarer Khalid mens erlend rian 

humrer ved siden av. for Khalid var det naturlig å 

utrykke denne respekten uten å vite at det var  

selveste gammelordføreren i Tromsø han snakket med.

− nå har jeg fått vite at han er – hva er famous 

på norsk – berømt, sier han og smaker på ordet en 

gang til.

− berømt!

hjelpsomt nabolag 
å si «hei» til naboen kan få 
svært positive følger. erlend 
rian og ellen Blom har i praksis 
fått seg seks ekstra barnebarn.

framtidSdrøm
erlend rian og ellen blom var i bunn og grunn  

familiens første møte med nordmenn og tromsø-

væringer. det eneste de ellers visste om sitt nye 

hjemland ved ankomst hadde de lært fra fn gjennom 

et femdagers kurs i Khartoum om norsk skikk og 

bruk, årstider og ikke minst lys og mørke. 

Hele familien får nå norskundervisning, og 

eldstejenta Khalida (15) nærmer seg et geografisk 

oppslagsverk. Hun pugger dagen lang og kan alle 

norges høyeste fjell og lengste fjorder på rams. 

− Hun kommer stadig til meg med nye fakta hun 

har lært seg utenat, smiler ellen.

− Jeg drømmer om å bli lege, røper Khalida. 

− Jeg vil bli ingeniør, sier 13 år gamle abdelasis.

− nei, nei, nei, gliser minstemann Wala-aldin (4) 

mens han forsøker å rømme fra storebrors favntak.

− Trassalder, sukker storebror. 

− Han gjør hele tiden kun nøyaktig motsatt av det 

du ber han om. 

akkurat nå er han bedt om å kle på seg og  

kommer derfor løpende ut i bare shorts og singlet. 

godt akklimatisert med andre ord. 

Skiløpere
− det var litt kaldt i vinter, vi måtte lære oss å kle oss 

godt når vi gikk ut. Men ski er veldig gøy. Jeg lærte 

meg å skøyte, forteller Khalid.

skiene brakte naboene enda tettere sammen i 

vinter. i og med at mye av kommunikasjonen foregår 

på en blanding av norsk og arabisk ispedd kreativt 

tegnspråk, ble skigåing en felles praktisk syssel som 

har gitt begge parter mye moro.

− det begynte med at abdelasis kom forbi en 

dag jeg sto ute og måket taket, forteller ellen.

Gode naboer som trives sammen. Fra venstre: Erlend Rian med Ezedin (10), Ellen Blom med Khulud (7), Abdelasis (13), Kha     lid (19) og Khalida (15).



− Sånn ja, tråkk i vei, oppfordrer Ellen Blom. Her støtter hun Abdelasis som forsøker å lære seg å sykle.

Minstemann Wala-Aldin er storsjarmør og vet det 

godt. Her forsøker han å rømme fra storebror Khalids 

armer.

17. mai feiret nabofamiliene sammen. Her er Erlend 

sammen med Khalid, Wala-Aldin og Khulud i Storgata.  

I vinter ble hele familien habile skiløpere. Her er  

Abdelasis, Ezedin, Khalid og Khalida klare for tur.

Gode naboer hjelper hverandre. 

Erlend og Khalid måker snø.
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− Han lagde bevegelser som om han gikk 

på ski. Jeg tok han med i garasjen hvor vi 

hadde noen avlagte ski etter egne barn. der viste jeg 

han hvordan jeg smurte den ene skien, så smurte 

han selv den andre. så viste jeg han hvordan man 

klappet skiene mot hverandre og legger dem på 

skulderen for å bære dem, så gjorde han det samme. 

Vi prøvde først å gå litt i hagen her, men det var så 

dyp snø. derfor gikk vi til lysløypa sammen, og der 

jobbet han hardt for å finne ut av teknikken. Men han 

har utrolig god balanse, så det gikk ganske bra. da vi 

kom tilbake klarte vi gjennom tegnspråk å avtale at vi 

kunne gå på ski i overimorgen også. da gikk vi et par 

kilometer. etter det har hele familien blitt skifrelste, 

forteller ellen. 

som mobiliserte resten av naboene i gata for å 

skaffe til veie varme klær, skisko og skiutstyr til hele 

gjengen. 

− det var helt fantastisk hvor mange som hjalp til 

med det både av naboer, familie og kollegaer, sier hun.

etter det har ellen hatt flere turer i skiløypa i  

vinter med store og små. selv fireåringen er ivrig 

skiløper nå.

opptur
− Hjelpe meg for en fantastisk gjeng dette er. de er 

bare smilende og glade hele tiden. Jeg har aldri hørt 

dem klage et sekund, og så er de så ekstremt høflige. 

nei, å få slike nye venner har virkelig vært en opptur, 

smiler ellen.

− Jeg tror det hadde vært enklere for flyktninger 

og andre innvandrere å få et norsk nettverk om  

de hadde fått bo i slike vanlige boligfelt, mener 

erlend. 

 − de lærer seg raskere norsk, og så bygger det 

ned forskjeller og frykt. Vi feiret forresten 17. mai 

sammen. det gikk veldig bra. Vi mistet bare to, 

humrer han.

− Heldigvis fant de veien hjem selv.

− 17. mai var en fantastisk dag. for en utrolig 

fin måte å feire nasjonaldag på! Vi har aldri deltatt i 

feiring av nasjonaldag på denne måten før, forteller 

Khalid. 

− Men akkurat 17. mai var det kaldt. Jeg hadde 

tatt på meg for lite klær, smiler han.

en potensielt årlig 17. mai-tabbe han deler med 

stort sett hele byen. Khalid er med andre ord på god 

vei til å bli skikkelig tromsøværing.

akkurat nå er det sykkelopplæring som foregår i 

dramsveien 500. ellen jogger lett i hælene mens  

hun holder fast i bagasjebrettet på en eldgammel 

rosa pikesykkel som abdelasis forsøker å finne 

balansen på.

− denne sykkelen var den eneste vi fikk tak i nå. 

nå sparer ungene målrettet til å få seg nye sykler og 

ikke minst sykkelhjelmer. denne gamle pikesykkelen 

er verken særlig praktisk å lære seg sykkelkunsten 

på, eller påtagende tøff å tråkke rundt med for denne 

guttegjengen, smiler ellen.

− det er bare jeg som har syklet før. i sudan er 

gode naBolag?
gjør dere noe spesielt hyggelig i deres 
nabolag eller boligselskap som kan være 
noe å lage reportasje om i «bolyst»? Ta 
kontakt med  kommunikasjonssjef Kim 
Kr. nordli i Tbbl (kim.nordli@tbbl.no) 

Trygge nabolag
viktigst for trivsel

et rolig og trygt nabolag er den viktigste 

årsaken til at folk føler seg trygge i sitt eget 

hjem, viser en undersøkelse gjennomført av 

Tryg forsikring.

− Å føle seg trygg i sitt eget nærmiljø er en 

menneskerett, sier Kjerstin fyllingen, landssjef 

og konserndirektør i Tryg.

Hun er glad for tallene som kommer frem i 

undersøkelsen. 94 prosent av landets befolk-

ning føler seg trygge i sitt hjemmemiljø. 

− godt naboskap er en viktig nøkkel til 

trygghet og trivsel. i en tid der vi bruker stadig 

mer tid på å omgås via en dataskjerm, er det 

viktigere enn noensinne å være et medmen-

neske i det virkelige liv. Hjelp hverandre med 

praktiske gjøremål og se etter hverandre i det 

daglige, lyder oppfordringen fra den engasjerte 

konserndirektøren.

Hvem er Tromsøs beste nabo? det vil vi gjerne høre mer om og 
lover flotte premier til vinneren!
send inn ditt forslag med begrunnelse til kim.nordli@tbbl.no 
innen 1. juli. 
Juryen består av representanter for Tbbl og Tryg forsikring.  
Vinneren offentliggjøres i neste «bolyst».

− Hei far! hilste Khalid på 

Erlend Rian første gang de 

møttes. − Det handler om 

respekt, forklarer unggutten.

Erlend inviterer til fotball i 
hagen. Her sammen med 
Khalid og Abdelasis mens 
Ellen følger med.
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lærer seg å sykle
kun menn som sykler, og du får ikke lært det før du 

er nesten voksen, forklarer Khalid. 

Men fotball kan de. det har de spilt mye av, og 

erlend henter fram noen gamle kunster sammen med 

guttene på plenen. 

− Hele tiden er de frampå for å hjelpe til med 

praktiske ting. og så prøver vi å hjelpe vi også da, 

med litt sying eller annen hjelp. og så finner vi ut 

merkelige ting. for eksempel får ikke flyktninger i 

norge lov til å få innlagt internett før etter ett år i 

landet. Ungene trenger det jo til skolearbeid, men her 

har leverandørene laget seg merkelige regler. Men TV 

klarte vi å skaffe dem, de lærer mye norsk den veien, 

forteller ellen.

− Vi hadde bare radio i sudan. det var ikke nok 

elektrisitet på landsbygda der vi bodde til at så 

mange kunne ha TV, sier Khalid. 
Vi kårer Tromsøs beste nabo

›
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neumann selger 250 griller 
i året og har bokstavelig talt 
noe for en hver smak. 

– blindtester viser at det er svært få som kan 

merke en smaksforskjell på mat som er tilberedt 

på gassgrill eller vanlig kullgrill – så sant det er 

tilberedt uten bruk av tennvæske. så har vi jo 

noen som virkelig liker smaken og lukten av tenn-

væske, at det er der tradisjonen og kosen ligger, 

forteller grillekspert på neumann, olav saugestad.

– Men vi selger desidert mest av middels store 

gassgriller, poengterer han.

Små og hendige
neumann har et bredt utvalg griller i alle størrel-

ser. Her er både kullgriller, gassgriller og elektriske 

griller priset fra 500 kroner til de mer avanserte til 

over 20.000.

– de aller største er nok for spesielt interes-

serte, og vi selger vel mellom åtte og ti griller 

i året i sjiktet over 10.000 kroner. Middelstore 

griller er de som er mest aktuelle for borettslag. 

disse tar forholdsvis liten plass, og i tillegg er de 

svært hendige å ta med seg enten på fjæretur, 

til fellesområder eller i campingvogna, forklarer 

saugestad.

gaSS eller Strøm
selve grillsmaken skapes av fett og safter fra 

maten som faller av kjøttstykket og svis på 

varmen, uavhengig av om man bruker gass- eller 

elektrisk grill.

– gassgrillene blir raskere varm enn de 

elektriske. samtidig er det noen som kvier seg 

for å bruke gass – og da er de elektriske et veldig 

godt alternativ. grillene vi selger av merket Weber, 

holder i mange sesonger. enkelte deler av  

grillen er porselensemaljerte og har deler av støpt 

aluminium og rustfritt stål slik at de ikke ruster, og 

noen har garantiprogram opp til 25 år. Her som i 

alle andre sammenhenger i livet får man det man 

betaler for. Men en god grill trenger ikke koste 

mer enn et par tusen kroner, sier saugestad, som 

allerede er godt i gang med grillsesongen også på 

hjemmebane.

– Å, ja, jeg er i gang. Jeg tok med meg  

gassgrillen til en kompis forleden, og det ble et 

supert måltid. 

Godt i gang med grillsesongen

lagring av gass:
i hver branncelle (leilighet) er det tillatt å 
oppbevare inntil 55 liter (tilsvarende 23,1 kilo) 
brannfarlig gass, som propan. Verandaen eller 
terrassen regnes ikke som en branncelle, og her 
kan man derfor ikke oppbevare gass. 
Man kan lagre inntil 90 liter (tilsvarende 37,8 
kg propan) i utendørs boder og garasjeanlegg. 
lagring i bod på veranda anbefa-
les ikke.
lagring av brannfarlig 
gass under bakkenivå 
er ikke tillatt.

 

Olav Saugestad er grillekspert på Neumann, som selger 250 griller i året. 

Weber Q 140, elektrisk grill. 

– Forholdsvis liten grill, men 

god grillflate. Kan grille til 5-6 

personer, wavhengig av stør-

relsen på grillmaten.

Weber Q 220, gassgrill. 

– Bestselgeren vår i 

fjor. Hendig størrelse 

på grillen og god 

grillflate.

olavs tips til vedlikehold
det er viktig å rengjøre rista etter man har spist, 

mens grillen fortsatt er varm. etter grilling lar du 

grillen stå på full effekt i 5-15 min avhengig av 

modell og størrelse slik at matrestene forkul-

les. da slipper de lett taket når du går over med 

børsten. Utvendig kan det være lurt å børste bort 

pollen og skitt som har satt seg, siden dette kan 

svi fast neste gang man bruke grillen. før man 

stabler den bort for vinteren bør man også gjøre 

rent i dryppskålen som samler opp fett, som alle 

nyere griller har. Man kan også gi grillens ståldeler 

en beskyttende hinne av syrefri olje. så er det 

bare å glede seg til sola kommer og man kan finne 

frem grillen igjen. 

nyttig link for de som blir inspirert:  

www.webergrill.no

(direktoratet 
for samfunns-
sikkerhet og 
beredskap)

den korte, men kjærkomne sommersesongen i nord bør utnyttes til 

fulle. Med enkle grep kan du få din personlige signatur på utearealet til 

leiligheten din.

Sett personlig preg på utemiljøet

Bygg din egen BlomSterkaSSe
Mål opp hvor stor du vil at kassen skal 

være, og ta det med til trelasthandleren. 

Her kan du få kappet alt i riktig lengde, 

slik at du enkelt kan skru den sammen når du 

kommer hjem. alternativt kan du bruke  

material du har liggende, eller ta utgangspunkt 

i en gammel melkekasse. Mal kassen i en sterk 

farge slik at den blir ekstra iøynefallende med 

vakre blomster oppi. dekk så innsiden av kassen 

med en presenning med noen hull i bunnen. fyll 

på med lecakuler så det dekker bunnen (for å 

sikre drenering) og fyll på med jord. Undersøk med 

en blomsterforhandler hvilke planter som trives 

best i klimaet vårt, eller gå for stemorsblomster 

som tåler både regn og kalde netter.

det enkleste alternativet er å bestille blomster-

kasser i ulike farger, som også gjør seg innendørs. 

www.sjalvbebattning.se

Kilde: obosbladet

liv opp Balkongen
bland forskjellige mønstre på puter og duker. Har 

du en liten balkong kan det være lurt å tenke på 

flerbruksmøbler. det fins putekasser som også kan 

benyttes som sitteplass for to voksne. Trekk om 

gamle stolputer i nytt akrylstoff. Putene får med 

det lengre levetid og balkongen får et nytt utse-

ende. Ha blomster i krukker som enkelt kan tas ut 

og inn alt etter hva været tillater. www.ikea.no har 

blomsterbøtter i mange lekre farger.

Kilde: obosbladet

gode tipS til vedlikehold
Trykkimpregnert tregulv på terrassen eller balkon-

gen har i utgangspunktet lang levetid, men bør 

vedlikeholdes hver vår både for å unngå sprekker 

og for å gjøre det penere. begynn med å  vaske 

gulvet. en god vask alene kan ofte være nok til å 

få treverket friskt og fint igjen. Vask med en kost 

og hageslange. dette gjøres helst i overskyet vær, 

slik at gulvet ikke tørker for fort. etter vasking 

fordeles terrasserensemiddel eller trerensemid-

del jevnt utover det fuktige gulvet med en pensel 

eller en svamp. rensingen bleker og frisker opp 

treverket. la middelet få virke noen minutter før 

gulvet skrubbes med en skurebørste eller grov 

skuresvamp.

Påfør så et annet rensemiddel som nøytraliserer 

overflaten. la det tørke.

la gulvet få tid til å tørke godt opp, gjerne 

et par dagers tid, før du oljer gulvet. bruk flere 

strøk treolje eller ett til to strøk terrasseolje, som 

påføres vått i vått, helt til treverket er mettet. bruk 

pensel, rulle eller trykksprøyte. Tørk eventuelt av 

overflødig olje med klut etter en halvtimes tid, før 

oljen har tørket. det skal ikke ligge igjen oljefilm 

på gulvet.

Kilde: ifi.no



å padle i havkajakk er mer enn 
å duppe rundt ute i storhavet. 
Instruktør Bjørn eines mener at 
man får de beste opplevelsene 
nært land.

Kajakkpadling har virkelig truffet en nerve hos 

friluftsinteresserte nordmenn. Men man trenger altså 

ikke krysse skagerak selv om man ønsker å teste en 

havkajakk.

– der det er vann kan man jo padle, og i og rundt 

Tromsø by er det en voldsom vekst i antall padlere 

som er ute hele uken. Man ser byen fra et nytt 

perspektiv og det er i det hele tatt spennende å padle 

i urbane områder. Med kajakken kommer man seg 

under kaier og steder man aldri har hatt mulighet til 

å oppleve tidligere. Man gjør seg også noen tanker 

når man driver rundt sånn i nærheten av byen, mener 

bjørn.

unik opplevelSe
en ting er at det kan være mye søppel og «skjit» i 

havet, en annen ting er at det har økt i omfang.

– Jeg opplever at det blir mer og mer søppel. 

Mange hiver bare ting rett i havet, og det er  

forstemmende. likevel får man utrolig mange fine 

øyeblikk av gå nært land. det er både spennende og 

mer utfordrende å være langt til havs, men det er 

mer å se nært land. Her nord er vi jo også heldige å 

ha krystallklart vann med god sikt, så den visuelle 

opplevelsen er unik, sier bjørn, som heller ikke 

underkjenner det rent fysiske aspektet ved padlingen.

omfattende trend
– Padling er en perfekt måte å trene bevegelighet 

og styrke. Har man litt teknikk så kommer man seg 

relativt raskt rundt omkring og man kan ha med seg 

mye bagasje. Telt og god mat og drikke er ikke noe 

problem å få stablet i kajakken, forteller bjørn. Han 

tror at det sosiale aspektet er en av hovedårsakene til 

at det er så mange kajakkinteresserte i Tromsø.

– den lokale kajakklubben har nok rundt 500  

medlemmer. Veldig mange av disse har gått på 

kurs hos meg. Miljøet vokser hele tiden og klubben 

arrangerer kajakkturer hver torsdag. Padlingen er nok 

en del av en mer omfattende trend i norge for tiden, 

hvor det i flere år har vært høy status å være aktiv 

både på toppturer og i langrennsløypa. Men padling 

skal være for alle, det er slett ingen direktørsport, ei 

heller en ekstremsport.

padling for alle
for vel seks år siden valgte bjørn å satse på liden-

skapen sin. bedriften hans, bjørns Kajakk, selger klær 

og utstyr til de kajakkfrelste, og totalt ni godkjente 

instruktører arrangerer kurs for nybegynnere og 

viderekomne.

– inngangsbilletten for å komme inn i padleverden 

skal være lav. noen tror at kajakkpadling er en  

kostbar affære, men det trenger det slett ikke være. 

som instruktør har jeg forpliktet meg til å jobbe for 

padlingens fremme, og vi ønsker at flest mulig skal 

bli med. et 16 timers kurs koster 1900 kroner. Man 

må nok på sikt selv bekoste bekledningen, men 

kajakklubben leier ut havkajakker for 50 kroner 

døgnet, opplyser han. lav kurskostnad og kajakk til 

en femtilapp i døgnet bidrar til at veldig mange kan 

ta seg råd til å friste kajakklykken og se om dette er 

noe for dem.

– så kan hver enkelt se det an og eventuelt skaffe 

seg eget utstyr på sikt. bruktmarkedet for kajakker er 

ganske lite. de som kjøper seg nytt utstyr tar nesten 

alltid vare på det gamle utstyret, de bare flytter det til 

hytta eller har det i reserve. 

Kajakkurs skal være et lavterskeltibud hvor alle 

kan delta. i fjor begynte bjørns Kajakk med kurs for 

barn og unge fra åtte år og opp. dette skal videre-

føres i år og også utvides med et eget ungdomskurs.

– i tillegg har jeg gjennom mitt andre selskap 

«Kajakkfrantzen» på sommarøy gjennomført  

kajakkurs i samarbeid med blindeforbundet.  

Tilbakemeldingene fra deltakerne var veldig positive, 

forteller bjørn eines.

Med kajakken i sentrum

– Med kajakken kommer man seg under kaier og steder man aldri har 
hatt mulighet til å oppleve tidligere. Urban padling er spennende! sier 
Bjørn Eines, som i seks år har arrangert kajakkurs i Tromsø.

!Planlegger du norgesferie med kajakken 
på biltaket? bjørn eines favorittdestinasjon 
for padling i hele landet er på Helgelands-

kysten. Han mener det er det nærmeste man 
kan komme et padleeldorado, med et utall 
muligheter for både dagsturer og overnatting.

Bjørn Eines har holdt kajakkurs i vel seks år, og 

mener padling er perfekt for trening og trivsel.

Hvis det ikke frister med en kajakktur i Tromsø 

sentrum – eller at du har gjort det så mange ganger 

allerede, fins det en rekke turmål rundt byen. Her er 

bjørns bynære favoritter.

grindøya
fin tur over til øya like sør for Herket teltplass.

Sommarøya
litt reisevei, men rett og slett en perle!

håkøyBotn og tiSneS
starter man ved brua i Håkøybotn og følger land på 

Kvaløya er det mange fine plasser, stort sett veldig 

vindstille og rolige forhold i dette området. det er 

et rikt fugleliv i området og ikke uvanlig å se ørn. 

alternativt kan man padle rundt selve Håkøya, dette 

er også en flott tur 

reBBeneSøya
flotte, hvite sandstrender på yttersida, mye brukt 

av padlere. Padle gjerne til Johnny i engvika, en 

liten lokal kolonial med veldig hyggelig miljø.

kvaløyvågen, gåSvær og muSvær
fantastisk område, kirkestedet på gåsvær er verdt 

et besøk. det er mye historie å lese på gravsteinene 

på kirkegården her.

Fem fine turer
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Utsikt på tapet
Favorittbildet kan dekke hele stueveggen din, eller taket. 
Stadig flere nordmenn innreder hjemmet sitt i en svært personlig 
design.

− Vi har hatt alt fra bryllupsbilder til familiehunden, 

smiler markedssjef nina Pettersen i borge. de har 

forhandlet Mr Perswall fototapet i et drøyt år nå.

Kunden laster opp bildet som skal bli tapet på 

nettsiden deres, og kan hente det ut hos en  

forhandler i Tromsø.

− det er varlig fibertapet. den leveres i rull og 

du klistrer det opp som et vanlig tapet, forklarer 

Pettersen. 

− du bestiller på nett, men vi leverer kun ut  

gjennom en lokal forhandler. i Tromsø bruker vi  

neumann bygg, byggmakker og fargerike, forklarer hun.

overraSket
Markedssjefen forteller at de har blitt overrasket over 

responsen på produktet.  

− Vi har ikke markedsført det. likevel har  

interessen vært stor hele veien og den er økende, 

forteller hun.

Hvis du ikke har private bilder eller egne prosjek-

ter i photoshop eller indesign som du vil profilere 

ekstra, er det fullt mulig å velge seg motiv i det 

allerede eksisterende Mr Perswall-kartoteket. 

lager Selv
Mr Perswall-konseptet kommer fra sverige og der 

ler de litt over tendensene borge har sett så langt i 

norge.

− Mens svenskene gjerne går for ferdige løsninger 

er vi nordmenn mye mer opptatt av å bruke egne 

bilder eller lage illustrasjonene selv, og vi har hatt 

mange spreke løsninger. for eksempel fikk vi en 

bestilling til en hytte i Hemsedal hvor det rett og slett 

var et komprimert foto av løypekartet i området som 

skulle opp på veggen. eller leverer vi mange  

løsninger som skal opp over kjøkkenbenken.

Pettersen sier de fleste begrenser seg til en vegg 

per rom med fototapet, ellers kan det lett bli over- 

veldende, men ellers velger folk fototapet for alle 

rom. både kjøkken, stue, soverom og bad.

flere oppdager det
i bedriftsmarkedet begynner firmalogoer å bli mer 

og mer vanlig å finne som tapet, mens stadig flere 

interiørdesignere har begynt å få øynene opp for å 

bruke fototapet.

sammenliknet med vanlig tapet er fototapet i den 

nedre del av prisskalaen. 299 kroner per kvadrat, 

pluss frakt, er prisen.

− Mange velger bilder i svart-hvitt, og helst mer 

abstrakte motiver eller natur. Men også fargesterke 

motiver kan bli veldig tøft på veggen, sier nina  

Pettersen.

spesielt for de med liten eller begrenset utsikt er 

dette muligheten til å få de virkelig store horisonter 

inn i stua. bor du i by vil du kanskje se vakker natur. 

er du omgitt av vakker natur, ønsker du kanskje 

urbane motiver. Kun fantasien setter grensene. du kan laste inn bilder selv og få 
flere ideer til hva du kan gjøre på 
internettstedet mrperswall.no

Man trenger ikke bo ved havet for å se det... Fototapeten leveres til alle rom. Kun kreativiteten setter grenser for hva som kan bli vegg-

pryd, og ikke minst hvor.

! 
Svart-hvitt-bilder gjør seg ofte meget 

godt på veggen. du trenger ikke ha det 

i svart-hvitt opprinnelig. når du bestiller 

tapetet på nett kan du konvertere bildet 

til svart-hvitt der. slik får du også se hvordan 

det blir. du opplyser i bestillingen de eksakte 

målene på veggen som skal tapetseres.

! 
Wallstickers er en annen populær 

trend, spesielt på barnerom, men her 

er etter hvert et utall av motiver som 

passer overalt. Vær oppmerksom på 

at det er mange ulike løsninger og kvali-

teter på markedet. disse klistremerkene 

skal det være mulig å ta ned og klistre opp 

igjen andre steder for å variere. snakk med 

fagfolk på området for gode tips.

  idé & inSpiraSjon - bolysT 1312 bolysT -  idé & inSpiraSjon

id
é 

&  insPirasJo
nII&

Stadig flere velger å innrede hjemmet sitt med et favorittbilde over en hel vegg. Her er eksempler på fire ulike utsikter fra en og samme kjøkkenbenk. I Norge er det mest vanlig å br     uke egne bilder eller illustrasjoner. I Sverige kjøper kundene helst designen til MrPerswall.  (Alle foto: Mrperswall.no)



2

3
Her er de tre mest populære motivene som tapetseres opp i norske og svenske hjem akkurat nå: et svart-hvitt bilde av new york, et grafitti-kunstverk, og rett og slett 

striper. På nettstedet mrperswall.no kan du finne en liste over de ti mest populære motivene akkurat nå.

nina Pettersen i borge røper at det kommer en ny kolleksjon av motiver i august. 

1

 3 på topp 

foto-tapet

Sterke farger og motiver kan fungere godt når de brukes med kløkt. Ellers er kjente landemerker i ukjent positur populære motiv, slik som Eiffeltårnet sett innenfra. Topp moderne jagerfly eller slitte naustvegger? Det finnes ikke grenser for hva du kan få inn i stua.
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i 2010 har TBBL hatt spesielt fokus på 
våre kunder. Mens året 2009 var  
kjennetegnet med internt fokus som 
følge av finansuro og oppfølging av 
en del byggeprosjekter, er TBBL nå i 
ferd med å se framover for ytterligere 
å forbedre sine tilbud mot kunder og 
medlemmer.   
 

Tbbl al har mange ben å stå på, og en  variert 

virksomhet gir oss mulighet til å bistå kundene på de 

fleste områder innen boligforvaltning. innen  

medlemsservice har vi i tillegg et stort antall 

samarbeidspartnere, og det som mange mener er et 

av norges beste medlemsprogram. lagets  drift og 

resultater er på de fleste felt meget gode i 2010.

økt fokuS på kvalitetSSikring 
Tbbl har de siste fem årene fått svært mange nye 

lag til forvaltning. en del av disse har vært lavinn-

skuddsborettslag, som har hatt betydelige problemer 

med å få inn felleskostnadene fra andelshaverne. 

selv om Tromsø opplevde landets største konkurs i 

et slikt borettslag høsten 2010, er vår erfaringer at 

situasjonen er i ferd med å bedre seg for denne typen 

lag med hjelp fra Tbbl forvaltning. avdelingen har i 

løpet av året også tatt i bruk et eget kvalitetssikrings-

system, som innebærer at alle pålagte regnskaps-

tjenester utføres med rett kvalitet og innen  rett tid  

ovenfor våre kunder. 

forvaltningsporteføljen var ved utgangen av 

2010 totalt på 186 boligselskaper.  41 er tilknyttede 

borettslag, og 145 er frittstående borettslag og andre 

typer boligselskaper.

nye tjeneSter fra tBBl tekniSk
Tbbl Teknisk var prosjektleder for landsdelens 

største rehabiliteringsoppdrag  på Terrassen boretts-

lag. dette prosjektet ble avsluttet høsten i 2010. 

borettslaget fremstår som nytt, med nye fasader og 

klargjort for fremtidens krav med hensyn til ener-

giforbruk.  i tillegg har de etablert fantastisk flotte 

felles uteområder. 

i 2010 introduserte avdelingen i et nyutviklet web-

basert HMs-system til boligselskapene, kalt bevar- 

HMs. Tjenesten innebærer bl.a. ledelse og opplæring 

i dette arbeidet gjennom våre konsulenter, og er blitt 

meget godt mottatt av våre forvaltningskunder.  

systemet er unikt og eneste av sitt slag i norge i dag.   

Tbbls inntreden i den landsdekkende megler- 

       Tbbl al 2010: 

et godt år for tBBl

kjeden garanTi har vært en suksess.  Vår megler-

avdeling har oppnådd svært gode resultater, og er 

byens nest største megler i antall omsatte enheter for 

andre år på rad. avdelingen selger alle typer boliger 

og driver også med utleiemegling.  Vi står for trygghet 

og soliditet også innen dette området, noe som blir 

stadig viktigere for de som kjøper eller selger boliger. 

i  2010 ble det totalt sett solgt 20 % flere boliger 

enn i 2009. Tilslutta borettslagsleiligheter økte mest 

og det ble omsatt 20 % flere av disse enn året før.  

Per januar 2011 hadde disse boligene hatt en  

prisøkning på 9 %, sammenlignet med januar 2010. 

På landsbasis økte tilsvarende boliger til  

sammenligning 6,9 %.

fordelSprogram
Vårt fordelsprogram ble også i 2010 utvidet og  

forbedret både lokalt og nasjonalt. nytt av året er  

satsningen på tjenester som også kommer bolig- 

selskapene til gode. eksempler på dette er VVs24 

for rørleggertjenester og euroskilt som dekker de 

fleste områder i produkter for utemiljø.  det skal være 

lønnsomt å være medlem av Tbbl og våre forvalt-

ningskunder skal oppleve at våre avtaler er de beste 

når de gjør sine innkjøp!

Tbbl hadde pr.31.12 12922 medlemmer, en netto 

økning i løpet av året på 115 medlemmer.

generalforSamling 2011 (Utdrag fra protokollen)

Tirsdag, 12. mai 2011, kl 1800 ble det avholdt 
ordinær generalforsamling i Tromsø boligbyggelag 

al. generalforsamlingen fant sted på grand Hotel i 

Tromsø. 
administrerende direktør svein dalsbø ønsket 

velkommen og presenterte styret, ansatte i Tbbl og 

tillitsvalgte som var til stede. samtlige 230 delegater 

var sendt skriftlig melding i samsvar med vedtektene, 

og av disse møtte ifølge registreringen 29 represen-

tanter.  av disse var 28 boende og 1 ikke-boende 

medlemmer. foreliggende årsberetning og  
årsregnskap ble enstemmig vedtatt.

årSkontingent for juridiSke andelShavere
Tromsø kommune har i brev av 31.03.11 fremmet 

sak for generalforsamlingen i Tromsø boligbyggelag 

al. Kommunen foreslår at det fattes vedtak om at 

juridiske andelshavere skal ha samme årskontingent 

som andre andelshavere, kr 300,- pr år. i hht vedtak 

på generalforsamling i 2009 ble årskontingenten for 

juridiske andelshavere fastsatt til kr 1.000,- pr. år. 

Kommunen hevder at det ikke er saklig eller rimelig 

begrunnelse for et slikt vedtak. 
Tbbl har forut for årsmøtet vært i dialog med 

Tromsø kommune, og kommet frem til en omforent 

løsning hvor årskontingenten for juridiske  

andelshavere fastsettes til kr 650,- pr år fra 2011.

det ble vedtatt med to stemmer mot at  

årskontingent for juridiske andelshavere (boende) 

fastsettes til kr 650,- pr år fra 2011.

valg av repreSentanterforan årets generalforsamling sto styremed- 
lemmene anne Cathrine arnesen og grete  
rolandsen på valg. Valgkomiteen fremmet forslag 
om at de fortsetter ytterligere en periode. delegatene 

valgte enstemmig å følge delegatenes innstilling.
Varamedlemmene Kåre larsen og aud Tåga ble 

også valgt for ytterligere ett år.i tillegg ble valgkomité valgt (1 år). geir  
fennes ble valgt til leder, med eli J. Carstens som 
medlem og gry eikedal som vara.ingvild bratterud er valgt som de ansattes repre-

sentant med Christian lorentzen som vara. 

årSregnSkap tBBl al 2010
  Tbbl al Tbbl al

  2010 2009 endring 

driftsinntekter  39 544 34 722 +12%

driftskostnader  35 047 31 584 +7%

driftsresultat  4 496 3 137 +43%

finansresultat  2 856 808 +253%

resultat f skatt  7 352 3 945 + 86%

skattekostnad  -1 774 -1 344 +32

resultat e skatt  5 578 2 600 + 138

resultatgraden var på 19% - 15% dersom man ser 

bort fra inntekter knyttet til datterselskap. 

selskapets soliditet er økt i 2010

egenkapital i Tbbl al 31.12.10 var på kr 36,4 mill.  

kr eller 77% av totalkapitalen. 

Tilsvarende pr 31.12.09 var på kr 30,7 mill. kr og 

68%.

egenkapital i konsernet 31.12.10 var på kr 39 mill. kr 

eller 37% av totalkapitalen. 

Tilsvarende for pr 31.12.09 var kr 33,6 mill. kr og 

32%.

23. februar i år ble Tbbl offisielt sertifisert som 

miljøfyrtårnbedrift. selskapet har vært igjennom 

en lengre prosess med både grønn Hverdag og 

Tromsø kommune, og er i dag det tredje bolig-

byggelaget i norge som har oppnådd dette. 

ordningen forvaltes av stiftelsen Miljøfyrtårn 

som tilbyr miljøsertifisering som hjelper private 

og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt 

og miljøvennlig. bedrifter og virksomheter går 

gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller 

definerte bransjekrav, før man kan sertifiseres 

som Miljøfyrtårn. 

Vi er både stolte og glade for sertifiseringen 

og prosessen vi har vært igjennom. den har i 

stor grad bevisstgjort oss på hvilke utfordringer 

og hvilke muligheter som er for oss å drive 

miljøvennlig. som en relativt stor organisasjon 

i nordnorsk målestokk føler vi det er viktig å gå 

foran som et godt eksempel. en viktig jobb blir å 

tilrettelegge slik at også våre medlemmer og  

kunder kan være en del av dette, noe vi 

blant annet gjør gjennom å skape gode 

digitale tjenester, og på den måten begrenser 

bl.a. utsendelser i papirformat, uttaler 

kommunikasjonssjef Kim Kr. nordli.

Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig 

sertifikat som støttes og anbefales 

av Miljøverndepartementet. 

Pål Wilhelmsen, styreleder TBBL.

Adm. dir. Svein Dalsbø hadde et lydhør publikum under  TBBLs årsmøte.

Tbbl - et miljøfyrtårn
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Karbonatisering av betong er et  
alvorlig problem som rammer betong-
konstruksjoner i bygg. Dette kan blant 
annet komme av at betongen har blitt 
tilsatt sjøsand eller elementer som ytre 
forurensning. Svært mange bolig- 
eiere er ikke kjent med problemet - 
eller alvorlighetsgraden. 

Konsekvensen på sikt er at betongen svekkes 

fundamentalt og kan miste sin bæreevne. Tbbl 

Teknisk ønsker å sette søkelys på problemet, hvilke 

konsekvenser dette kan få, og hva som kan gjøres for 

å utbedre situasjonen. 

− betong er et svært basisk materiale med pH-

nivå på 11-13. Karbonatisering fører til at pH-verdien 

i betongen synker. Prosessen er en kjemisk reaksjon 

mellom betong og karbondioksid, og starter på over-

flaten og arbeider seg innover, forteller sjef for Tbbl 

Teknisk svein erik rollstad.

gradviS SvekkelSe
i armert betong er armeringsstålet dekket av oksid-

film og området har en pH-verdi på rundt 9,5. Hvis 

denne synker vil stålet utsettes for korrosjon og dens 

armerende egenskaper svekkes. denne prosessen 

kalles kabonatisering. den starter på overflaten og 

beveger seg vanligvis noen millimeter pr tiår innover i 

betongen. den er størst de første årene og avtar med 

tiden. Karbonatisering er sannsynligvis den viktigste 

årsaken til skader på armert betong.

− Ved normal overdekning ligger armeringen rundt 

3-4 cm inne i betongen. dette gjør at den kjemiske 

prosessen vil ta 30-40 år før den når stålet, sier 

rollstad.

SituaSjonen i tromSø
i Tromsø er det ikke mange betongbygg som er 

eldre enn 40-50 år. dette har bidratt til at fokus på 

rehabilitering av betong ikke har vært spesielt stort. 

Tbbl Teknisk har i forbindelse med rehabiliteringen 

av Terrassen borettslag hatt et spesielt fokus på 

korrosjon i 
betongkonstruksjoner 
– en tikkende bombe?

Rune Wara i parkeringsanlegget på Terrassen hvor det datt ned en blokk på 8-900 kilo etter at betongen hadde vært utsatt     for karbonatisering over flere tiår.

dette. rollstad understreker viktigheten av å sjekke 

tilstanden til betongen.

− i parkeringsanlegget til Terrassen borettslag 

fikk vi et godt eksempel på hva som kan skje. Under 

arbeidet ble den eksisterende betongen i garasjetaket 

«pirket» borti, og kort tid etter falt et stykke på 8-900 

kilo ned i gulvet med et drønn. Heldigvis ble ingen 

skadet! Hvor lenge svakheten hadde vært der er 

umulig å si, men det er sannsynlig at den hadde vært 

der en stund.

hva kan man gjøre
byggeleder på Terrassen borettslag rune Wara er 

stolt av den tekniske tilnærmingen og kompetansen 

man har tilegnet seg gjennom prosjektet.

− i forbindelse med arbeidet med parkerings-

anlegget på Terrassen borettslag tok vi i bruk realka-

lisering som metode for å få pH-verdien tilbake til det 

normale. avhengig av hva en analyse viser i forhold til 

betongen, vil man foreskrive medisin for denne. for 

dette prosjektet viste analysen at realkalisering ville 

være gunstigst. Metoden har vært brukt siden  

70-tallet men har ikke vært vanlig å benytte i vår 

landsdel. 

realkaliSering
Ved realkalisering utsettes metallet i betongen for 

strøm med lav spenning over noen uker. dette gjør at 

pH-verdien går tilbake til det normale. 

− På Terrassen borettslag hang vi opp armerings-

nett på betongen som vi sprøytet med en cellulose-

fakta

fakta

Karbonatisering
•	 Karbonatisering av armert betong fører til 

at pH-verdien synker fra ca. 13 til ca. 9. 
derved opphører betongens korrosjons-
hindrende virkning og armeringen kan 
begynne å ruste. dette fører til oppsprek-
king og senere avskalling av armeringso-
verdekningen. dersom slike karbonati-
seringsskader ikke utbedres i tide, kan 
de føre til fullstendig sammenbrudd av 
betongkonstruksjonen. 

•	 Karbonatiseringsskader på eldre klimaek-
sponerte konstruksjoner av armert betong 
(balkonger, betongfasader, broer, tribuner 
o.l.) utgjør et stort problem, og forskning 
pågår for å utvikle bedre undersøkelses- og 
reparasjonsmetoder og for å bedre beton-
gens karbonatiseringsmotstand.

•	 i kalkmørtel er det kalsiumhydroksid som 
er bindemiddelet, og her er det karbona-
tiseringsprosessen som gir mørtelen dens 
fasthet.

 (Kilde: store norske leksikon)

Norsk bruk av betong
•	 første norske sementfabrikk ca 1890 

(slemmestad)
•	 begrenset bruk frem til første verdenskrig
•	 første større norske bygg: oslo Havnelager
•	 økning frem mot/under krigen
•	 Utbredt bruk utover 1950-tallet frem mot 

dagens bruk
 (Kilde: asplan Viak)

basert fibermasse. Hull ble boret inn til armeringen, 

og strøm med lav spenning ble satt på i 14 dager. 

Prosessen ble nøye kontrollert og mange prøver er 

blitt tatt. analysen av disse viser at betongen nå 

er friskmeldt, og sannsynligvis vil ha en ytterligere 

levetid på minst 40 år, forteller Wara. 

i forbindelse med rehabiliteringen av betongen i 

parkeringsanlegget ble det i tillegg etablert et  

kontrollpunkt som gjør det mulig å ta prøver av  

miljøet rundt armeringen ved senere anledninger.
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rådene kommer fra utleiemegler ingvild bratterud 

hos garanti eiendomsmegling. Hun megler utleie for 

en rekke aktører, og er ikke i tvil om hva hun selv 

ville gjort om hun var student og hadde håp om  

studieplass i Tromsø.

− det å spare på å 

leie bolig i sommer er i 

alle fall ingen god idé. 

Jeg ville ha forsøkt 

å inngå leiekontrakt 

så snart som mulig 

og så leid gjennom 

sommeren, framfor å 

komme på markedet 

samtidig med alle 

andre når prisene 

presses i været og du 

etter hvert nesten tar 

til takke med hva som 

helst, sier bratterud.

familier
skulle du mot formodning ikke få behov for leilig-

heten likevel, mener hun det vil være svært enkelt å 

få leid den ut til andre.

finnes det noen mulighet for å unngå leiemarkedet 

i perioden fra juni til september, råder hun deg til å 

vente. 

− akkurat nå foregår det en del utflytting i  

forbindelse med at folk gjerne flytter på seg om  

sommeren. Markedet er betydelig strammere enn 

ellers i året. samtidig er det selvsagt mer å velge 

mellom en liten stund til, men så begynner kappløpet. 

Mange tar leiligheter usett over telefonen, bare for å 

sikre seg et krypinn.

leS kontrakten
både for leietaker og utleier finnes det en god del 

skjær i sjøen om man ikke er bevisst på hva man gjør. 

bratterud ber både utleier og leietaker ta seg en titt i 

Husleieloven før kontrakten undertegnes.

− Viktig er det å være klar over at du ikke kan 

forvente å få en utleieenhet tilbake i nøyaktig samme 

tilstand som før utleien startet. når noen bor i en 

bolig innebærer det slitasje. du må forvente at det 

kan komme riper i parketten.

Høytid i 
leiemarkedet 5

5

fem tips 
som leietaker
n ikke betal kontanter som forskuddsleie uten å få 

kvittering.

n depositum skal inn på en egen depositum-konto 

i leietakers navn. Pengene der skal være sperret 

for bruk, men leietaker kan kreve utbetalt renter fra 

kontoen en gang i året.

n sørg for å besiktige leiligheten sammen med 

utleier før leieforholdet starter, noter ned og signer 

dokument med eventuelle mangler eller skader i 

leiligheten. dette for å unngå å bli avkrevd erstatning 

for skader som var der før du flyttet inn.

n det er ikke lov å kreve leietaker for tilleggs- 

tjenester som for eksempel snømåking eller  

oppussing som en del av leiekontrakten, men det er 

selvsagt lov å gjøre slike avtaler.

n Vær obs på at leieforholdet utløper automatisk i 

tidsbestemte leiekontrakter. Man kan imidlertid avtale 

oppsigelsestid i tidsbestemte avtaler. løpende kon-

trakter må sies opp. Tidsbestemte leiekontrakter må 

ha en varighet på minst ett år hvis utleier bor i huset. 

Minst tre år hvis utleier ikke bor i samme hus. 

fem tips til utleier
n sjekk alltid referanser. alle legger vekt på å virke 

tillitsvekkende frem til kontrakten er i boks. 

sørg for å ha sikkerhet for leiebetaling enten som 

depositum som settes på sperret konto i banken, eller 

som garanti. På den måten unngår du tap hvis leier 

ikke betaler og leieforholdet må avsluttes. Man kan 

ikke kreve større sikkerhet en et beløp tilsvarende 

seks måneders leie. sikkerheten bør være på plass 

før leietaker flytter inn. 

n sørg for å ha en såkalt utkastelsesklausul i  

kontrakten. da kan du søke namsmyndighetene hjelp 

til å avslutte leieforholdet hvis husleien uteblir. Uten 

slik klausul tar utkastelse vesentlig lenge tid. 

n sørg for å ha en skikkelig leiekontrakt. de fleste 

tilpasninger utleier kan gjøre forutsetter at leier er 

gjort skriftlig oppmerksom på dem før avtale inngås. 

når partene kjenner sine rettigheter og plikter på 

forhånd blir det ikke så lett krangling når problemer 

oppstår. det lønner seg å være fleksibel, og et godt 

personlig forhold mellom partene er alltid en fordel. 

Husk at de aller fleste leieforhold avvikles uten 

problemer.

n som husvert har du lov til å inspisere utleie- 

enheten av og til, men kun etter å ha avtalt tidspunkt 

med leietaker. Kun i nødstilfeller ved akutt fare for 

brann eller vannskade osv. kan husverten benytte 

seg av nødretten til å låse seg inn for å avgrense 

eventuelt skadeomfang.

Trenger du leilighet i Tromsø til  
høsten er det en god idé å finne deg en 
allerede nå.  Til høsten blir markedet 
nesten umulig.

Uleiemegler Ingvild  

Bratterud, Garanti Eiendoms-

megling.

− dette er et fantastisk sted. Her er nært til absolutt 

alt. bussen stopper nesten på trappa og butikken  

ligger noen få meter unna. Vi fikk gode anbefalinger 

før vi flyttet hit i august i fjor, og vi har ikke blitt  

skuffet. faktisk er jeg så fornøyd at jeg rekrutterte 

moren min hit også. Hun var på utkikk etter en mindre 

leilighet etter at vi ungene har flyttet ut, så for en 

måned siden flyttet hun inn i en blokk litt lenger ned 

her og er bare kjempefornøyd hun også, forteller ole.

Kjæresteparet Ole Anders Eriksen og Marie Ovesen har valgt å bli samboere i en blokkleilighet på Tomasjordnes. De er lykkelige over å ha mulighet til å få leie en lys og flott leilighet i et godt bomiljø.

leie-lykke

litt Sitt
fra den toroms leiligheten har paret god utsikt, de 

har en stor balkong og de er særdeles godt fornøyd 

med å ha en profesjonell part å forholde seg til som 

utleier.

−Jeg har leid leilighet privat også, men det føles 

som om du bor sammen med noen og ikke alene. Her 

føles det nesten som om vi eier vår egen leilighet. og 

trenger du å få avklart noe er ingvild (bratterud red. 

De leier lykkelig både bolig og hverandre, samboerparet Ole Anders Eriksen (19)  
og Marie Ovesen (19). De er inne i sin andre leiekontrakt gjennom Garantis  
utleiemegler på Tomasjordnes, og håper de kan bli her lenge.

anm) bare en telefon unna. Hun er utrolig behagelig 

og profesjonell å forholde seg til, skryter han.

trivelig
borettslaget er nystriglet etter vårdugnaden, og 

Tomasjordnes viser seg fra en av sine beste sider. 

det unge paret merker lite og ingenting til det som 

skrives i avisene. 

− det er ufattelig mange leiligheter her og det er 

mange ulike mennesker som bor her, så det er ikke 

rart at her finnes en og annen som ikke er helt god. 

Men vi har det utrolig bra her. leilighetene i denne 

blokka er utrolig lydtette. Vi hører omtrent ingenting 

til naboene, og her er lite festing. folkene som bor 

her er gjerne en del eldre enn oss, og mange har 

barn. det er rett og slett et trivelig og trygt område, 

mener samboerparet.  

de håper å få bo her så lenge som mulig mens de 

tar utdanning og fullfører lærlingtid. for dem passer 

det perfekt at det er mulig å leie slike leiligheter for 

en overkommelig sum når de ikke har råd til å kjøpe. 



÷ ÷

Lagring i skyen?
Når du lagrer bilder eller dokumenter på harddisken din 
tenker du da på at den kan slutte å virke en dag? Hvis du er 
heldig kan du ved hjelp av godt verktøy, god slump flaks eller 
en god nabo få hentet ut filene du mangler, men dette er ikke 
noen selvfølge.

Nå er det kommet mange gode løsninger for å unngå slike 
problemer. Det beste alternativet er nok fortsatt å kjøpe en 
ekstern hardisk som du kopierer de viktigste filene dine til. 
Alternativt kan du lagre filene dine ute i nettskyen. Her er det 
mye å velge mellom. Både gratisversjoner og betaltjenester 
med utvidet plass. 

Microsoft SkyDrive lar deg enkelt laste opp til 50MB store 
filer bare ved å dra og slippe filen i feltet for opplasting.  Her 
kan du få opp til 25GB gratis lagringsplass og dele disse med 
venner om du ønsker.

Google lar deg laste opp hele mapper om du bruker Chrome 
eller Firefox som nettleser. Lagring av dokumenter og bilder 
er gratis inntil 1GB for hver av dem og 7GB + på e-posten.  
Trengs mer plass kan den kjøpes helt opp mot 16TB. Deling 
av filer er uproblematisk så lenge du vet for eksempel  
mailadressen til den du deler med.

Dropbox er et snedig program som lar deg lagre inntil 2GB 
gratis, men verver du maks 32 venner til å bruke programmet 
får du tildelt inntil 10GB fri diskplass. Inntil 18GB om du har 
.edu email. Det fine med Dropbox er at om du velger å  
installere klientversjonen vises den som en mappe i  
utforskeren og det er enkelt å kopiere til og fra. Det er også 
mulig å bare velge internett for pålogging. Å dele mapper 
eller bilder med andre er bygget på samme lest som for de 
ovenfornevnte.

Disse programmene vil nok ikke å forsvinne med det første, 
men skulle de en dag bli borte kan det være lurt å ha lagt 
filene på den eksterne harddisken også. I tilfelle.

Ny spalte i Bolyst hvor TBBLs eksperter svarer på innsendte spørsmål innen alle  
fagområder som gjelder boligselskaper. Spørsmål kan sendes til post@tbbl.no og 
merkes «Ekspertene svarer» 

første innsendte spørsmål er en problemstilling som mange dessverre er kjent med:

− Hva gjør jeg når naboen bråker?
Forvaltningssjef Gerd Soleng svarer:
− Utgangspunktet er at eierne og brukerne av boligen må følge loven, vedtektene og  
husordensreglene i boligselskapet. Regler om når det skal være stille, og andre  
bestemmelser om hvordan andelseierne skal oppføre seg finnes normalt i husordensreglene.  
Slike regler følger også av god skikk og bruk, slik at tilsvarende også vil gjelde i bolig- 
selskaper som ikke har vedtatt husordensregler. 

Brudd på lover og regler i boligselskaper blir betegnet som mislighold. Dersom  
misligholdet er vesentlig vil boligselskapet kunne kreve at boligen blir solgt.  Om et mislig-
hold er vesentlig vil bli bedømt ut fra hvor grovt misligholdet er og hvor lenge det har pågått.

Det vanskelige spørsmålet i disse sakene er hvor grensen går mellom normal livsutfol-
delse, og bråk som naboene ikke behøver å finne seg i. Generelle svar på dette er  
vanskelig å gi.

For eksempel har det ofte vært praktisert at en person kan ha to fester i året dersom det 
gis varsel til naboene på forhånd. Selv om det gis varsel er det ikke fritt fram for fest- 
arrangøren. En varslet fest må også foregå på et slikt vis at man tar hensyn til naboene.  
Problemet oppstår imidlertid når festlighetene uten varsel pågår ofte og gjerne på hverdager. 
Slik festing med musikk og bråk utover natta vil være et mislighold. 

Når det gjelder barn som bråker, vil det nok være nødvendig å sannsynliggjøre at bråket 
går utover det som kan kalles normal livsutfoldelse fra barnas side, og at foreldrene (eieren 
av boligen) ikke har forsøkt å gjøre noe med dette, for at dette skal betraktes som mislighold.

Sjeneres man av støy fra naboen bør man dette opp direkte med denne, og saken bør i 
alle tilfelle tas opp med styret i borettslaget. En mulighet er også at saken kan bringes inn 
for konfliktrådet i kommunen, dersom andre tilnærminger ikke fungerer.

Når styret mottar klage på bråk fra andre beboere, skal styret sende en advarsel til den 
som står ansvarlig for boligen bråket skriver seg fra. Da oppgir styret hva misligholdet består 
i, og ber om at det umiddelbart rettes opp i forholdet. Slik kan den det gjelder ordne opp i 
problemet, eller komme med innsigelser dersom man mener klagen ikke medfører riktighet. 
Dersom intet hjelper og bråket fortsetter, og det etter styrets oppfatning er vesentlig, er siste 
utvei for boligselskapet å kreve boligen solgt.

Det er ikke vanlig å navngi klageren når styret sender advarsler.  Dersom det blir snakk 
om tvangssalg  og rettslig prosess, bør det imidlertid  avklares om klageren er villig til å 
stille som vitne i en eventuell rettssak. 

iT-hjørnet ekspertene svarer

Kjell Magnar Lekang, 
IT-konsulent TBBL

Gerd Soleng, 
Forvaltningssjef, TBBL
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Svein DalsbøLeif-Harald 
Svendsen

Svein Erik 
Rollstad

Har dere oversikt over bolig-
selskapets bygningsmasse og 
dens tekniske standard?  Vet 
dere hvilke investeringsbehov 
dere har de kommende år, og 
er det satt av nok midler til 
dette? Hvis svaret er nei på en 
eller flere av spørsmålene, er 
Bevar vedlikeholdsplan noe 
for dere.

som tillitsvalgt i et boligselskap er du 

satt til å forvalte fellesskapets verdier. 

styret i boligselskapet er pålagt et 

ansvar gjennom lovverk og forskrifter 

for å holde bygningsmasse og verdier 

forsvarlig ved like. dette utgjør gjerne 

store verdier. ofte er det vanske-

lig å ha den fulle og hele oversikten 

over de behov for vedlikehold som 

bygningsmassen har, både nå og i årene 

fremover. 

Bør Starte tidlig
Vedlikehold og rehabilitering utløser 

investering, og for best mulig økonomi 

og forutsigbarhet for beboerne er 

langsiktig avsetning viktig. bolig- 

byggelagene har laget et styrings-

verktøy som har som mål å gi denne 

oversikten. bevar er en vedlikeholdsplan 

som gir styret svar og oversikt over de 

tiltak som må gjøres, skaper forut-

sigbarhet og er et meget godt verktøy 

ved budsjettering. Perspektivet er ti år, 

og planen revideres årlig av fagfolkene 

på Tbbl Teknisk.

− Mange relativt nybygde bolig-

selskaper er ofte ikke bevisste på at 

det er gunstig å etablere en plan for 

vedlikehold så tidlig som mulig. spesielt 

for økonomien i selskapet. en slik 

plan har stor betydning for både ny og 

gammel bygningsmasse, og ikke minst 

letter det arbeidet vesentlig for styrene 

i boligselskapene, forteller svein erik 

rollstad, teknisk -/utbyggingssjef hos 

Tbbl Teknisk.

vedlikehold lønner Seg
omfanget av skader på bygninger i 

norge er betydelig. bolyst har tidligere 

satt fokus på flere områder som ofte går 

igjen, slik som tak. Årlig brukes store 

beløp til å utbedre skader som skyldes 

mangelfullt vedlikehold og som kunne 

vært begrenset hadde de blitt håndtert 

før følgeskader oppsto. Årlig kontroll og 

vurdering av behovet er grunnlaget for 

vedlikeholdsplanen. slik planlegging 

bidrar til å opprettholde bygningens 

tekniske standard, og reduserer  

kostnadene over tid.

− som kjent kan en skade ofte bli 

vesentlig dyrere når den oppdages sent. 

i tillegg er det mange eksempler på at 

husleien er blitt satt opp vesentlig fordi 

man ikke har tatt høyde for avsetning 

til fremtidig vedlikehold, og man derfor 

må lånefinansiere hele kostnaden til 

utbedringen. derfor anbefaler vi på det 

sterkeste at boligselskap så tidlig som 

mulig får teknisk oversikt over byg-

ningsmassen og får satt dette inn i et 

planverk som bevar utgjør. Tbbl Teknisk 

har kompetansen, verktøyet og fagfol-

kene som trengs for å skape tryggheten 

og forutsigbarheten som boligselskap-

ene behøver, uttaler rollstad.

bevar - Vedlikehold

oversikt og kontroll

TBBL Teknisk har  

verktøyet og kompetansen 

som behøves for å lage en 

god vedlikeholdsplan, sier 

Svein Erik Rollstad.

Bevar vedlikeholdsplan er et viktig sty-

ringsverktøy for styret i et boligselskap.

fakta
Mange gode grunner til å velge 
Bevar - Vedlikehold
•	 oppsummering av bygningenes tilstand og 

anbefalte tiltak
•	 oversikt over hva som bør iverksettes 

kommende år
•	 Vedlikehold i et 10-års perspektiv
•	 Kostnader og avsetninger som gir styret 

oversikt over økonomien og hjelp til 
budsjetteringen

•	 bildedokumentasjon
•	 registreringsskjema for utstyr, leverandører 

og serviceavtaler
•	 aktivitetslogg over vedlikehold
•	 generell informasjon om vedlikehold
•	 egen kontaktperson med bygningsfaglig 

kompetanse og profesjonell bistand i  
tekniske spørsmål

•	 Kontinuiteten i vedlikeholdsarbeidet 
opprettholdes selv om styrene skiftes ut

•	 Planen er godkjent av Husbanken for 
tilstandsvurdering trinn 1 og det gis 
tilskudd på inntil 50 prosent av kostnadene

•	 Tilslutta lag betaler ikke merverdiavgift for 
utarbeidelsen av planen
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Hvorfor kommer fugler til nord-norge om våren, og reiser sørover igjen om høsten? disse 
kalles trekkfugler. enkelt sagt kan man si at de flytter på seg for å lettere kunne hekke 
(bygge reir og ruge ut egg) og finne mat. om sommeren kan fuglene finne mye mat her 
nord, og de har god plass til reirbygging. Men på vinteren gjør is og snø det vanskelig å få 
tak i mat. derfor er det få fuglearter som overlever her i vintermånedene, og må ta seg en 
slags «sydenferie». et eksempel på en trekkfugl er gjøken. den kommer til nord-norge like 
før sommeren, og tar fatt på reisen til afrika i månedsskiftet juli-august. 

Kilde: Tromsø Museum - Universitetsmuseet

1. Hva er dagens første måltid? 
2. Hvilket dyr er verdens største landdyr?
3. røde, runde og syrlige bær vokser på busker?
4. Hva brukes for å kjøle ned leskedrikker? 
5. Hva kalles en bil som går på strøm?

1

2

3

4

5

send inn svaret og ditt navn og adresse til 
TBBL, Postboks 6156, 9291 Tromsø. 
Husk å merke konvolutten med «barnesida». du kan også sende  
løsningen på e-post til oss, adresse: bolyst@krysspress.no. 
Husk å skrive hva du heter og adressen din. 
i forrige bolyst var «VinTer» riktig løsningsord.  
Maria Andreassen på (9) år var en av de som hadde riktig  
svar, og er trukket ut til å få en Tbbl-overraskelse i posten.

– Hvilket dyr er det tristeste i skogen? svar: U-gla.

– Hva er det som reiser verden rundt, men 
hele tiden sitter i et hjørne? svar: frimerket

– Hva er det som fyller et helt hus og er 
mindre enn en mus?

 

svar: sneglen.

Kilde: www.barn.sol.no 

Måneformørkelse
læreren: – På lørdag må dere ikke glemme å 
se på måneformørkelsen.
barna: – På hvilken kanal da?

Spaningshund
– Hva slags hund er det du har?
– Politihund.
– Men den ligner ikke på en politihund.
– nei, den er i det hemmelige politiet. 

Middag på restaurant
– Kelner! det er en edderkopp i suppa mi.
– Ja, jeg er lei for det, men flua er på ferie.

På villspor
– doktor, doktor! Jeg tror jeg trenger briller!
– det tror jeg også! dette er nemlig posthuset!

Uglen Ulf har svaret

Vet du sVaret?

VitserGåter

JOSEFINE HAR EN TINE
Josefine har en tine full av gammel hodepine
og av sne som falt i fjor i den byen der hun bor.

Josefine solgte tinen til sin moster: Hodepinen  
snedde tett i fjorten dager. Nå har moster hodeplager!

Årlig skjer det mer enn 6000 ulykker på 
norske lekeplasser. Alvorlighetsgraden 
på disse varierer stort, men statistikk 
for de siste år viser at flere av disse 
dessverre har fått tragisk utgang i form 
av at barn har mistet livet.

Ved skader eller dødsfall kan styret i boligselskapet 

eller velforeningen bli holdt ansvarlig, dersom  

lekeplassutstyret ikke er sikret eller godt nok  

vedlikeholdt.

− Mange styrer er ikke klar over forpliktelsen de 

har i forhold til lekeplassene de eier. faktisk er det 

tre lover og forskrifter som regulerer dette forholdet. 

Produktkontrolloven, forskrift om sikkerhet ved  

lekeplassutstyr og forskrift om systematisk HMs-

arbeid, den såkalte internkontrollforskriften fra 1997, 

forteller rune Wara.

førSt i norge
Wara er Tbbl Teknisk sin HMs-rådgiver, og nylig ble 

han også sertifisert som lekeplassutstyrsinspektør. 

Han er første i norge innen boligbyggelagene som er 

blitt dette etter den nye ordningen ble etablert.

− i forbindelse med kartleggingen vi gjør gjennom 

beVar – HMs har vi sett behovet for å styrke  

kompetansen spesielt for feltet lekeplass, forteller 

Wara.

Strenge krav
forskrift om sikkerhet ved lekeplasser trådte i kraft 

allerede i juli 1996. Kravene i forskriften gjelder både 

lekeplassutstyr som produseres av profesjonelle pro-

dusenter og apparater som er laget på dugnad. 

− når vi er ute på befaring har vi sett at mange 

lekeplasser ikke oppfyller de krav som stilles til disse. 

ofte kan mange av dem med enkle grep utbedres og 

settes i forsvarlig stand. gjerne skyldes feilene slurv, 

feilmonteringer eller at utstyret rett og slett er gam-

melt og ikke har blitt jevnlig kontrollert og vedlikeholdt 

årlig. Vi har også eksempler på hvor boligselskapet har 

valgt å avvikle gamle lekeplasser og heller etablere 

nye som er i henhold til dagenes krav, forteller Wara.

Wara understreker viktigheten av å ta sikkerheten 

på lekeplassen på alvor.

− dersom en ulykke inntreffer sitter eier av  

lekeplassen med ansvaret, dersom det ikke kan 

påvises feil med produktene.  dette kan ofte være 

vanskelig å få gjort.

typiSke Skader
Hodeskader som følge av fall forårsaker de fleste 

alvorlige ulykkene på lekeplasser i dag i følge norsk 

lekeplassforum. rune Wara er enig i dette, men viser 

også til at det er andre sentrale ting å passe på.

− i tillegg til bruk av riktig sand eller gummidekke 

som underlag for å motvirke hodeskader, er det viktig 

å påse at ingen åpninger eller vinkler er av en slik art 

at barn kan bli hengende fast.  spesielt bør åpninger 

på 0,8 til 2,5 cm unngås. barn vil alltid kunne slå seg 

under lek, men det viktigste er å sørge for at utstyret 

er i orden, slik at ikke en alvorlig situasjon oppstår, 

avslutter Wara. 

lekeplass er ikke bare lek…

Årlig forekommer det dessverre både store og små ulykker på lekeplasser. Derfor er det viktig å påse at lekeplassen er i forsvarlig stand. 

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

når du melder forkjøpsrett på en bolig 

utlyst til fast pris, må det legges ved 

skriftlig dokumentasjon på finansiering 

av hele kjøpesummen. 

Er det bindende å  
melde forkjøpsrett?

det er bindende å melde forkjøpsrett 

på boliger utlyst på fast pris. fast 

pris betyr at bud er akseptert når boligen 

annonseres, og at dette er den ende-

lige kjøpesummen. det er derimot ikke 

bindende å melde forkjøpsrett på boliger 

som annonseres med prisantydning eller 

uten pris.

Må jeg betale noe for å benytte  
forkjøpsretten?

dersom du melder forkjøpsrett på en 

bolig utlyst på fast pris og får tilsla-

get, faktureres du for et forkjøpsrettgebyr 

på kr. 5.375,-

Slik fungerer 
forkjøpsretten
Med forkjøpsretten har du mulighet til å overta de samme 

kjøpsforpliktelsene som den opprinnelige kjøperen har avtalt. 

når en bolig er omsatt, får den med lengst ansiennitet velge 

først.

borettslagets vedtekter avgjør hvilken gruppe av forkjøps-

berettigede som har best rett. det vanlige i de tilknyttede 

borettslagene er at andelseiere i borettslaget har best rett. 

denne forkjøpsretten betegnes som den interne forkjøps-

retten i borettslaget. deretter vil det være øvrige medlemmer 

i Tbbl som har forkjøpsrett.

forkjøpsretten kan avklares enten ved forhåndsavklaring 

eller fastprisavklaring. Ved forhåndsavklaring kunngjøres 

boligen for medlemmene før den er solgt. når et bud er 

akseptert avklares forkjøpsretten ved at Tbbl henvender seg 

til dem som har meldt interesse for bruk av forkjøpsretten. 

Hvis Tbbl ringer må du raskt – og med bindende virkning – 

avgjøre om forkjøpsrett gjøres gjeldende.

Ved fastprisavklaring er boligen solgt før den kunngjøres 

for medlemmene. Melding om forkjøpsrett som er levert 

innen meldefristen er forpliktende når boligen er kunngjort til 

fast pris. du plikter da å overta boligen hvis ingen med bedre 

ansiennitet enn deg har meldt seg innen meldefristen.

 (Kilde: nbbo)

Bærer du på en husdrøm? Forkjøpsretten kan være med på å sikre deg drømmeboligen.

som medlem av Tromsø boligbyggelag har du et 
trumfkort på hånda, med forkjøpsrett på  
tilknyttede borettslagsboliger som legges ut for 
salg.  

Ta kontakt med våre medarbeidere 
Ann-Christin Heitmann  

og Tone Nordeng hvis du har  
spørsmål om forkjøpsrett. 

De svarer på alt du måtte lure  
på om forkjøpsrett og medlemskap.

Tlf 77 60 32 00

5 
skal du benytte forkjøpsretten, må du ha 

finansieringen klar. denne må dokumente-

res skriftlig.

2 
følg med på forkjøpsrettportalen på 

tbbl.no. Her finner du hver uke boliger 

som er utlyst på forkjøpsrett. Merk deg 

fristene og husk at forkjøpsrett kan 

lyses ut både før og etter at et bud er akseptert. 

Ta gjerne kontakt og vi hjelper deg med dette!

3 
de fleste meglerne legger borettslags-

boligene ut på finn.no, i tillegg til egne 

hjemmesider. 

ofte stilte spørsmål:

forkjøpsretten steg for steg

1 
Meld deg inn i Tromsø boligbyggelag 

dersom du ikke allerede er medlem. 

dette kan du gjøre på tbbl.no, eller ved 

å ringe vårt kundesenter på telefon 77 

60 32 00.

4 
Har du funnet en bolig du liker og ønsker å 

melde forkjøpsrett, må dette gjøres skriftlig 

på eget skjema. skjemaet kan lasts ned på 

www.tbbl.no, eller ta kontakt med kunde-

senteret på 77 60 32 34.

Hva er forskjellen på budskjema hos 
megler og skjema for bruk av forkjøps-
rett i TBBL?

budskjema skal leveres til eiendoms-

megleren. det er hos megleren at 

budrunden foregår. skjema vedrørende 

annonsert forkjøpsrett skal leveres/sendes 

Tbbl innen oppgitt meldefrist. det er kun 

boligbyggelaget som behandler med-

lemsansienniteten. du må selv avgjøre 

om du ønsker å delta i budrunden. bud 

sendes altså til eiendomsmegleren, mens 

melding om forkjøpsrett leveres til Tbbl.

Hva skjer dersom jeg får tilslaget på 
meldt forkjøpsrett?

da underretter vi eiendomsmegleren 

om at et av våre medlemmer benytter 

forkjøpsretten. Megleren tar så kontakt 

med deg for kontraktsinngåelse. boretts-

laget får også melding om at andelseier 

skal godkjennes.

jeg ønsker å overføre min boretts-
lagsleilighet til min bror. utløser det 
forkjøpsretten?

nei, overføring mellom nære slektnin-

ger utløser ikke forkjøpsretten. det 

gjelder familie i rett oppadstigende og 

nedadgående linje, dvs. foreldre og barn, 

pluss søsken og ektefelle.

6 
gratulerer! dersom du er 

medlemmet med lengst ansien-

nitet, blir det deg vi ringer og 

gratulerer med ny bolig.

Husk at medlemskortet du har fått tilsendt er gyldig i to år. 
Det blir derfor ikke sendt ut nye kort for 2012.
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får du tilbakeslag av kloakk eller en uregjerlig 

vannledning springer lekk, skjer det alltid på verst 

tenkelig tidspunkt. VVs 24 har spesialisert seg på 

akutte vann- og kloakkoppdrag, og er tilgjengelig for 

kundene hele døgnet.

– Tilgjengelighet og pålitelighet er minst like viktig 

som pris i vårt yrke. Vi er naturligvis konkurranse-

dyktige på pris, men når man først får et problem 

hjemme så vet man hvor akutt det oppleves. da er det 

trygt å kunne ringe oss, og vite at hjelpen er på vei. 

det sier rørleggermester Johnny aasheim i VVs 24.

NyE rør uTEN GrAViNG

rørleggerbedriften startet med tre mann i 2005, og 

har virkelig truffet markedet i Tromsø. i dag er de 15 

Til tjeneste hele døgnet
Hvis uhellet er ute og du får oversvømmelse i boligen din, er det en trøst at hjelpen 
er nær – hele døgnet.

ansatte som både utfører ordinære rørleggertjenester, 

spyler tette avløp, tiner frosne rør, filmer rørene og 

totalrenoverer dem. VVs 24 har som eneste lokale 

aktør gått til innkjøp av av komplett utstyr for reno-

vering med strømpe, fra dimensjonen 50-250 mm.

– en av våre fremste styrker er at vi tilbyr kundene 

våre en totalpakke. går rørene dine tett, spyler vi 

dem og filmer for å se om det er brudd noe sted, før 

vi graver opp og erstatter røret, eller renoverer det. 

Vi har komplett utstyr for å fornye rør uten graving 

eller byggetekniske arbeider. dette er en metode 

som blir mer og mer utbredt i norge, hvor man med 

en strømpeforing og epoxy kan lage et nytt rør i det 

gamle røret, forteller aasheim.

MyE Å SPArE

nylig gjennomførte Håpet i og olsgård iii en  

omfattende renovering, hvor VVs 24 brukte teknikken 

for å fornye avløpsrørene i totalt 130 boliger. 

– resultatet ble utrolig bra. selve prosessen er 

både enklere og ofte mer hensiktsmessig enn å skifte 

rør på vanlig måte. Med rørfornying kan beboerne 

fortsatt bo i leiligheten mens arbeidet utføres. det 

er noen få dagers arbeid med hver oppgang i en 

blokk, og i denne perioden setter vi opp midlertidige 

toaletter til beboerne, sier aasheim, og legger til at 

rørfornying er langt billigere enn å legge helt nye rør, 

men har samme levetid.

– når man slipper å meisle opp gulvene for å legge 

nye rør, kan man fort komme unna med rørfornying til 

en fjerdedel av prisen. Men idet rørene begynner å bli 

opp mot 40 år gamle er det på tide med rørfornying. 

Vi vet jo at mange borettslag begynner å nærmer seg 

denne alderen, så styrene bør absolutt vurdere en slik 

metode, sier han.

FOr PriVATE OG PrOFESjONELLE KuNDEr

aasheim har opplevd flere ganger at ulike borettslag 

har tatt kontakt for å få på plass en vaktordning med 

rørleggerne.

– dette vil være helt gratis! borettslagene betaler 

kun for det arbeidet som faktisk blir utført, men 

ingenting for selve vaktordningen. Jo flere borettslag 

som benytter oss, jo gunstigere vil det bli for både 

oss og beboerne. Våre rørleggere vil bli godt kjent 

med rørsystemene og kan gjøre en effektiv jobb, som 

vil føre til mindre tidsbruk og med det bli en billigere 

affære for kundene, forteller aasheim, som er svært 

fornøyd med utviklingen VVs 24 har hatt.

– Vi har avtaler både med profesjonelle aktører 

som forsikringsselskapene gjensidige, if og Tryg, 

Tromsø kommune og en rekke gårdeiere i byen, i  

tillegg til Tbbl Teknisk. etter at vi inngikk  

partnerskap med Tbbl har vi også utført mange flere 

rørleggertjenester for Tbbl-medlemmer, og det er 

svært gledelig.

Tbbl-medlemmer får 20 prosent avslag på alt av 

utstyr, som toalett, dusj, boblebad og rørdeler samt 

60 kroner i avslag på gjeldende timepris for rørlegger.

VVS 24 har virkelig tatt markedet i Tromsø med storm, og både profesjonelle og private kunder er 
fornøyd med at de er tilgjengelige døgnet rundt. Her er de representert av Jørgen Vaeng og Alexander Petrenya 
som er kommunalteknikere, og rørleggermester Johnny Aasheim til høyre.

Karene i VVS 24 gir alt for både fotograf og kunder.

vvS243

n etablert i 2006. 
n driver med alt innen rørleggertjenester, 

spyling av tette avløp, filming og rørfornying. 
n Har i alt 15 ansatte.  
n Tilbyr Tbbl-medlemmer 20 prosent rabatt 

på alt av baderomsutstyr og rørdeler samt 

60 kroner i rabatt på gjeldende timepris for 

rørleggere.

euroSkilt3

n landsdekkende leverandør av trafikk-

sikkerhetsmateriell og utstyr til utemiljø. 
n etablert i 1985. 
n 110 ansatte.  
n Tbbl-medlemmer får 22 prosent rabatt på 

veiledende produktpris.

Leverandør av godt utemiljø
euroskilt ønsker å bidra til at både små 
og store beboere i byens borettslag får et 
godt og spennende utemiljø.

 – et godt utemiljø er utrolig viktig, ikke minst i 

borettslag hvor man gjerne bor ganske tett på  

naboene. det gir en felles glede å skape en trygg og 

koselig atmosfære i uteområdene, mener salgs-

ansvarlig steinar rølvåg i euroskilt. et velstelt 

borettslag gir et godt inntrykk både for eksisterende 

beboere og potensielle kjøpere, mener rølvåg.

SKrEDDErSyr LøSNiNGEr

og euroskilt er leverandør av et godt utemiljø. de 

tilbyr leskur, elektriske bommer for å hindre  

gjennomgangstrafikk, avfallskurver, benker, bord og 

alt som kan tenkes å gi en 

ekstra piff til uteområdene.

– Vi er markedsledende 

på trafikksikkerhets-

materiale og har etter hvert 

utvidet porteføljen vår til 

også å gjelde alle former for 

installasjoner som virker for-

skjønnende eller er praktisk 

for utendørs bruk, forteller 

rølvåg.

nå har euroskilt inngått 

partnerskap med Tbbl for å 

tilby sine løsninger til en stor 

aktør i markedet i Tromsø.

– i møtene våre med både 

Tbbl og andre kunder merker vi raskt at begrepet 

«utemiljø» er dynamisk, og at alle tolker det på sin 

måte. noen er opptatt av at det er rent og ryddig, 

andre fokuserer mer på fasiliteter som benker og 

levegger. derfor skreddersyr vi våre løsninger i  

samråd med det enkelte styre eller beboerne.

TryGGHET Er ViKTiGST

for de minste beboerne er nok et spennende utemiljø 

synonymt med tilgang til leker. slike ønsker  

imøtekommes av euroskilt, som har et bredt utvalg 

av morsomme installasjoner for de minste.

– lekeapparater kommer gjerne raskt på  

dagsorden fra de som bor med barn. Vi så etter hvert 

at lekeplassutstyr er et viktig satsingsområde, og vi 

leverer husker, rutsjer og andre installasjoner som er 

produsert og blir satt opp i henhold til forskriftene, 

sier rølvåg, og fastslår at euroskilt har god kompe-

tanse på området.

– forskriftene for lekeplasser er krystallklare, og vi 

har et tungt faglig apparat som bistår i kartlegging av 

lekeområdene, kommer med innspill på aktuelle leker 

Euroskilt har en lang rekke produkter som enten har praktisk eller forskjønnende verdi for utemiljøet, som 

benker, sperreskilt, pullerter, sykkelstativ og avfallskurver, i tillegg til lekeapparater.  Foto: Euroskilt.

og ser til at de plasseres rett i forhold til hverandre. 

det viktigste er at det er trygt for ungene å leke på 

lekeplassen, understreker han, og legger til at  

euroskilt er behjelpelig både med montering av nytt 

utstyr og demontering av gammelt utstyr.

øNSKEr DiALOG

et godt utemiljø er det mange som har meninger 

om, og derfor ønsker rølvåg tett dialog med de ulike 

borettslagene.

– Man må spille hverandre gode ved å tenke høyt 

i lag, det er da de gode ideene kommer. Vi er til for 

beboerne og ønsker å komme med gode innspill for 

å sikre et resultat som både beboerne og styrene er 

fornøyd med.

Salgsansvarlig Steinar 

Rølvåg satser på et 

godt samarbeid med 

både borettslag og 

øvrige TBBL-med-

lemmer.
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tidig som beboerne får følelsen av å være utendørs, 

sier Kristiansen.

Han legger til at det blir varmt og godt innenfor 

glasset, og at glassfasaden også gir god lyddem-

ping. for borettslag eller bygninger hvor det av ulike 

årsaker ikke er aktuelt å bygge på en innglassert 

balkong, kan et rekkverk med glassramme være et 

godt alternativ.

– Vi har et konsept med heveluker i glass som  

monteres på rekkverket. disse kan heves fra en 

meter til 1.70 meter og gir beskyttelse mot vinden. 

Heve-lukene kan med fordel kombineres med en 

markise som er festet i veggen og som trekkes ut 

til heveluken. dette er noe alle kan skaffe seg, med 

det resultat at man får en lunere balkong med god 

utsikt, forteller Kristiansen. Han poengterer at både en 

innglassert balkong og løsningen med heveluken vil 

øke attraktiviteten til boligen både for eksisterende og 

fremtidige beboere.

LEVErEr LøSNiNGEr

selv om innglasserte balkonger nå er i skuddet,  

anser appelbom seg for å være en leverandør av 

gode løsninger, og ikke bare produkter. de kan 

spesialtilpasse hver løsning ved å plukke de beste 

delene fra ulike leverandører, alt for å sikre det beste 

slutt-resultatet for kundene.

– enten du vil ha spesielle løsninger med store 

speil fuget inn i flisene på badet, skyvedører i glass 

på badet eller en glassvegg mellom stue og kjøkken, 

så kan vi være en rådgiver i prosessen, sier  

Kristiansen, før han runder av med å si at Tbbl-

medlemmer virkelig har mulighet til å gjøre seg noen 

kupp med medlemsrabatten.

– 25 prosent rabatt på glass, 10 prosent på  

balkonginnglassing og to timers gratis  

wkonsultasjon er et helt utrolig tilbud til medlem-

mene! det er nesten så vi må håpe at ikke alle benyt-

ter den, ler Kristiansen. 
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Andreas Appelbom (t.v.) og Kristian Kristiansen i Glassmester Appelbom taler varmt om det å være i glasshus. 

Med en innglassert balkong forlenger du sommeren og får et lunt uteareal også på vinteren, sier de to.

Glassmester Appelbom tar mål av seg å være en 

leverandør av gode løsninger. – Har du spesielle 

ønsker for glass på baderommet kan vi være 

rådgivere gjennom hele prosessen, fra befaring, via 

skisser til ferdig løsning, sier Kristiansen. 

  Foto: Appelbom/Marius Fiskum

– Jo, vi trives helt klart i glasshus. og det er artig å 

registrere at flere og flere ser fordelen ved å sikre 

seg et lunt uterom tilpasset nordnorske forhold, sier 

salgsansvarlig Kristian Kristiansen i glassmester 

appelbom.

FOrLENGEr SOMMErEN

en innglassert balkong forlenger sommeren med en 

måned i begge ender, og kan enten bygges på eksis-

terende balkong eller settes opp fra grunnen.

– en normalt god sommerdag i Tromsø er en 

kombinasjon av sol og vind, og så lenge man er i le 

blir det godt og varmt. investerer du i en innglas-

sert balkong har du uansett mulighet til å åpne for 

sola, mens vinden stenges ute. Utemøblene kan du 

la stå hele året, uten å bekymre deg for at de skal 

blåse vekk, sier Kristiansen, som understreker at en 

innglassert balkong regnes som uteareal.

– Man kan ikke flytte senga ut på balkongen 

og tenke at man har fått et ekstra gjesterom, sier 

Kristiansen. 

Men solsenga, derimot, kan flyttes ut og brukes så 

sant sola bryter gjennom skyene. sømløs over-

gang mellom glassene i balkongen gjør at man får 

«utefølelse».

LuNT OGSÅ uTEN BALKONG

– løsningene vi leverer inneholder ingen profiler som 

bryter glassrekka, det er glass i glass. dette gjør at 

balkongen blir en transparent del av fasaden, sam-

Trives i glasshus
Å sitte i glasshus kan i mange tilfeller 
være smart når man bor i Tromsø. en inn-
glassert balkong gir deg mulighet til å nyte 
sommeren selv om nordavinden pisker.

glaSSmeSter
appelBom

3

n driver innen glassmestertjenester,  
solskjerming, fasadeentreprise, dør- 
automatikk og adgangskontroll. 
n etablert 2007, men har 30 års erfaring i 
bransjen. 
n 8 ansatte.  
n Tbbl-medlemmer får 25 prosent rabatt 
på glass, 10 prosent rabatt på balkonginn-
glassing og to timers gratis konsultasjon.  



SOMMER HOS 
NEUMANN 
- Husk dine medlemsfordeler

                   DET KOMPLETTE BYGGMARKEDidé T

Mandag-fredag 0830-1800    Torsdag 0830-1900    Lørdag 1000-1500

Tlf : 77 65 97 00Stakkevollvn. 15 • Tlf.: 77 65 97 00 tromsoe@neumann.no
Åpningstider: Man-fre 08.30-19. Lørdag 10-16  

Send sms BESTILL NBBL til 2000 og få 30 minutters ekstra ringetid pr måned for dine private fakturabaserte 
mobilabonnement fra Telenor. *Gjelder ikke Djuice, Surfprat, SuperSim, Superkontroll og kontantkort. Må 
fornyes etter 2 år.

Som medlem har du 
nøkkelen til mange fordeler.
Sjekk ut dine medlemsvilkår og bestill rabattene på www.nbbl.no/bestill 

25% 

Fasttelefoni

Opptil 

10% 

Bredbånd

Opptil 

25% 

Bredbåndstelefoni

Opptil 

30
min

Mobiltelefoni

ekstra 
ringetid* 

www.nbbl.no/bestill 

Er du medlem kan du bestille 
Superbredbånd,ny mobil,  
mobiltbredbånd og telefoni 
gjennom oss.
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Våre medlemstilbud på strøm 
til TBBL – medlemmer
Vi utvider vårt tilbud til alle TBBL-medlemmer og tilbyr nå rabatt på avtalene
Fastkraft og 50/50, i tillegg til den eksisterende TBBL spotavtalen.
 
Har du allerede strømavtale hos Ishavskraft og er fornøyd med den, trenger 
du ikke å gjøre noe for å beholde den videre.
 
Vi hjelper deg å velge strømavtale?
Ønsker du forutsigbarhet eller vil du følge markedet? Ring oss og vi hjelper deg å 
finne riktig strømavtale!

Med strømavtale hos Ishavskraft får du bedre 
kontroll med strømregningen:

• Strøm og nettleie på samme faktura.
• Månedlig avregning og faktura etter faktisk forbruk
• Ingen forskuddsbetaling eller skjulte avgifter
• Tilgjengelig kundeservice

Tlf 04925 | kundeservice@ishavskraft.no | ishavskraft.no

TBBL pris: Rabatt 0,5 øre/
kWh på veil. pris fastdel. 
Månedsbeløp kr 22,-*

50/50 
– strømpris med 
trygghet

Med 50/50 sikrer du halve 
forbruket til fast pris, det 
resterende forbruket følger 
spotprisen.

Går prisen i markedet ned 
– sparer du på andelen som 
følger spotpris.

Går prisen i markedet 
opp – sparer du på at halve 
forbruket er sikret til fastpris.

TBBL pris: Månedsbeløp 
kr 22,-*

TBBL Spot 
– svinger med 
markedet

Spotprisen er vår innkjøpspris. 
Prisen følger kursen på den 
nordiske kraftbørsen Nord 
Pool. 

De siste årene har spotavtaler 
gitt de laveste prisene sett 
over tid, men er også det 
produktet hvor prisene 
svinger mest.

TBBL pris: Rabatt – 0,5 øre/
kWh på veil. pris

FastKraft 
– total kontroll

Med FastKraft har du full 
kontroll på strømprisen. 
Denne avtalen passer for deg 
som ønsker forutsigbarhet. 

Du slipper overraskelser når 
det gjelder prishopp, men 
kan i perioder risikere at 
markedsprisen er lavere enn 
din strømpris.

*Gjelder elektronisk faktura. Kr 32,- ved valg av papirfaktura pr post

Norske Boligbyggelag

VINN 
REISE VERDI 5000

AKTIVER KORTET 
WWW.FORDELSKORTET.NO/TROMSO

 

G
lød        

• 

• 

Flügger farve     
20 % rabatt og 5 % bonus

Hurtigruten
5 % bonus på alle reiser langs 
Norskekysten

www.fordelskortet.no/tromso

Bruk Fordelskortet ditt til å få en rekke produkter 
og tjenester til lavere pris!
Aktiverer du Fordelskortet ditt får du stadig fl ere tilbud fra mange spennende leverandører. Noen eksempler er:

Mange av tilbudene forutsetter at du har registrert dine interesser og opprettet egen bonuskonto. 
Logg inn på www.fordelskortet.no eller boligbyggelagets hjemmeside og aktiver kortet ditt i dag! 

Boligalarm fra G4S     
10 % bonus på månedspris

Lampehuset      
5 % bonus på alle kjøp
Gjelder også rabatterte produkter

• 

• 

AKTIVER KORTET DITT 
OG FÅ FLERE FORDELER!
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Nina. 
Studerer webdesign 
på nettet via e-læring.

Trygve. 
Pensjonert fi lmfotograf.
Har alle fi lmkanalene.

Jan Espen. 
Elsker ”Deadliest Catch” 
på Discovery Channel.

Hadji. 
Mye på Facebook, får videoer på 
e-post fra familien i Stockholm.

An-Magritt.
Har moren sin i Hammerfest, 
de snakkes daglig på telefon.

Steinar.
Sportsidiot, ser alt fra 
snooker til landhockey.

KOMPLETT. Den smarte TV- og bredbånds-
løsningen som passer alle beboerne.
Et borettslag eller sameie består som regel av en herlig blanding mennesketyper og interesser. Derfor tilbyr vi KOMPLETT 
- en løsning som er så fl eksibel at alle får dekket sitt unike behov. KOMPLETT gir en grunnpakke på over 50 TV-kanaler, 
inkludert 14 som sendes i HD-kvalitet, samt to valgfrie favorittkanaler. Dessuten får alle raskt og stabilt bredbånd hvor man 
selv kan oppgradere hastigheten individuelt. I tillegg kan hver enkelt beboer bestille telefoni. KOMPLETT bestilles ved at styret 
i borettslaget eller sameiet tar kontakt med sin kontaktperson hos Canal Digital.

Les mer på canaldigital.no/borettslag

Finn din pris på 1-2-3!

Prøv vår nye prisberegner
Du kan raskt og enkelt finne ut hvor mye det koster å 
forsikre det du er glad i. Medlemskapet ditt hos Tromsø 
Boligbyggelag gir deg ekstra gode priser hos Tryg. 

Du finner prisberegneren på www.tryg.no - hvis du 
velger å bestille forsikring, ringer vi deg og bekrefter 
kjøpet.

Bruk medlemsfordelene dine
Tryg og Tromsø Boligbyggelag samarbeider om 
forsikringer. Gjennom medlemskapet ditt får du inntil  
22 prosent rabatt på private skadeforsikringer, samt 
andre fordeler.

Ring oss også gjerne på grønt nummer 800 33 669, så 
hjelper vi deg med å velge forsikringer som passer dine 
behov.

LAGER OG KONTOR:
Ringveien 73, 9018 Tromsø. Tlf. 77 67 99 44
E-post: jhn@euroskilt.no. www.euroskilt.no

Gode utemiljø
Miljøer der mennesker ferdes skal være trygge, funksjonelle og  
komfortable. Som ledende leverandør til offentlige uterom, er 
Euroskilt en viktig bidragsyter på en rekke områder med betydning 
for folk flest.

LøvPublicusBix Flexi

Euroskilt fører kjente merkenavn som Publicus og Løv fra VikØrsta, samt danske designprodukter fra Veksø. 
I tillegg leverer vi leskur og terminalinnredninger, skilt og avfallsbeholdere fra vår fabrikk i Stavanger.
Ta kontakt med oss for mer informasjon. Vi ser frem til å høre fra deg.
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- Med hjertet i sentrum !

SportShuSet A/S

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

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

Dine medlemsfordeler 2011
Advokatbistand − rekve pleym og co www.rekve-pleym.no • tlf 77 75 12 00
TBBL-medlemmer får 25% rabatt 
på de til enhver tid gjeldende ordinære honorarsatser.  

eiendomsfinans www.eiendomsfinans.no
Hjelper deg å finne beste bank tilpasset deg og dine behov.

Ønsker du en gjennomgang av din lånesituasjon, 
send navn og telefonnummer til tbbl@eiendomsfinans.no eller ring 92 22 51 48.

Alarm og vakthold − trygg Vakt www.tryggvakt.no • tlf 77 61 03 00
Medlemmer får TBBL-pris på sikringsprodukter, vakthold og tjenester.

Kultur − Kulturhuset www.kulturhuset.tr.no • tlf 77 66 38 10
Opp til 30 % rabatt på kjøp av billetter til arrangementer i regi av KulturHuset.

Avis og annonsering − Bladet tromsø www.itromso.no • tlf 77 64 06 00
7,5 % rabatt for eksisterende abonnenter som er medlemmer 

Kultur − hålogaland teater www.ht.tr.no • tlf 77 60 64 00
Opp til 40 % rabatt på kjøp av billetter til arrangementer i regi av Hålogaland Teater.

Flyttebyrå - hasselberg transport AS www.hasselberg.no • tlf 77 63 33 33
TBBL-medlemmer har 15 % rabatt på følgende varer/tjenester:
 - Lagring av innbo på lagerhotell 
 - Pakkemateriell for flytting (esker, tape, silkepapir, bobleplast)

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

Bildekk og felger − Vianor www.vianor.no • tlf 77 60 96 00
Dekk: 12 % rabatt på ordinære priser. Olje:30% rabatt. 
Batteri, AC /AC-service og dekkhotell 12 % rabatt på ordinære priser. 
Felger til nettopris - Trend  Silver - Trend Cap - Dezen F- Dezent RB. 8 % rabatt ekstra på andre felger.

Møterom og overnatting
Grand Nordic hotel tromsø og Grand Nordic hotel harstad www.nordic.no • tlf 77 75 37 77

TBBL-pris på leie av møterom og overnatting.

Bistand ved dødsfall − IMI Begravelsesbyrå www.imitromso.no • tlf 77 66 25 00
Full assistanse under gravferdsseremonien uten kostnad (normalpris kr 1.500,-), 
Søknad, merking og oppsetting av gravminne uten kostnad (normalpris kr 1.000,-)

overnatting og konferanse − rica www.rica.no • tlf 66 85 45 60
TBBL-pris (cirka 30 % rabatt på normalpris) på overnatting på Rica-hoteller i Norge,  

Danmark, Finland og Skottland. 

Blikkenslager- og verkstedprodukter tom Dreyer AS www.blikkenslagerdreyer.no • tlf 77 67 35 88
10 % rabatt på produksjon og montering av pipebeslag, luftehatter etc. 
5-10 % rabatt på utvalgte merker av boligventilasjon, sentralstøvsuger, kjøkkenhetter og  ventilatorer.

renovasjon − reMIKS www.remiks.no • tlf 77 60 19 00  TBBL-medlemmer har følgende spesial priser hos Remiks: 
Inn- og utkjøring av container kr 1.503,- (veil. 1672,-). Leie av container 1-3 dager -  GRATIS! Levering av restavfall  

kr 2,26 pr kg/kr 2.263,- pr tonn (veil.pris kr 2,49 pr kg/kr 2.487,- pr. tonn)  Pappavfall: kr.390,- for henting av inntil  
3 m3 papp. Andre tjenester -10% rabatt. Prisene forutsetter at Remiks foretar transporten. Alle priser er inkl. mva.

Blomster og planter − Sonja Johnsen Blomster www.sonja-blomster.no • tlf 77 68 25 13
10 % rabatt på alle produkter (bortsett fra brudebuketter og sorgbinderi). 
Avtalen gjelder for kjøp over disk i butikken – ikke bestilling via internett.

Skadedyrkontroll − Aktiv Nord www.aktivnord.no • tlf 77 65 72 00
TBBL-pris på skadedyrkontroll. 20 % rabatt på våre varer og tjenester. Gratis rådgivning pr telefon

(08.00-16.00). Gratis identifisering av insekter. Kampanjepriser på sesongprodukter.

Brannvern og utstyrsservice − Brannmateriell AS www.brannslukkerkontrollen.no • tlf 77 65 01 20
15% rabatt på alle produkter: 
Pulverapparater, brannslanger, røykvarslere, internkontroll/ dokumentasjon. 
Kontroll, service og ettersyn av brannslokningsapparater, øvrig utstyr og anlegg.

Solavskjerming og gardinutstyr − Visko www.visko.no • tlf 77 63 98 30
20 % rabatt på motorisering/ automatikk til utvendig solskjerming, 15 % på all solskjerming fra Warema, 

10 % på: alle slags tekstiler, Silent Gliss og Faber gardinoppheng, vindusfolie og interiørprodukter fra 
Designers Guild.

Byggevarer − Neumann Bygg www.neumannbygg.no • tlf 77 65 97 00
Inntil 45% medlemsrabatt på byggevarer. Egne medlemskvelder med gode tilbud.

Ishavskraft -tilbyr tBBL-medlemmer rabatt på følgende avtaler www.ishavskraft.no • tlf 04925
Fastkraft – rabatt -0,5 øre/kWh på veil.pris

50/50 – rabatt-0,5 øre/kWh på veil.pris/fastdel+ kr. 22,- pr.mnd ved avtalegiro/efaktura
TBBL Spot – innkjøpspris basert på Nordpools områdepris + kr. 22,- pr. mnd. ved avtalegiro/efaktura

eiendomsmegling – GArANtI eiendomsmegling tromsø www.garanti.no • tlf 77 60 32 25
TBBLs egen eiendomsmegler 40 års erfaring, innsikt og kjennskap til markedet og nærmiljøet. 
Formidler både salg og utleie av boliger.

tur- og sportsutstyr − Sportshuset AS www.intersport.no • tlf 77 66 11 00
10 % medlemsrabatt på alle varer, utenom spesielle kampanjepriser. Gratis hjemkjøring av tyngre varer 

(treningsapparater o.l.) Medlemsrabatt kan oppnås på alle våre tre butikker.

elektriker/elektriske produkter og belysning – J.M hansen Belysningsbutikk & expert Sentrum, expert Langnes 
www.jmhansen.no • tlf 47 66 65 00 Installasjon og elektrikertjenester: elektromontør 5%, installasjons-
materiell 15%, utstyr til lys og varme 10%. Elektriske produkter: små-elektrisk 5%. Hjemkjøring og retur 
av varer 50%. Belysningsbutikken: all belysning 10%

ur og optikk − Jacob Friis ur og optikk www.synsam.no • tlf 77 68 31 35
25 % rabatt på første gangs tilpasning av kontaktlinser, 10 % på kjøp av komplett brille, solbriller og 

kikkert. 10 % rabatt ved kjøp av ur og klokker med verdi over kr 500,- 

Norengros/Markedshuset www.norengros.no • Tlf 77 75 26 26
Som medlem i TBBL har du følgende rabattavtale: 
 - 20% rabatt på alle varer (utenom maskinvarer og tilbudsvarer/kampanjetilbud)
 - 30% rabatt på blekk/tonere

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

Glassmester Appelbom AS www.appelbom.no • Tlf 47 46 49 00 
25 % på veilendende prisliste - skifting av isolerglass - tilskåret glass-speil-acryl/polycarbonat, 
10 % på veiledende prisliste - balkonginnglassing, 2 timer gratis rådgivning/glassvalg/løsning 
pr.medlem/pr.prosjekt. Tilbudet forutsetter at vi benyttes som leverandør av glass.

Vann- og avløpstjenester - VVS 24 www.vvs24.com • tlf 77 69 02 00
TBBLmedlemmer har følgende rabatter:

20 % rabatt på møbler, dusjer, badekar, boblekar, toaletter, kraner og tilbehør, 20 % rabatt på rørdeler
60 kr avslag på gjeldende timepris for rørlegger

Ishavstakst www.ishavstakst.no • post@ishavskraft.no • tlf 77 60 32 33/ 91 75 53 64
IshavsTakst har egne priser for medlemmer av TBBL. Se våre nettsider for priser på tjenesten.
Vi er medlem av Norges TakseringsForbund. 

Verktøy og gass − Gasteck www.gasteck.no • tlf 77 75 28 60
15 % rabatt på propangass til hjem og hytte. 30 % rabatt på propan-gass som kunde hos Yara Praxair. 
25 % rabatt på yrkes-/fritidstøy, verktøy og verneutstyr. 10 % på gass-utstyr, 30 % rabatt på kulelagre. 

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

håndverkersentralen www.handverker.as • tlf 47 90 60 20
Totalleverandør av håndverkertjenester
Snekker, maler, flislegger, rørlegger eller elektriker
Gir TBBL-medlemmer 10  %  avslag på timepris.

Forsikringer – tryg Forsikring  www.tryg.no
Partnerrabatt på 5 % og gunstig innboforsikring. 

Samler du dine forsikringer hos TrygVesta får du inntil 22 % rabatt.
For mer informasjon ring gratisgrønt nummer 800 33 669 eller e-post partnerservice@tryg.no

Bil, båt og leiebil – Biltrend tromsø AS www.biltrend.no • tlf 94 49 30 00
4 % rabatt på bilprisen på merkene  Mazda, Hyundai, Ford og Think (ikke inkl. engangsavgift)• 4 % rabatt
 på Yamaha produkter og båter (ikke inkl. engangsavgift) • 10 % rabatt på ordinære priser på verksted
 og delelager • 15 % på ordinære priser på utleie (Sixt Car Rentals - personbiler, varebiler, minibusser)

euroskilt AS www.euroskilt.no • tlf 900 88870
22% rabatt i henhold til Euroskilts veiledende priser på produkter innen: - Utemiljø - Skilt - Avsperring 
- Master, stolper, oppsetningsutstyr - Vegsikring, støtabsorberende produkter - Øvrige produkter som 
ligger i produktsortimentet til Euroskilt.



RETURADRESSE:

Tromsø Boligbyggelag
Postboks 6156
9291 TROMSØ

B
Blad

Til TBBL-medlemmer som tegner
salgsoppdrag via oss i juni/juli:

Vi spanderer
fl yttevasken!

Garanti Tromsø – Grønnegata 58/60, 9291 Tromsø – Tlf 77 60 32 00
www.garanti.no


