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Borettslagenes generalforsamlinger står for 
tur. Ja, noen er så tidlig ute at den allerede er 
 gjennomført når dette leses.

For andelshaverne er dette et særdeles viktig 
møte, og man bør ha gode grunner for å la 
være å møte opp.

Styret bør benytte denne arenaen til å infor-
mere om rehabiliterings-/vedlikeholdsbehovet i 
borettslaget. Mange beboere har den opp-
fatning at man ikke skal betale for vedlikehold. 
Sannheten er at behovet for slikt er like stort, 
ja kanskje større i eldre borettslag enn for 
eksempel eneboliger. Disse holdninger kan føre 
til at ingen føler ansvar for at ting blir gjort, 
noe som dessverre kan medføre at man til slutt 
blir tvunget til å velge en mer kostbar løsning. 
Mange glemmer at god økonomi er noe annet 
enn å la være å bruke penger.

TBBL har på nyåret gjennomført kurs og 
 konferanser for å skissere løsninger på de 
utfordringer eldre borettslag står ovenfor. 
Temaer har vært heisutbygging, investering 
i energisparetiltak og utbedringer av husets 
kanskje viktigste fasade – taket. Vi regner 
med at mange av styrene i boligselskapene vil 
finne inspirasjon til oppgradering av lagenes 
bygningsmasse gjennom disse møtene. 

Trenges ytterligere informasjon bistår TBBL 
Teknisk gjerne med å informere om vårt tilbud 
av tekniske tjenester, samt å gi råd om tiltak 
for å løse det enkeltes lags vedlikeholdsut-
fordringer. Her er det bare å ta kontakt for et 
uforpliktende møte. 

Dessverre medfører vedlikehold som oftest økte 
felleskostnader for beboerne. Mange bolig-
selskaper ser felleskostnadene som hellig, og 
ønsker ikke at disse skal røres for enhver pris. 
Sannheten er dessverre ofte at for hver gang 

vedlikeholdet utsettes, så aksel ererer utgiftene 
når man i fremtiden tvinges til å gjøre noe.

Både styrene og andelshaverne har et betydelig 
ansvar for at vedlikeholdet blir gjort. Paragraf 
5-17 i borettslagsloven sier at laget skal holde 
bygninger og eiendommen ellers i forsvarlig 
stand. Dette innebærer at styret skal fremme 
forslag til generalforsamlingen om  nødvendig 
vedlikehold, når tiltakene er av en viss 
 størrelse. Andelshaver har et selvstendig ansvar 
for å vedlikeholde egen bolig, men i tillegg 
er det tvingende nødvendig at andelshaverne 
spiller på lag med styret slik at standarden i 
bygningsmassen opprettholdes.   

Det er også viktig at beboerne innser at det 
er de samlede utgifter som teller. Når strøm-
prisen stiger slik den har gjort i den senere 
tid, blir eksempelvis terskelen for å investere i 
strømsparetiltak lavere. 

Det er altså mange grunner til å fokusere på 
vedlikeholdet jo før jo heller!
.

Svein Dalsbø
Administrerende 
direktør

Årets  vikti gste møte
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Noen kilometer mer eller mindre rett opp, 
så er det bokstavelig talt duket med hvitt for 
ned farten − hvitt pudder. De majestetiske 
fjellene i og rundt Tromsø trekker stadig flere 
besøkende. Utviklingen av utstyr har gjort 
fjelltoppene mer tilgjengelig for flere. Den 
siste farsotten heter randone-ski, som gjør det 
noe enklere for eieren å mestre bratte og mer 
krevende terreng.

TENK KONSEKVENS
Men det viktigste av alt, uansett utstyr, er 
 bagasjen du bærer med deg i hodet. En 

øyeblikks innskytelse kan få fatale følger.
− Konsekvens, konsekvens, konsekvens, 

messer Nordahl. Det viktigste i fjellet er å hele 
tiden tenke konsekvens av de beslutningene 
man tar. 

− Mye avhenger hvor sterk du er fysisk og 
psykisk. Mange har falt for fristelsen for å ta 
en snarvei de ikke burde tatt fordi de er slitne, 
mens forholdene tilsier at du bør går rundt. 

Slik oppstår ulykker, og Nordahl er opptatt 
av å formidle at kunnskap om skredfare og 
 sikkerhetsutstyr er absolutt nødvendig for å kunne 
bevege deg utenfor det oppkjørte løypenettet.

PLANLEGGING
− En viktig del av turen foregår hjemme. Det 
er viktig å planlegge godt. Sett deg ned med 
kartet og se deg ut de beste rutene. Det er 
også viktig å se etter alternative rutevalg, slik 
at du kan gjøre kalkulerte valg om du må endre 
planer undervegs, forklarer Nordahl.

Han ser at den voldsomme interessen for 
fjellturer fører med seg en del ferskinger i 
 fjellet. Disse råder han alltid til å begynne med 
en del mindre krevende toppturer, og så bygge 
opp vanskelighetsgrad over tid.

− Det er lurt å gå sammen med erfarne 

Ekstrem 
nytelse
Stadig flere av Tromsøs innbyggere velger å bruke en av de mange 
fjelltoppene rundt byen som turmål nå i vinter. Akkurat det er fantastisk, 
fastslår Espen Nordahl, så lenge fornuften er viktigste turfølge.

Espen Nordahl i fint driv, 
med spektakulær utsikt.

EKSEMPEL PÅ EKSTREMTURER FOR 
 «NYBEGYNNERE»
•	Lille Blåmann
•	Ullstind
•	Stormheimfjellet
•	Gråtinden
•	Buren

NØDVENDIG UTSTYR PÅ EKSTREMTUREN 
•	Skredsøkeutstyr med sender og mottaker (og 

erfaring i hvordan utstyret brukes)
•	Spade
•	Søkestang
•	Vindtette klær
•	Ekstra skift
•	Dunjakke
•	Varm drikke
•	Mat
•	Kart, kompass og gjerne GPS

FJELLVETTREGLENE
Det er en grunn til at fjellvettreglene finnes. 
Spesielt mener Espen Nordahl at hver enkelt 
bør kjenne etter hvilken form de er i, og snu i 
tide. Man skal ned igjen også, og det er gjerne 
da man er for sliten til å vurdere riktig.

1. Legg ikke ut på langtur uten trening.
2. Meld fra hvor du går.
3. Vis respekt for været og værmeldingene.
4. Vær rustet mot uvær og kulde selv på korte 

turer. Ha alltid med ryggsekk og det utstyret 
fjellet krever.

5. Lytt til erfarne fjellfolk.
6. Bruk kart og kompass.
7. Gå ikke alene.
8. Vend i tide – det er ingen skam å snu.
9. Spar på kreftene og grav deg ned i tide.

fjellfolk inntil du selv er fjellvant, alternativt 
bruke guide. Men fortsatt er det mest vanlig at 
det er folk sørfra eller fra utlandet utstyrer seg 
med fjellguide. De fleste tromsøværinger følger 
gjerne med venner i starten, hvilket er helt 
riktig metode. Det er alltid best å være flere på 
tur sammen, mener Nordahl. 

Han er glad for alle som vil ut i fjellet og vet 
at interessen for toppturer er særskilt stor i 
Tromsø, i og med at fjellene er så nærme. Men 
det gjør dem ikke mindre farlige at «alle» skal 
til topps. Tvert imot. 

− Jeg har en kompis som støtte på to jenter 

forrige helg. De hadde ikke peiling på hvor de 
var, de visste ikke engang hvilket fjell de var 
på, men hadde trolig bare begynt å følge et 
spor.

Å følge flokken er et særdeles dårlig 
utgangspunkt hvis du skal i fjellet. Kart og 
kompass og kunnskap om hvordan du bruker 
dette er minstekrav, understreker han.

− Og så skal du heller aldri stole på at du 
finner sporet ditt på vei tilbake. Det kan blåse 
vekk på få minutter.

Toppturer i Troms

Ved siden av jobben på universitetet 
driver Espen Nordahl Midnight Sun 
Montain Guides. I november ga han ut 
boka «Toppturer i Troms» som har blitt 
umåtelig populær. Førsteopplaget er så 
godt som utsolgt og det er lange vente-
lister på bibliotekene. Boka beskriver 
fjelltopper i ulike  vanskelighetsgrader 
og har ellers mye nyttig informasjon for 
fjell vandrere.



 IDÉ & INSPIRASJON - BOLYST 76 BOLYST - IDÉ & INSPIRASJON

ID
É 

&  INSPIRASJO
NII&

− Jeg har alltid gått mye på ski, helt siden jeg 
var guttunge, forklarer Liahjell. Han kommer 
stakende i fint driv langs silkemyke lysløypespor, 
korrekt antrukket i rød anorakk og nikkers.

− Jeg er ikke noen utstyrsfreak, nei, humrer 
han. Skiene hans har holdt godt i en årrekke.

− Jeg er ikke så opptatt av skismurning 
 heller. Det går på blå swix, smiler han.

EN SMAK AV «VILLMARK»
Helst blir det minimum to turer i lysløypa i løpet 
av en uke, og da går han helst helt til nord-
spissen av Tromsøya og tilbake.

− Jeg bor like ved Prestvannet og er så 
 privilegert at jeg kan spenne på meg skiene 
ved trappa og begi meg i vei.

Den pensjonerte tannlegen er full av lovord 
om hvordan Tromsø kommune vedlikeholder 
løypenettet, men han er bekymret for en ting:

− Noe av luksusen med denne lysløypa er at 
du kan gå uten å se særlig med hus eller folk. 
Jeg går gjerne på tider av døgnet hvor det er lite 
folk i løypa. I tillegg nyter jeg dette vesle streifet 
av «villmark» som vi har tilgang til midt i byen. 

Han er redd for en utbygging som frarøver 
tromsøværingene denne stille luksusen. Han 
vil helst at den bevares så uberørt og så lite 
opparbeidet som mulig.

ALL SLAGS VÆR
− Jeg kommer til å bruke lysløypa så lenge 
helsa holder. Denne sesongen begynte jeg så 
fort det kom noen centimeter med snø. 
Og Liahjell går i all slags vær. Det er bare å kle 
seg godt.

− Det eneste som muligens får meg til å bli 

hjemme er skikkelig kladdeføre. Da utsetter jeg 
turen litt og går heller mer når det blir bedre 
føre.

Til en vanlig tur i lysløypa utstyrer altså 
Liahjell seg kun med sin gamle anorakk og sine 
nikkers, akkompagnert av lange stavtak og 
lange tanker. 

− Det hender jeg drar litt ut av byen, mot 
Skittenelv og Tønsvik og tar meg en tur til 
 Nonsbu for eksempel. Da har jeg gjerne med 
meg en liten sekk og litt niste og setter meg 
ned for å nyte utsikten. Vet du, vi er bra heldige 
som har så mye og så fin natur rett i nærheten!

− Men du lar deg ikke friste til disse topp-
turene nå som de er blitt så populære?

Liahjell ler godt.
− Nei, jeg tror jeg er blitt litt for gammel til 

det. Opp hadde det nok gått bra, men det hadde 
nok blitt et artig syn nedover. Jeg er nok ikke 
så smidig i bakkene som jeg engang var. 

Hverdags-
glede
Lars Liahjell (68) har så vidt rukket å bli 
pensjonist, og koser seg med lange skiturer 
i lysløypa midt på Tromsøya.

Lars Liahjell er ofte å finne i lysløypa på 
Tromsøya. Han er glad for at det ennå er mulig 
å krysse øya på langs i Nord-Norges største by, 
og samtidig føle seg litt i «villmarken».

Smøretips
nær deg

Skismurning er ikke vanskeligere enn du gjør 
det til, selv om ski-VM i Oslo avslørte at det 
ikke er direkte plankekjøring heller.

Men nå finnes gode smøretips på nett.  
www.swixskolen.no tar deg gjennom  prosessen 
steg for steg, og viser blant annet gjennom 
video hvordan du skal behandle skiene dine.

− Du kommer fortsatt langt med blå Swix og 

kork, smiler Robert Hofmeister på Intersport 
Sportshuset as i Storgata. Han har dette i 
fingrene og er også opptatt av hva du gjør med 
skiene om sommeren.

− Vi anbefaler en storbehandling i året. Vi 
kan legge på en lagringsvoks for deg, som du 
pusser vekk ved starten av neste sesong. Da er 
skiene ferdig glidet, og det eneste du trenger 

tenke på er festesmurning.
For deg med internett-telefon går 

det an å laste ned applika sjoner 
fra Swix som ut fra værmeldingen 
der du bor forteller deg hva du bør 
smøre med den aktuelle dagen. 

Ellers kan vi svært forenklet opp-
summere at voks brukes på ny og 

finkornet snø, mens klister brukes 
på grovkornet og våt snø.

På skismurningene står det opp-
gitt hvilken temperatur og hvilken 
type snø de passer for. Men når 
det gjelder farger, er det som regel 
slik at grønn er kaldest, så lys blå, 
mørk blå, lilla, rød og sølv. 

Absolutt vanskeligst er det å smøre når 
 temperaturen ligger mellom 0 og 2 varme-
grader, eller når det snør. Da er det lett å 
få klabbete eller bakglatte ski. Hvis det for 
eksempel slutter å snø kan sporet forandre 
seg og det kreves en annen type smurning, 
 eventuelt mer kvikklunsj i sekken. God tur!
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en hel dag ute
•	 Sitteunderlag
•	 Spade
•	 Kart og kompass eller GPS
•	 Kniv
•	 Toalettpapir
•	 Sett med undertøy, genser, lester og 

votter i ull
•	 Førstehjelpssaker
•	 Vindsekk
•	 Fyrstikker
•	 Fløyte (hvis barnet liker å vandre på egen 

hånd)

Alternative aktiviteter i snøen
•	 Bygge snøborg og snøhule: Ta spaden 

fatt og bygg et «festningsverk» med tårn, 
eller en koselig hule. 

•	 Spille snørugby: Fire-fem personer på 
hvert lag. En ball skal over målstreken til 
motsatt lag. Ballen skal ikke sparkes. 

•	 Lage snømann: Stable store snøballer 
og gi snømannen hatt eller lue, øyne og 
munn av kullbiter eller småstein, gulrot-
nese og armer av to kvister. 

•	 Gjettelek i skogen: Se etter dyrespor i 
snøen og gjett hvilke dyr de tilhører.

•	 Lage snølykt: Plasser cirka 12 snøballer 
tett inntil hverandre i en sirkel. Fortsett å 
stable i mindre sirkler. Fyr på og sett inn 
stearinlys før du lager «topplokket». 

•	 Treffe blink med snøball: Konkurrer om 
å treffe en valgt blink, for eksempel en 
trestamme. 

•	 Lage snøengel: Legg deg ned på ryggen i 
urørt snø og vift med armer og bein. 

Super turmat
•	 Pinnebrød: Rull deig på pinner og stek 

over bålet. 
•	 På termos: Tomatsuppe, nudelsuppe og 

pølse på termos.
•	 Skattekiste: Skjær laks og grønnsaker i 

biter og pakk inn i aluminiumsfolie. Legg 
pakken på bålet. 

•	 Pastasalat: Ha pasta, kjøtt eller fisk og 
grønnsaker i en matboks. 

•	 Fruktspyd: Kutt opp frukt, for eksempel 
pære, appelsin, eple og ananas, på for-
hånd, sett bitene på spyd og varm dem 
litt over bålet. 

•	 Innbakt pizza: Fordel fyll på en halv 
utkjevlet pizzadeig, brett sammen og 
pakk inn i flere lag med aluminiumsfolie. 
Stek på varme glør i cirka 20 minutter og 
snu pizzaen underveis. 

Kilder: nrk.no og melk.no 

Moro  
i snøen
Ut på tur, aldri sur? Thomas, Ronja, Ingrid og Fredrick 
ved Krokelvdalen barneskole mener at de egentlig ikke 
er så veldig glad i å dra på tur, men trives likevel veldig 
godt ute i snøen. Vi har spurt dem hva de liker å leke ute 
i snøen, hvor ofte de vil ut på tur og hva de helst vil ha i 
nistepakka når de spiser utendørs.  

Ingrid (7): 
– Noen ganger liker jeg 
å lage snøengler. 
– Jeg vil på tur ingen 
ganger! Jeg liker best 
å være inne og spille 
kort, men mest tegne. 
– I nistepakken vil jeg 
ha pølse med brød uten 
ketsjup – og saft til. 

Ronja (7): 
– Jeg liker å lage fargebane i 
snøen, og sende en Cola-
flaske nedover den. «Svusj!»
– Når jeg vil på tur? Ikke så 
ofte...  
– Nissepakke? Åja, niste-
pakke! I den liker jeg å ha 
pølse, lompe og ketsjup.

Fredrick (9): 
– Jeg synes det er morsomt å ake 
og leke i snøen. Noen ganger leke-
slåss vi, og andre ganger hopper vi 
fra høyder.
– Jeg er ikke så glad i å gå på tur, 
jeg blir så fort sliten... Men noen 
ganger, når jeg trenger å trimme, så 
drar jeg på tur!
– Jeg pleier å få to grillpølser med 
brød, én brødskive og kakao. Og 
noen ganger ketsjup.

Thomas (9): 
– Jeg liker å lage snøhuler og 
snøborger. Det er artig å leke 
i dem. 
– Jeg liker ikke å dra på tur så 
ofte fordi jeg pleier å bli sliten 
da. Vi springer så mye rundt 
omkring i starten. 
– Som turmat vil jeg ha kakao 
og pølse med lompe eller brød. 
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FAKTA
Storsteintun borettslag

Stiftet 1966. TBBLs eldste borettslag. 
Består av 72 rekkehusleiligheter over tre 
plan i gatene Sandøyveien, Fugløyveien og 
Myrveien i Tromsdalen. Hver leilighet er på 
cirka 135 kvadratmeter. Flere av dem leier ut 
hybelleilighet i kjelleren.

Det finnes ikke noe mer trivelig sted i Tromsø enn byens eldste 
borettslag, Storsteintun, skal vi tro beboer Kjell A Skaue (73).  
Til og med naboskapet er over gjennomsnittet godt. Nummer 9  
og nummer 11 er kjærester. 

Kjell er den i borettslaget som har bodd her 
lengst. Han flyttet inn sammen med kone 
og barn da boligene var nybygd, nærmere 
bestemt til jul 1967. Selve stiftelsen av 
 borettslaget ble gjort allerede i 1966, hvilket 
betyr at  Storsteintun borettslag er TBBLs eldste 
 borettslag – begge fyller 45 år i år.

Kjell har rukket å bli 73 år. Han ble enke-
mann i 1997, og med årene har barna forlatt 
redet. Men Kjell har ingen planer om å forlate 
Storsteintun.

− Her blir jeg til de må bære meg ut, ler han. 
Og her er mange grunner til å trives. Kjell 

trekker fram det åpenbare, selve tunet i 
midten av boligene. Her leker ungene trygt, og 
det er et pustehull i borettslaget beboerne vet 
å sette pris på. Om våren går dugnaden unna 
og de fleste setter pris på denne pliktøvelsen 
som samtidig bygger kontakt og vennskap 
mellom beboerne. Kjell kan ikke huske at her 
har vært konflikter i det hele tatt. Snarere tvert 
imot.

For med årene ville skjebnen det slik at godt 
naboskap utviklet seg til samboerskap for 
enkemannen Kjell og den søte naboen, Anne 
Grete Forsland. Paret har valgt å beholde hver 
sin leilighet, men da Anne Gretes barn var 
mindre fikk de styret med seg på å lage en 
midlertidig adkomst direkte mellom leilig-
hetene. Under forutsetning av at den enkelt 
kunne stenges igjen.

− Vi har ikke behov for den nå når ungene 
har vokst til. Men det var en praktisk løsning 

noen år. Vi har aldri hatt problemer med å huse 
gjester i alle fall, men har hatt særdeles god 
plass de siste årene, forklarer paret. 

KOLLEGAER
Kjell Skaue kom flyttende til Tromsø fra 
Svolvær i 1967. Til sammen var det rundt 50 
Statoil-ansatte som fulgte med kontoret hit til 
byen. 

− Vi var faktisk syv kollegaer med familier 
som flyttet inn her samtidig, slik at det raskt 
ble et godt samhold i nabolaget. Vi styrte mye 
her i starten med å opparbeide uteareal og 
lekeplass for ungene. Og så var vi flinke til å 
passe ungene til hverandre, minnes 73-åringen. 
Men nå er han dessverre alene igjen fra denne 
generasjonen. Noen har flyttet og andre er gått 
bort. Ekstra stas synes han derfor det er at flere 
av de barna som har vokst opp i tunet har valgt 
å bosette seg her som voksne. Han skjønner 
dem godt.

− Her bor du nært til absolutt alt.  Spesielt 
det at vi har Spar-butikk like i nærheten 
forenkler mye. Og så er det nært skolen, nært 
til  Fjellheisen og ikke minst til turområdene 
bakover i dalen.

SKRYT
Kjell har sittet sin tørn i borettslagets styre. 
Nå ser han med tilfredshet på de som drifter 
Storsteintun.

− Han lederen vår er en driftig kar. Han har 
fått til mye, skryter han.

Tun av 
kjærlighet

drenering, og byttet vinduer og ytterdører i 
alle enhetene. For to år siden investerte de i 
splitter ny lekeplass inne på tunet, og utstrakt 
vedlikehold på øvrige uteareal. De siste årene 

er det også installert seriekoblede røykvarslere 
i alle etasjer i leilighetene.

De 72 enhetene er alle like store. Tre plan 
med 45 kvadratmeter grunnflate. Rekkehusene 

 Den driftige karen smiler. Styreleder 
Per-Christian Erlandsen kan fortelle at 
Storsteintun de siste syv årene har gjort to 
store renoverings prosjekt. I 2004 skiftet de 

er populære blant barnefamilier, og i 32 av 
leilighetene er det hybelleilighet i kjelleren.

− Vi har et veldrevet borettslag og setter av 
300.000 kroner hvert år til å drive vedlikehold. 
Nå i sommer vil vi begynne å male den ene 
rekka, og vil lufte muligheten for å bygge flere 
uteboder, sier Erlandsen.

Kjell A. Skaue og Anne Grete Forsland er naboer i Storste  intun borettslag. De er også samboere.

Kort vei mellom leilighetene. Storsteintun har en sentral beliggenhet i Tromsdalen.
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FAKTA
Så lenge varer et bad 
Et riktig bygget bad skal kunne vare i godt 
over 30 år, men mange pusser opp nesten 
nye bad. Sintef Byggforsk gir følgende 
anbefaling på brukstid:
Vannklosett: 50 år 
Servant: 50 år 
Servantarmatur: 15 år 
Badekar: 50 år 
Badearmatur: 15 år 
Dusjkabinett: 20 år 
Plastsluk: 50 år 
Varmtvannsbereder i rustfritt stål: 20 år 
Vannmåler: 25 år 

(KILDE: SINTEF BYGGFORSK) 

FAKTA
Flisespikkeri
n Flisetykkelsen kan variere fra 4 til 10 
mm. Den forskjellen kan jevnes ut med lim 
under leggingen. Ulik tykkelse skal derfor 
ikke by på problemer ved bruk av ulike 
format.
n Vanligvis beregnes 10 prosent ekstra 
 fliser til kapp. Ved bruk av flere formater 
må det beregnes noe mer. Dette får du 
hjelp til der du kjøper fliser.
n Til bad brukes det mest glatte fliser på 
vegg. Det er enklest å holde rent.
n På badegulv må man ta hensyn til skli-
sikkerhet. Glasserte, matte fliser fungerer 
bra. Fliser med mye struktur blir vanskeli-
gere å holde rent. Fliser av stein blir porøse 
og må impregneres om de ikke skal suge til 
seg såpevann fra dusjen.
n Gulvfliser over 20x20 cm kan være 
 vanskelig å legge mot sluk. Større fliser 
krever førsteklasses, nøyaktig håndverk 
både fra den som har lagt gulvet og fra 
fliselegger.                            (KILDE: IFI.NO)

Fargerikt baderom med inspirasjon fra flislandet framfor noe − Italia. Store fliser på vegg 
er kombinert med mosaikkfliser i friske farger. Gulvflisene er lagt i 45 graders vinkel for å 
skape større romfølelse. (FOTO: VIVA/FAGFLIS)

Små bad −
store fliser
Vil du at et lite bad skal virke større skal du opp på flisstørrelsen. 
Men husk at store fliser er vanskeligere å håndtere. Fliser kan 
også gi økt trinnlyd hos naboen.

Keramiske fliser er med årene blitt dagligdags 
på norske bad. Blant baderomspanel, våtroms-
tapet og maling utmerker flisene seg som klart 
mest populære. Men her er en del fakta rundt 
fliser det er greit å få med seg. 

− Små ting i små rom gjør at rommet virker 
lite og rotete, forteller interiørarkitekt Wenche 
Aurland til Informasjonskontoret for farge og 
interiør (IFI) Skal du skape romfølelse på et lite 
bad, er løsningen derfor å gå opp i størrelse. 
Ikke velg de aller største på 50x50 cm og 
oppover, men ta absolutt noe litt større enn 
standardfliser på 10x10 cm, anbefaler Aurland.

HVILKEN VEI?
Hun mener det er viktig å ha et bevisst forhold 
til montering av fliser med ulike formater. 
For eksempel kan rektangulære fliser skape 
flere effekter. Monterer du rektangulære fliser 
på høykant vil takhøyden i rommet oppleves 
større. Likedan kan liggende veggfliser får 
 rommet til å virke dypere og derav større.

Også på gulvet finnes det triks som kan 
gjøre noe med romfølelse. Gulvflisene må ikke 
nødvendigvis legges på linje med veggflisene. 
Legges gulvflisene på skrå, i 45 graders vinkel 
fra inngangsdøren, vil de brutte linjene gi en 
følelse av at gulvet er større.

SAMME FARGE 
Et annet godt råd når en skal oppnå romfølelse, 
er å holde seg til én farge. Og den fargen bør 
helst være lys. På samme måte som et helt 

hvitmalt rom virker større, virker også et rom 
med lyse fliser stort.

− På små rom er det dumt å bryte opp med 
flere farger. Samme farge på flisene både på 
vegg og gulv gjør at rommet virker større. Det 
er bedre å skape spenning ved måten man 
legger flisene på, tipser Aurland. For de som 
vurderer dekor på flisene rynker ekspertene 
bekymret på nesen. Risikoen for at badet fort 
blir «utrendy» er stor. Da anbefales heller å 
bryte opp med linjer av mindre fliser eller 
mosaikk.

STORE MØBLER 
Og er du først i gang med store formater på 
flisene, kan du godt la baderomsmøblene være 
store også.

− Ett stort skap på badet er bedre enn 
mange små. Mange små ting bryter opp, gir et 
urolig inntrykk og gjør at rommet virker mindre, 
påpeker Aurland.

Vær obs på at store fliser stiller større krav til 
underlaget. Gulvet må være stabilt og tåle trykk 
slik at ikke flisene sprekker. På små flater kan 
store gulvfliser vise seg å bli vanskelig å legge, 
på grunn av behovet for å få fall. En løsning i 
disse tilfellene er å legge mosaikk eller mindre 
fliser i et lokalt fall rundt sluket. 

Vær obs på at fliser genererer økt trinnlyd, 
noe som kan få uheldige konsekvenser for 
leiligheten under.

(KILDE: IFI.NO)

Enkel stilfull løsning fra Porsgrund.  (FOTO: PORSGRUND) 

Her er rektangulære fliser montert stående for å få takhøyden til å virke større. (FOTO: HÖGANÄS)
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FAKTA
Dette må du søke om

n Vesentlig endring eller fornying av fuktsperre.
n Installering, endring eller reparasjon av skjulte rør.
n Ettermontering og utskifting av sluk i bygningsdel som skille mot annen bruksenhet eller branncelle.
n Hulltaking og gjennomføring av vann- og avløpsledninger i våt soner i våtrommet.

Dette kan du gjøre uten å søke

n Installere toalett med og uten innebygget sisterne, dersom utstyret ikke berører våt sone og kobles 
til eksisterende rørledninger.

n Installering, reparasjon eller endring av sanitæranlegg som ikke berører membran i våtsoner.
n Montering av vannstoppventil og vannmåler.
n Installering av ny eller utskiftning av eksisterende varmtvannsbereder.
n Omtrekking og utskiftning av innerrør i rør-i-rørsysystemer som ikke er konflikt med våt sone.
n Skifte eller installasjon av oppvaskmaskin/ismaskin/kaffemaskin og lignende utstyr.
n Skifte av armatur, selv om dette berører våt sone, så lenge eksisterende rør og koblinger benyttes.

Krav til søknad før du bygger om
Viste du at det er kommet nye regler som gjør at vesentlige 
 endringer på ditt baderom utløser søknadsplikt? Hvis svaret er 
nei, så er du ikke alene om det i Norge. 

Begrepet «det aller helligste» får en ny dimensjon 
når den gamle dassen erstattes med kul design.

I dette eksempelet er det brukt en stormønstret tapet som gir en spekta-
kulær vri på husets «helligste» rom. 

FOTO: FRODE LARSEN/IFI.NO

Et strøk maling gir nytt liv til store tanker. Kombinasjonen rødt og oransje 
gir rommet et ildfullt preg. På gulvet er det mosaikkfliser. 

FOTO: FRODE LARSEN/IFI.NO

Et toalett hvor mosaikkfliser dominerer både på gulv og vegg. En smart 
hylleløsning med olivengrønn farge og en enkel, moderne servant.

FOTO: PORSGRUND

Hvem har sagt at ikke toalettet kan være boligens sprekeste rom? Disse 
toalettene har det til felles at de forvalter særdeles få kvadratmeter. 
Likevel er valget av farger og dekor ikke mindre viktig her. 

Det store tapetmønsteret ville kanskje virket mer voldsomt på store 
flater for eksempel i en stue, men her inne på det aller helligste vekker 
de heftige mønstrene begeistring. 

Bad nummer to har fått en total makeover med mosaikkfliser.
Maling er et rimeligere alternativ, og i en kombinasjon av sterke farger 

kan de små flatene blir svært så ildfulle.
Et tips til deg som skal pusse opp er at toalettet ikke regnes som 

våtrom, og at du derfor kan bruke samme tapetkvalitet der som på resten 
av huset. De fleste av dagens tapeter er vaskbare, men fett og smuss 
fester seg lettest til tekstiltapeter. Du kan bruke vanlige rengjøringsmidler 
når du vasker tapetveggene. Ønsker du å gi dem en real omgang med 
 skrubben, tåles dette best av vinyltapetet som har et plastikkbelegg 
utenpå. Her blir ikke tapetet mattere uansett hvor mye du vasker.

 (KILDE: IFI.NO)

Toalett-
tryllerier

1. juli i fjor ble nye krav i plan- og bygnings-
loven innført. Disse medfører at vesentlige 
 endringer på bad eller våtrom utløser søknads-
plikt til Tromsø kommune. Ved en slik bygge-
melding kommer også offentlige gebyrer for 
søknaden som leveres. I Tromsø er gebyret pr 
mars 2011 på kr. 2 460,- ifølge byggesaks-
avdelingen i kommunen. Tromsø er dermed 
verken dyrest eller rimeligst i landet. Til 
 sammenligning koster tilsvarende tjeneste  
kr. 4 000,- i Bærum og kr.1 565,- i Tønsberg. 

ØKE KVALITETEN
Målet med de nye reglene er i større grad å 
øke kvaliteten på hva som bygges, og dertil få 
ned mengden av feilkonstruksjoner. De siste 
årene har skader på denne typen rom skutt i 
været. Hver dag opplever mer enn 200 norske 
husstander at hjemmet deres blir oversvømt 
av vann. 

Det er viktig å huske på at søknaden må 
gjennom godkjent foretak, slik som rørlegger. 
Dette for at søknaden skal inneholde ansvarlig 
prosjekterende, utførende og kontrollerende. 
Firmaet må være godkjent av kommunen for 

å få nødvendig ansvarsrett. Arbeid kan heller 
ikke påbegynnes før søknad er godkjent av 
 kommunen. Etter at jobben er gjennomført skal 
det i tillegg utstedes ferdigattest fra firmaet 
som er ansvarlig søker.

− Bransjen generelt er positiv til en inn-
skjerping og større kontroll med våtrom. Det som 
for øyeblikket er et problem er at det både hos 
kunde og i bransjen hersker en del for virring 
rundt jussen og hva som løser ut eksempelvis 
søknadsplikt og krav til nabo varsel. I tillegg er 
våtromsarbeid blitt vesentlig dyrere på grunn av 
gebyrer til blant annet  kommunen og kost nader 
til utforming av søknad enn tidligere. Dette er 
helt klart ikke er positivt, sier Svein Erik Rollstad, 
teknisk-/utbyggingssjef i TBBL Teknisk.

ERSTATNINGSANSVAR
Hvis du bor i blokk og utfører arbeid på våtrom 

selv eller benytter deg av ikke godkjent arbeids-
kraft, og en skade oppstår, kan dette medføre 
erstatningsansvar. I tillegg vil både bestiller og 
utførende kunne bli bøtelagt dersom søknad 
ikke er godkjent. Selv om baderom er forskrifts-
messig utført, men ikke omsøkt, kan dette 
medføre bot på opptil kr.10 000,-. Dersom regel-
verket ikke er fulgt eller uopprettelige  skader 
kommer som følge av det som er utført kan 
dette medføre bøter opp til hele kr. 200 000,-.

TBBL Teknisk anbefaler at  boligselskapene 
inngår en avtale om faglig kontroll av  enhetenes 
vann- og avløpssystemer. Dette gir trygghet 
både for beboerne og styret i bolig selskapet. 
Vannsjekken har eksistert i noen år som produkt, 
og benyttes av en rekke boligselskaper i Tromsø 
i dag. Boligselskapet får ti prosent rabatt på 
bygningsforsikringspremien de neste fire årene 
gjennom å gjøre denne kontrollen. 

Nye regler 
for bad
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Nytt produkt fra TBBL Teknisk:

Takst og verdivurdering
TBBL Teknisk utvider sitt 
tjeneste spekter og  lanserer 
25.mars taksering som 
nytt  fagområde. Satsingen 
heter IshavsTakst, og to nye 
 med arbeidere er ansatt i 
 avdelingen.

på området, og dermed kan gjøre en vurdering 
både av det tekniske og det markedsmessige. 
En viktig oppgave for takstmannen er å skape 
trygghet for partene, gjennomføre en faglig 
verdivurdering og tallfeste verdiene. Dette er 
ingen enkel oppgave, og den stiller store krav 
til takstmannen og til dennes bakgrunn og 
kompetanse.

Fagfeltet taksering består av en rekke 
 områder, og TBBL Teknisk vil utvide tjeneste-
spekteret ytterligere utover året med bl.a. 
 skadetaksering for bygning, innbo og natur-
skader.  

– Det er viktig for oss å få frem at vi ikke 
kun skal gjøre taksering for boligselskaper. En 
stor og viktig del av kundemassen er de som 
bor i enebolig, noe som også reflekteres i vår 

medlemsmasse. Denne gruppen, og de som har 
landssted, har gjerne også litt andre behov enn 
eksempelvis leiligheter i boligselskaper, sier 
fagansvarlig for taksering hos TBBL Teknisk 
Tom Inge Mathisen.

Et annet og spennende produkt som lanseres 
er det som har fått arbeidstittelen «Takst på 
hjul»

– Både jeg og Ørjan André Nilsen er ved 
jevne mellomrom ute i distriktene. Tanken er 
at det er økonomisk gunstig for kunden hvis vi 
allerede er i et område, eksempelvis Balsfjord, 
fremfor at all kjøretid belastes den enkelte. Vi 
ønsker derfor å benytte kjøretiden slik at vi kan 
komme innom flere i de periodene vi allerede 
er i området, uttaler Mathisen.

TBBL er medlemsbedrift av Norges 

Takserings Forbund, som gjennom de siste 50 
år har vært en garantist for kvalitet og kompe-
tansenivået til sine medlemmer.

innenfor verditaksering, boligsalgsrapportering, 
tilstandsanalyse og er takstfullmektig i skade-
taksering. 

FAGLIG ANSVARLIG
− Vi er svært glade for at Tom Inge har valgt 
å komme til TBBL Teknisk. Han har bred og 
supplerende kunnskap som passer vår profil, 
og ikke minst får vi styrket vårt arbeid med 
 forsikring og skadehåndtering. I tillegg er 
han en hyggelig person som vi tror vil få god 
 kontakt med våre kunder, uttaler teknisk-/
utbyggingssjef Svein Erik Rollstad.

− TBBL er en veletablert organisasjon med 
45 års erfaring. Dens spisskompetanse på 
spesielt borettslag og leiligheter er faglig 
interessant for meg. Fagfeltene jeg skal jobbe 
med gir mulighet for egen utvikling, samt at jeg 
tror jeg kan tilføre organisasjonen ny kunnskap. 
I sum ser jeg frem til å ta fatt på jobben. Ligger 
mange spennende og utfordrende oppgaver 
klare til å gå løs på, sier Tom Inge til tbbl.no

Tom Inge Mathisen er ansatt som takst-

ingeniør og faglig ansvarlig for forretnings-
området taksering.

VERDIFULL KOMPETANSE
Ørjan André Nilsen er utdannet bygg- og 
anleggsingeniør fra Høgskolen i Narvik, og han 

kommer også til TBBL Teknisk fra Troms Takst. 
Han er ansatt som takstingeniør.

Nilsen har ved siden av sin utdannelse innen 
ingeniørfaget også jobbet som tømrer med 
fagbrev. 

− TBBL Teknisk er i en fase hvor vi  styrker 
vår kompetanse på skadeadministrasjon og 
taksering. Ørjan har den kompetansen vi 
etterspør i denne forbindelsen. Det at han i 
tillegg har fagbrev som tømrer og har jobbet 
som det, og dermed kjenner den siden av et 
byggeprosjekt, er i tillegg svært positivt, sier 
teknisk-/utbyggingssjef Svein Erik Rollstad i en 
kommentar til nyeste tilskudd på avdelingen.

Hos TBBL Teknisk vil hans hovedoppgaver 
først og fremst være knyttet til skadeadmini-
strasjon, skadeoppgjør, porteføljepleie og 
forsikringspoliser for våre forvaltede lag, samt 
takseringsoppdrag.

− Jeg ser frem til nye og spennende 
 utfordringer. Med så stor portefølje som TBBL 
har, så ligger det mange faglig spennende 
utfordringer og venter, sier Ørjan André Nilsen.

FAKTA
Nye tjenester:

n Verditaksering
n Forhåndstakst
n Verdivurdering
n Boligsalgsrapporter
n Tilstandsrapporter
n Reklamasjonsrapporter

Her er våre takstmenn
I forbindelse med satsingen på IshavsTakst har TBBL Teknisk fått 
to nye medarbeidere. 

Tom Inge Mathisen kommer fra Troms 
Takst AS, hvor han har jobbet de siste 
6 årene. Hos TBBL Teknisk vil han få 
ansvar for utvikling av selskapets 
nye produkter innen taksering, samt 
ansvar for skadeoppgjør, portefølje-
pleie og forsikringspoliser for våre 
forvaltede lag.

Han har erfaring fra både 
håndverker og rådgivningssiden 
innen bygg og anlegg, og har blant 
annet jobbet som prosjektleder hos 
entreprenør og som råd givende 
byggkonsulent. I tillegg er han 
medlem av Norges Takserings-
Forbund med godkjennelse 

Taksering er et område som favner vidt. 
Felles nevneren er takstmannen og den rollen 
han utøver gjennom sin nøytralitet.  Et sentralt 
element for å oppnå dette er at han ikke har 
noen økonomiske interesser knyttet til selve 
salget, og på den måten kan se det hele uten-
fra. I tillegg har han spesiell fagkompetanse 
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2010 resulterte til slutt i tidenes beste resultat 
for Garanti Eiendomsmegling i Tromsø, som 
holder stand som Tromsøs nest største 
eiendoms megler. 

− Boligmarkedet er definitivt tilbake til 
normalen. Prisnedgangen vi opplevde i 2009 
på mellom ni og ti prosent er tatt inn igjen. 
Tidene er gode, uten 
at vi verken er eller 
ønsker oss tilbake til 
tidene før finanskrisa, 
melder daglig leder 
Leif-Harald Svendsen 
(bildet).

Likevel mener han 
at en del kjøpere 
fortsatt sitter på 
gjerdet og håper på 
prisnedgang, selv om alle prognoser peker 
oppover. Den erfarne eiendomsmegleren tror 
ikke det er så mye å vente på. 

− Renta har vært lav og urørt i over ett år, og 
det meste tyder på at prisoppgangen fortsetter 
i 2011.

BETALT DYRT
Men Svendsen skjønner at mange er skremt. 
Tromsø har betalt dyrt for en del dårlige 
 vurderinger som ble gjort i forbindelse med en 
del lavinnskuddsprosjekt. Alt er definitivt ikke 
som før, og Tromsø skiller seg ut fra resten av 
landet ved at boligmassen ute for salg er delt 
i to. I den ene delen foregår kjøp og salg som 

normalt, med en omsetningshastighet og en 
prisvekst på linje med resten av landet. Men 
i den andre delen er det fortsatt utfordringer 
og man må påregne lengre omsetningstider 
og lavere prisvekst.  Enhetene i denne bolig-
massen ser det per dato ut for at det vil ta 
veldig lang tid å omsette. Det igjen fører til at 
mange som normalt ville vært på jakt etter en 
annen bolig, ikke kommer seg ut på markedet 
på grunn av leiligheten de sitter på ikke er 
salgbar nå. Likevel er det lyspunkt også her. 
Garanti jobber med utleiemegling med stor 
suksess for flere av borettslagene som har 
overtatt ansvaret for oppsagte andeler.

ØKENDE INTERESSE
Generelt er det større interesse i markedet nå 
også for boliger som har ligget lenge ute for 
salg. Dette er positivt, men drar selvfølgelig 
omsetningshastigheten opp. Gjennomsnittlig 
salgstid for nye objekt beveger seg nå ned mot 
to måneder.

− Men vi ber fortsatt alle som skal selge 
bolig å ta høyde for at det kan komme til å ta 
tre måneder for å få salg, minner Svendsen om. 

Prisene på tilslutta borettslagsleiligheter i 
Tromsø har økt med ni prosent i løpet av 2010, 
mens prisstigningen på landsbasis gjennom-
snittlig lå på seks prosent. 

Etter noen relativt rolige måneder på 
 slutten av 2010 på grunn av normale sesong-
svingninger er boligmarkedet for alvor i ferd 
med å livne til igjen.

Tidenes beste 
resultat for 
Garanti Tromsø
Med en salgsøkning på 20 prosent og en betydelig resultat-
forbedring fra et godt år i 2009 har Garanti Eiendomsmegling i 
Tromsø all mulig grunn til å være fornøyde med fjoråret.

Raimond Sørensen og Tom Eirik Larsen ble begge blant   Garanti-kjedens ti beste meglere i fjor, og premieres med en reise til Barcelona.

Lett å 
leie ut

Det er relativt lett å leie ut boliger i Tromsø for 
tiden. Megler Ingvild Bratterud (bildet) rekker 
ofte ikke engang å legge ledige leiligheter ut 
på internett, før den er 
utleid.

− Selvsagt varierer 
det jo litt med hvilken 
tid det er på året. Om 
sommeren er det jo 
en god del press med 
alle de nye studentene 
som skal til byen, men 
generelt vil jeg si at 

leiemarkedet i Tromsø er godt. De som leier ut 
opplever også å få dekket deler utgiftene på 
boligen gjennom leiesummen.

Garanti sin fordel som utleiemegler er at 
de kjenner alle regler rundt et leieforhold, og 
dermed unngår å gjøre prosedyrefeil som for 
eksempel kan utsette eventuelle utkastelser 
eller andre konfliktforhold.

− Den jevne leietaker er i dag langt mer klar 
over egne rettigheter, og derfor opplever utlei-
ere at det kan være enklere å la oss håndtere 
alle forhold rundt utleie, sier Bratterud.

 Garanti forvalter i dag over 70 utleieboliger 

i Tromsø, hovedtyngden av disse er oppsagte 
andeler i ulike borettslag. 

For borettslagene er utleie en måte å dekke 
inn utgiftene tilknyttet den oppsagte andelen, 
slik at merkostnaden blir minimalisert for 
de andre andelshaverne frem til boligen kan 
omsettes i markedet. 

 − Utleie er et godt alternativ når leilighetene 
er vanskelig å selge. Nå er det jo også sånn at 
mange kun ønsker å leie, kontra å kjøpe selv. 
Mange er i Tromsø for kortere perioder og  finner 
det ikke hensiktsmessig å investere i bolig i 
løpet av denne tiden, forklarer Ingvild Bratterud.

Solgt etter 
68 dager
Den toroms leiligheten til Kenneth 
Kirkpatrick som vi brukte som  eksempel 
da vi omtalte starten av en salgs prosess 
i julenummeret av Bolyst, ble solgt 
etter 68 dager. Dette var litt over snittet 
omsetningstid i denne perioden. Leilig-
heten hadde to budgivere, og ble til slutt 
solgt til 30.000 under prisantydningen.

BLANT TOPP TI
At salget øker er det spesielt to ved dette 
meglerkontoret som får med seg. Raimond 
Sørensen og Tom Eirik Larsen er de eneste 
ved Garanti Eiendomsmegling som er fulltids 
dedikert til eiendomsmegling.

Det resulterte dermed i en topp ti-plassering 
i Garanti-kjeden for de to meglerne. Garanti-
kjeden er landsdekkende og måler hvert år 
hvilke ti meglere som har solgt flest enheter 
i Norge. Belønningen er en inspirasjonstur til 
Barcelona. Leif-Harald Svendsen er stolt over at 
Tromsø-kontoret hevder seg i kjeden. 

− Det er en hyggelig påskjønnelse for 
to  seriøse karer som har jobbet hardt, 
 kommenterer sjefen.

Garanti Eiendomsmegling i Tromsø kom for 
øvrig på 9. plass i Garanti-kjeden totalt i fjor, 
av 35 kontorer, og er veldig fornøyd med denne 
plasseringen.

− Vi var også en av tre kontorer med den 
mest positive utviklingen i hele kjeden i fjor, 
sier Leif-Harald Svendsen.
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Likningsoppgaver for 2010 er sendt ut til alle andelseiere. Alle som har 
vært andels- eller seksjonseiere i boligselskaper i skatteåret skal ha 
 mottatt likningsoppgave på papir til sin registrerte adresse. Samtidig 
med at  opp gavene sendes, overføres de samme opplysningene til 
 Skattedirektoratet. Opplysningene skal være tatt inn i den forhånds-
utfylte selvangivelsen.  Vi har laget en kort guide og sjekkliste på hva du 
skal se etter.

Poster på selvangivelsen
•	 Post	2.8.1	-	Andel	andre	inntekter
 Dette er andelseiers/seksjonseiers andel av boligselskapets 

 finansinntekter.

•	 Post	3.3.4	-	Andel	utgifter
 Dette er andelseiers/seksjonseiers andel av boligselskapets finans-

kostnader. Eventuelle byggelånsrenter som gjensto til fordeling pr. 
01.01.2010 er i sin helhet fordelt i 2010 (i hht nye forskrifter).

•	 Post	4.5.3	-	Andel	annen	formue
 Borettslag:
 Dette er andelseiers andel av boligselskapets samlede omløps-

midler, som kontanter, bankinnskudd, utestående fordringer og 
forskutteringer m.m., samt langsiktige utestående fordringer, 
aksjer og andeler, redusert med skattemessig kortsiktig gjeld.

 Sameier:
 Dette er seksjonseiers andel av boligselskapets samlede 

omløpsmidler, som kontanter, bankinnskudd, utestående 
fordringer og forskutteringer m.m., samt langsiktige utestående 
fordringer, aksjer og andeler.

•	 Post	4.8.2	-	Andel	gjeld
 Borettslag:
 Dette er andelseiers andel av boligselskapets langsiktige gjeld, i 

hht. årsoppgave fra låneinstitusjon. Eventuell negativ formue vil 
også rapporteres under denne posten.

 Sameier:
 Dette er seksjonseiers andel av boligselskapets langsiktige gjeld, 

i hht. årsoppgave fra låneinstitusjon. Eventuell negativ formue 
vil også rapporteres under denne posten. I tillegg kommer skat-
temessig kortsiktig gjeld.

Hva når det er flere eiere til boligen?
Dersom det er flere enn èn eier av andelen, blir alltid beløpene delt 
likt ut fra hvor mange som eier boligen – i hht. retningslinjer fra 
 Skattedirektoratet. Dersom for eksempel to personer eier 50 prosent 
hver og ønsker alt på en person, må man selv endre forslag til selv-
angivelse som sendes ut i april og skrive en kort forklaring.

Hvordan håndtere endringsoppgave?
Dersom du har mottatt en endringsoppgave, så skal denne legges til 
eller trekkes fra den opprinnelige ligningsoppgaven. Dette er altså 
ingen ny oppgave, bare en endring.

Kjøp / salg av bolig i løpet av ligningsåret
Den som står som eier pr. 31. desember får gjelds- og formueposten.
Andel andre inntekter/utgifter blir fordelt forholdsmessig etter 
antall hele måneder hver andelshaver har vært eier av andelen. 
 Overdragelsesmåneden henføres til den nye eieren.

Ligningsverdi
Forretningsfører innrapporterer kun ligningsverdi dersom bolig-
selskapet består av fritidsboliger.

For alle andre boligselskaper fastsettes nå ligningsverdien ut fra 
et arealbasert takseringssystem. Ligningsverdien skal baseres på 
 differensierte kvadratmeterpriser som beregnes ut fra boligtype, areal, 
geografisk beliggenhet og byggeår.

Fastsettelse av ligningsverdien er nå et forhold direkte mellom 
boligeier og ligningsmyndighetene. De som har spørsmål rundt 
fast settelsen av ligningsverdien for sin bolig, må ta kontakt med 
 Skatteetaten direkte.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om ligningsverdien på 
boliger finner du mer informasjon på Skatteetaten.no. (Se spesielt 
spørsmål og svar nederst på siden det vises til) På samme måte som 
tidligere år, sitter vi ikke på opplysninger om likningsverdien i sameier. 
Men også sameier er omfattet av det nye arealbaserte takserings-
systemet.

Leilighetens bolignummer
Leilighetens bolignummer er tatt med på blanketten. Bolignummeret 
forteller i hvilken etasje leiligheten ligger og hvor den er plassert i 
etasjen (regnet fra venstre).

Spesielt for borettslag som har hatt 
førsteårs kostnader til fordeling de 
fire kommende år
Renteinntekter og rentekostnader 
for 2009 er fordelt sammen med 
tallene for 2010, det samme 
 gjelder eventuell rest fra tidligere 
år.

Forvaltning

Gerd Soleng 
Forvaltningssjef

TBBL

Selvangivelse og likningsoppgaver for 2010

 Husets femte og glemte fasade:

Rehabilitering av tak 
Godt vedlikehold av boligselskaper er både en 
plikt for styret og bidrar til å sikre lengre levetid 
for boligmassen. Selv med kjærlig og plan-
messig arbeid, kommer det til et punkt der det 
ikke lengre nytter å drive vedlikehold, og man 
er nødt å skifte ut de elementene det gjelder. 
Tak er et slikt eksempel, og kalles ofte husets 
femte og glemte fasade. Blokk- og terrasse-
bebyggelsen fra 60-80-tallet opplever i dag 
i stadig større grad problemer med sine tak. 
Mange av disse har flate tak, dvs. tak som har 
en takvinkel på under 6 grader og tekket med 
enten asfalt eller folie takbelegg. Problemene 
knytter seg gjerne til lekkasjer både i form av 
vanninntrenging og tap av varme.

VANNSKADER
Konsekvensen av vannlekkasjer kan bli store. 
For 2010 ble det meldt om 102.590 vannskader 
i Norge, viser tall fra Finansnæringens Felles-
organisasjon (FNO). Den gamle «rekorden» ble 
satt i 1996, med 80.550 vannskader. En stor 
del av dette er skader knyttet til sprukne vann-
rør i hus og hytter, men gir en pekepinn på hvor 
stort omfang denne typen skader har.

− Mange tenker nok ikke på at tak og skader 
på dette faktisk ikke er dekket av den normale 
forsikringen for bygningsmassen. På mange 
måter kan man si at det forutsettes at taket 
både er tett og tåler normal eksponering for 

naturkreftene. På eldre bygg trenger ikke dette 
være tilfelle, sier teknisk-/utbyggingssjef i TBBL 
Teknisk Svein Erik Rollstad.

Ved siden av direkte skade som følge 
av vannlekkasjer kan det i tillegg oppstå 
 sekundære problemer som mugg, råtesopp og 
korrosjon. Disse kan ofte bli større enn den 
opprinnelige skaden.

ISOLERING OG TAKTEKKING
Boliger bygget på 60-70-tallet har normalt hatt 
100 mm isolering i taket. For å komme opp på 
dagens standard anbefales tilleggsisolering 
på minimum 150 mm. Teknisk kan denne 
 isoleringen gjøres på flere måter.

− Man kan enten benytte eksisterende 
underlag og bygge på om underlaget  tillater 
det, eller man åpner og legger nytt tak. 
Vi anbefaler sterkt at rehabilitering av tak 
 kombineres med etterisolering og full tekking. 
I dag hvor strømprisen er skyhøy, vil man se at 
besparingen kommer svært raskt som følge av 
tilleggsisoleringen, sier Rollstad.

ETTERISOLERING KUTTER KLIMAUTSLIPP
Sparepotensialet for norske boliger er  beregnet 
til 3,7 TWh, viser en rapport fra SINTEF 
 Byggforsk. Har huset ditt stort varmetap, vil 
etterisolering gi bedre komfort i tillegg til å 
senke energibehovet med om lag 20 prosent. 

Flere av Tromsøs bydeler er bygd fra slutten av 1960-tallet til 
 tidlig på 80-tallet. En rekke boligselskaper fra denne tids perioden 
merker nå at alt har en begrenset levetid – til og med taket.

FAKTA
Beregning energibruk:
En typisk beregning for 500 m² tak der en 
har 100 mm isolasjon med lamdaklasse 
37-38 og øker den til 250 mm, gir 15 000 
kWh spart pr år. 
Ved strømpris på kr 0,80 gir dette reduserte 
kostnader pr år på kr 12 000.

Kilde: Frank Wilhelmsen, 
produktutvikler i Brødrene Sunde AS

FAKTA
Sjekk byggeåret
Byggeåret er den letteste måten å avsløre 
behovet for etterisolering på.
n Boliger bygd før ca 1955 har lite eller 
ingen isolasjon. I tillegg er de utette. Etasje-
skiller/tak var typisk fylt med spon eller leire. 
Energisparepotensialet er betydelig. 
n Boliger bygd etter 1955 har vanligvis 
mineralull i veggene. Isolasjonstykkelsen er 
langt mindre enn dagens krav. Både med 
hensyn til komfort, miljø og økonomi vil det i 
de fleste tilfeller være fornuftig å etterisolere 
spesielt taket i boligen. I tillegg er det stor 
sannsynlighet for at montert isolasjon er 
sammentrykt eller deformert. 
n Boliger bygd på 1970-, 80- og 90-tallet 
har vesentlig mindre isolasjon enn dagens 
krav, og ble typisk isolert med 10-20 cm 
isolasjon. Også her er det mulig at isolasjo-
nen er sammentrykt, deformert eller på en 
annen måte preges av byggefeil. Kvaliteten 
på arbeidet spiller også inn.

Kilde: Enova.no 



VIKTIG 

BESKJED!
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En av de viktigste oppgavene for et styre er å kommunisere 
med sine beboere. Dette er kanskje også den av oppgavene som 
mange styrer isolert sett bruker mest tid på. Kan dette forbedres 
gjennom å ta nye verktøy i bruk?
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Nettbrett 
eller PC?

Hva gjør du neste gang du skal kjøpe ny PC? Velger du den tradisjonelle PC-en 
eller går du for et nettbrett? iPad skapte en liten IT-revolusjon da den kom ut 
på markedet. Mot slutten av 2010 var det i følge TNS Gallup 150 000 iPad 
tilgjengelig i Norge. Den fenger fordi den er enkelt laget, rask å starte opp, og 
programmene er enkle å bruke. 

2. mars presenterte Apple og Jobs iPad 2. Den lanseres i USA 11. mars og 
ventes til Norge 25. samme måned. Av nyheter finner vi en grafikk som har 9 
ganger bedre ytelse, A5-prosessor, avspilling i HD opptil 1080p, og den kan 
kobles til TV via HDMI med kabel. I tillegg har den kamera foran og bak for bl.a. 
videokonferanse. Prisen forventes å være omtrent på samme nivå som med 
dagens iPad, noe som trolig gjør den første versjonen rimeligere.

Hva så med konkurrentene? Mange har allerede lansert sin første versjon 
nettbrett, og utvikler stadig nye. Samsung har sin Galaxy Tab med 7 tommers 
skjerm. Creative Ziio har lansert en 7 og 10 tommers utgave. Motorola har sin 
Xoom og BlackBerry har sin PlayBook. Og det kommer stadig flere til fra bl.a. 
HTC, Fujitsu og HP. 

Nettbrettene har utvilsomt en god fremtid. De er enkle å ta med seg, og det 
er snart å koble opp kommunikasjon med 3G og trådløst nett tilgjengelig. 
 Tastaturet på et nettbrett er langt bedre enn på mobiltelefonen, men skal 
du skrive mye anbefales det å kjøpe et eksternt tastatur. Noen har integrert 
mobiltelefon, men kjøper du et uten kan du likevel snakke om du installerer for 
eksempel Skype. Her kommer også Apple med nye og oppdaterte apps.

Nettbrettene har god tilgang på bøker som lett lar seg justere bokstavstørrelsen 
på. Med den tradisjonelle boka må du nok hente brillene om du har problem med 
 skriften. Mange av programmene er gratis å laste ned, mens andre varierer i pris 
fra noen få kroner flere hundre. Hvilket nettbrett du kommer til å velge avhenger 
også litt av størrelsen. En 7 tommers kan du putte på innerlomma, men en 
10 tommer trolig gir deg en bedre skjermopplevelse. Det mest  spennende i 
utviklingen er nok like fullt om hvor går disse nettbrettene fremover. 
Skal de bli fullgode erstatninger for bærbare pc-er eller skal de 
primært være fokusert på lett jobbing, eksempelvis svare e-post 
og lignende, underholdning eller lesing av forskjellige digitale 
media? Kanskje faller de utenfor de tradisjonelle kategorier og 
blir noe vi ikke har sett før. Kun tiden vil vise dette.

Lykke til med valget!

IT-hjørnet

Kjell Magnar Lekang, 
IT-konsulent TBBL

E-POST
Fordeler
•	Billig	og	rask	måte	å	nå	ut	til	alle
•	Lett	å	tilpasse	informasjon	etter	

behov/differensiere.
Ulemper
•	Ikke	alle	er	på	nett/har	e-post
•	Informasjonen	kan	«drukne»	blant	

andre e-poster

HJEMMESIDE
Fordeler
•	Enkelt	å	oppdatere	med	ny	infor-

masjon
•	Utmerket	til	løpende	informering,	

for eksempel i forbindelse med 
arbeid som utføres i laget.

•	Kan	med	hell	kombineres	med	
sosiale medier, e-post og SMS.

Ulemper
•	Passiv	kommunikasjonsform,	og	

ensidig om man ikke bruker verk-
tøy for kommentar eller forum.

•	Frekvens	på	besøk	vil	variere,	og	
kunne medføre at du aktivt må be 
beboerne sjekke hjemmesiden for 
nyheter eller informasjon.

OPPSLAGSTAVLE
Fordeler
•	Fungerer	utmerket	ved	kjappe	

beskjeder.
•	Bruk	dørene	som	oppslagstavle	

om det haster eller er viktig 
beskjed.

Ulemper
•	Oppslagstavler	kan	ofte	ha	for	

mye og gammel informasjon 
hengende på seg.

•	Et	oppslag	er	en	kort	beskjed.	
Ved behov for utfyllende informa-
sjon må andre medieformer 
benyttes.

BREV I POSTKASSEN
Fordeler
•	Du	vet	at	informasjonen	er	

 kommet til den enkelte.
•	Sparer	beboeren	for	utskrift.
Ulemper
•	Kan	forsvinne	blant	annen	post.
•	Viktig	at	informasjonen	er	tydelig	

merket og klart i sitt budskap.
•	Tungvindt	måte	å	distribuere	

informasjon på, særlig om man 
har mange enheter.

•	Lite	miljøvennlig

Tradisjonelt har tre hovedmåter vært benyttet 
i kommunikasjonen mellom styre og  beboere. 
Skriv i postkasse, oppslag på tavle og dør-
til-dør. Å gå over til å kombinere  elektronisk 
og papirkommunikasjon kan være både 
 besparende og praktisk.

− Det viktigste er å definere ut målgruppen 
din i valg av hvordan du skal kommunisere. 
Både tradisjonelle metoder og elektroniske 
medier har fordeler og bakdeler ved seg. Det er 
viktig å huske på at alle har rett til lik tilgang 
på informasjon. En annen viktig ting er å være 

i aktiv dialog med beboerne om hvordan de 
ønsker informasjonen. Ved siden av at det er 
arbeidsbesparende for styret å legge ut ting på 
lagets nettside eller sende en e-post, så er det 
viktig å sikre at dette faktisk blir lest, forteller 
kommunikasjonssjef i TBBL Kim Kr. Nordli.

SMS-VARSLING
I dag har mange boligselskap egne nettsider 
hvor de legger ut informasjon om hva som rører 
seg. Mange av disse nettløsningene åpner også 
opp for kommunikasjon via e-post og SMS. 

En SMS kan være en god løsning for å minne 
beboerne om møte, generalforsamling eller hvis 
arbeid skal utføres i nærområdet som påvirker 
beboerne. Særlig når det er behov for å få 
ut informasjon hurtig kan dette være en god 
 løsning, eksempelvis ved strømbrudd eller tap 
av vann. Spesielt vil dette være egnet i store 
lag med mange enheter. 

− Et annet tips som jeg tror en del kan 
tenke igjennom er hvilken informasjon utover 
den  formelle, man bør sende ut. Ikke alt vil 
være like viktig, og jeg tror at for mye for ofte, 
kan bidra til at mottagerne blir litt «trette» og 
dermed kanskje ikke får med seg det som er 
substansielt. Tenk gjennom hva du selv ville 
oppfatte som viktig og riktig informasjon. Det 
gir en god pekepinn, sier Nordli.

Selv om elektronisk korrespondanse i mange 

Hvordan nå ut:

Kommunikasjon 
med beboerne

Forskjellige måter å  kommunisere på – fordeler og ulemper

SMS
Fordeler
•	Utmerket	til	kjappe	og	korte	

beskjeder eks. påminnelse 
om møte.

•	De	fleste	har	med	seg	mobil-
telefon hele tiden.

Ulemper
•	Innsamling	og	ajourføring	av	

telefonlister tar tid.
•	Passer	ikke	til	lengre	

informasjon, dvs. utover 160 
tegn.

DØR-TIL-DØR
Fordeler
•	Budskapet	blir	formidlet	i	

dialogen. Dette gir mindre 
rom for misforståelser eller 
tolkninger.

•	Toveis	kommunikasjon.	
 Mottager kan stille spørsmål 
og gi tilbakemeldinger.

•	Bygger	kontakt	med	
 beboerne. Særlig gjelder 
dette i større lag.

Ulemper
•	Tar	lang	tid,	og	det	kan	være	

vanskelig å oppnå kontakt 
innenfor den aktuelle fristen

 eller tiden som er satt av til dette.

tilfeller er praktisk, og ikke minst bra for miljøet, så er det viktig 
å huske at en del kommunikasjon, eksempelvis i forbindelse 
med generalforsamling, skal foregå i papirform. Hvis andre 
 kommunikasjonsformer ønskes benyttet må man foreta en 
vedtektsendring for å kunne gjøre dette.

GÅR NYE VEIER
Vestlia borettslag har 28 enheter. Høsten 2010  mottok de 
 2.  premie under utdelingen av årets Bomiljøpris. I  juryens 
 begrunnelse var nettopp bruken av sosiale medier i 
 kommunikasjon med beboerne trukket fram som sentralt for 
hvorfor de ble  premiert. I deres borettslag er det kun to som ikke 
benytter e-post, samt at rundt halvparten er på Facebook.

− Det meste av informasjonen sendes ut per e-post. Til de to 
som ikke har nett, skriver vi ut og legger i postkassen til dem. 
Vi har også laget en lukket fjesbok-gruppe for beboerne. Alle 
som er på Facebook som bor her er med i denne. Det er rundt 
halvparten. Denne gruppen bruker vi primært til å informere om 
sosiale ting som skjer i laget, forteller styremedlem i Vestlia, 
Beate Larssen, til Bolyst.

Kim Kr. Nordli,
Kommunikasjons-
sjef i TBBL.



Tilbud fra Telenor ADSL
Skadeforsikring

Strøm
Billån

Boliglån
Maling etc fra Flügger

Alarm fra G4S
Bil- og boligabonnement fra Falck

Interiørmagasiner fra Bonytt
Miljøkredittkort fra Pangea

Kunst fra Galleri Impasto
Rabatter hos lokale forretninger

Lokale kulturtilbud
Reisetilbud

JEG KJENNER INGEN MEDLEMSFORDELER
Annet, notér:

68,1%
49,3%

76,3%
20%
23,7%

12,3%
20%

27,3%
15,2%
3%

9,2%
82,9%

47,1%
10,7%

3,9%
1,4%

79%
17,7%
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Medlemskortet som du har fått sammen med denne utgaven av 
«Bolyst» gir deg tilgang på en rekke medlemsfordeler. 79,6 prosent av 
TBBLs medlemmer bruker medlemskortet aktivt, og er blant landets 
mest fornøyde! 

− Husk å aktivere medlemskortet ditt, og å 
bruke medlemsfordelene dine, minner Hege 
 Elisabeth Bosch om. Hun viser fram klistre-
merket du skal være på utkikk etter. Samtlige 
partnere har fått utdelt merkene med opp-
fordring om å lime det på kassaapparatet eller 
på annet vis gjøre det synlig for kundene sine. 

Bosch er leder for TBBLs medlemsservice 
og er svært glad for de hyggelige tilbake-
meldingene som blir TBBL til del i den siste 
medlemsundersøkelsen. 31 prosent av 
TBBLs medlemmer tok seg tid til å svare, og 
 resultatene må dermed kunne sies å være godt 
representativt for status i boligbyggelaget.

TAR IMOT TIPS
− Vi forsøker hele tiden å være våkne 
for å inngå nye partnerskap som kan gi 
 medlemmene nye fordeler, og tar gjerne imot 

forslag til partnere, forsikrer Bosch.
Etter at TBBL satset mer målrettet på 

medlemsmagasinet «Bolyst» opplever Bosch 
en stadig større pågang fra bedrifter som vil 
bli partnere. Og det er i medlemsmagasinet 
medlemmene liker å holde seg oppdatert. Over 
96 prosent orienterer seg om medlemstilbud og 
partnere gjennom «Bolyst», mens 83,6 prosent 
også bruker TBBLs hjemmesider for å lete etter 
gode medlemskupp. 82,9 prosent er orientert 
om de lokale medlemsfordelene. Kunnskapen 
om de øvrige medlemstilbudene varierer.

− Blant partnerne våre som aktivt måler 
effekten av partnerskapet, ser vi at TBBL- 
medlemmer står for en betydelig del av 
 omsetningen. Likedan får medlemmene alltid 
rabatt når de viser fram medlemskortet sitt. 
Dermed kan vi trygt si at dette er en vinn-vinn-
avtale for begge parter, forklarer Bosch.

Blant Norges 
mest fornøyde

er det kun den nasjonale partneren Lampehuset 
her i Tromsø som også registrerer medlems-
kortet digitalt.

IVRIG PÅ Å ANBEFALE
TBBLs medlemmer er også blant landets 
ivrigste til å anbefale gode medlemsfordeler 
til andre. Sammenliknet med alle bolig-
byggelagene i landet er TBBLs  medlemmer 
 faktisk på andreplass når det gjelder å 
tipse andre om gode medlemstilbud. TBBLs 
 medlemmer tydelig også fornøyd med til-
budene. Sammen liknet med resten av landet 
kommer TBBL-medlemmene på femte plass 
når det gjelder å være fornøyde. Landets mest 

fornøyde borettslagsbeboere bor for øvrig på 
Elverum. De rangerer i gjennomsnitt sin til-
fredshet til 4,57, mot TBBL-medlemmenes 4,27 
i en poengskala hvor 6 er høyeste karakter.

Blant de nasjonale avtalene er folk mest for-
nøyd med forsikringsavtalen. Under søkelsene 
viser også at det er de som bor i enebolig 
som er ivrigst på å bruke medlemskortet sitt. 
Ikke unaturlig, siden medlemsfordelene nok 
er et tyngre argument for medlemskap enn 
 ansiennitet blant de som bor i enebolig.  

47 PARTNERAVTALER
Akkurat nå har TBBL 35 lokale partnere. Når 
man plusser på de 12 nasjonale avtalene som 
medlemmene får tilgang til gjennom NBBL, er 
antallet partnere oppe i 47. 

− Det er viktig å aktivere medlems kortet 
for å få ta del i alle avtalene. Med tiden 
er det meningen at medlemmene skal dra 
 medlemskortet i betalingsautomaten, og 
dermed kan de opparbeide seg bonus i kortet 
basert på hvor mye de handler. Men foreløpig 

Benytter eller har du benyttet deg av 
noen av medlemstilbudene fra TBBL?

Ja
Nei
Vet ikke      3,3%

Hege-Elisabeth Bosch er medlemsansvarlig i TBBL. Det er hun som inngår kontrakter med nye partnere, og fornyer de gamle. Hun jobber stadig for å gjøre medlemstilbudene enda bedre, og er utrolig glad for den 
 fantastiske responsen som TBBL får i den siste medlemsundersøkelsen.

Disse medlemsfordelene kjenner TBBL-medlemmene til.



Grete Ovanger er markdssjef i Ishavskraft.
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n Vianor Tromsø tilbyr dekkservice, oljer 
og oljeskift, batterier, AC-service (air 
conditioning), dekkhotell, MC-dekk, land-
bruksdekk og 24-timers vakttelefon. 
n Vianor er Nordens største dekk- og 
servicekjede med over 770  avdelinger, 
og har spesialistkompetanse på dekk-
service. 
n Tromsø-verkstedet med sine 12 
ansatte er det største innenfor kjeden, 
og blant de største i Norge.  

3

mer enn spotpris i enkelte deler av året, men 
 definitivt mindre i andre deler av året. Som 
oftest er strømprisen høyest i kuldeperiodene 
når vi bruker mest strøm, slik at strøm regninga 
blir ekstra stor om vinteren. Med fastpris 
unngår du å få dobbelt opp i negativ forstand, 
forklarer hun. Risikoen med fastpris er selvsagt 
om strømprisen blir veldig lav i en lengre 
periode, da vil ikke fastpriskundene hente 
effekt av dette.

Ishavskraft har faktisk over tid vært blant 
Norges rimeligste på dette produktet. 

SPOTPRISEN 
Spotprisen er prisen som følger markedet. 
Med andre ord «flytende rente» om vi igjen 
 sammenlikner med bankvesenet. 

− TBBL-medlemmer får kjøpe strøm til 
samme pris som det Ishavskraft selv må betale 
hos Nord Pool, altså til vår kostpris. Det eneste 

du betaler ekstra er ekspedisjonsgebyret 
som er på 22 kroner per faktura om du har 
avtalegiro. 

50/50 er en kombinasjon av de to  avtalene, 
for den som ønsker litt forutsigbarhet og 
 samtidig vil flyte med markedet. 

DÅRLIG I MEDIA
− Men det er ikke ord som «billig» og «gunstig» 
som er oftest i bruk når media omtaler Ishavs-
krafts priser?

− Vi har et kommunikasjonsutfordring når 
det gjelder de positive nyhetene våre. Media 
liker helst å skrive om oss de få gangene vi 
kommer dårlig ut, mener Ovanger.

De er åpenbart ikke like interessant å skrive 
når Ishavskraft ifølge Konkurransetilsynet 
faktisk er rimeligst. 

− Vi fikk Troms Folkeblad til å lage en 
 artikkel om at vi rådet folk til å inngå fastpris-
avtale da prisen var rundt 30 øre per kwh. Etter 
dette oppslaget hadde vi mange kunder fra 
finnsnesområdet som valgte dette produktet, 
og som umiddelbart fikk mye igjen for det da 
prisen føk opp i det dobbelte i vintermånedene. 
Vi skulle gjerne ønske at media var mer ivrige 
etter å gi folk gode råd.

STILLER I STYREMØTE
Hvis et av TBBLs borettslag skulle ønske mer 
informasjon om strøm og energisparende tiltak 
er Ishavskraft mer enn villig til å stille opp.

− Vi stiller gjerne på styremøter på etter-
middagstid, det er bare å komme med 
invitasjon, forsikrer Grete Ovanger. Hun mener 
mange boligselskap har mye å hente på å 
etterisolere eller gjøre andre energisparende 
tiltak for å bruke mindre strøm. Sammen med 
Grønn Hverdag jobber Ishavskraft målrettet 
med å få folk til å kutte forbruket sitt. 

− Vi er det landet i Norden og Europa for 
øvrig som bruker mest strøm. Du skal ikke 
 lenger enn til Sverige før folk oppfatter deg 
som direkte uhøflig om du glemmer å skru av 
lyset når du forlater toalettet. Vi i Norge kan 
med fordel endre holdningene våre til strøm-
bruk og dermed ta bedre vare på miljøet.

Norges beste fastpris på strøm

− De tre produktene våre til TBBL- 
medlemmer er FastKraft, TBBL spot og 
50/50, forklarer markedssjef Grete Ovanger 
i Ishavskraft. 

Hun sammenlikner prissystemet hos 
kraftselskapene med bankrenta, bortsett 
fra at strømleverandørenes bestemmende 
instans heter Nord Pool, og ikke «Sentral-
banken». Kraftprisene justeres opp og ned 
i en svimlende hastighet sammenliknet 
med bankrenta som har holdt seg relativt 
stabil de siste par årene. Men de færreste 
strømkunder har særlig kunnskap om kraft-
selskapenes prissystem, og for uinnvidde 
kan det ta litt tid å finne ut hvilket produkt 
som er gunstigst for eget forbruk. 

− Mitt viktigste råd i forhold til våre 
kunder er: Ta kontakt med oss! Ditt forbruk 
avgjør hvilket produkt som passer best for 
deg, og våre rådgivere hjelper deg til å finne 
det beste produktet.

Ovanger kan trygt anbefale eget kunde-
senter. De syv siste gangene kundeservicen 
har blitt målt av Norsk Kraftsalgsbarometer  
har Ishavskraft blitt kåret til landets beste. 
Denne målingen blir foretatt pr kvartal, og 
Ishavskraft er opptatt av å være på tå hev 
for kundene sine.

GUNSTIG TIDSPUNKT
Ovanger er spesielt opptatt av å tipse TBBL-
medlemmene om FastKraft-avtalen akkurat 
nå når den hardeste vinteren er over. Ved 
siden av at Ishavskraft allerede er billigst 
i Norge får TBBL-medlemmer ytterlige 0,5 
øre i rabatt per kwh på denne avtalen.

− Nå mot sommeren går prisene ned, og 
er gjerne det gunstigste tidspunktet å binde 
prisen på.

FastKraft fungerer som bankenes fast-
renteavtale. Du binder prisen når den er på 
ett visst nivå, og da gjelder denne prisen for 
hele den tidsavtalte perioden. Ishavskraft 
tilbyr ett og tre års bindingstid.

− Dette betyr at du kanskje må betale 

Denne lørdagen får TBBL-medlemmer ekstra 
gode priser på dekk, felger, oljeskift og air 
conditioning-service med mer. Vianor Tromsøs 
dører er åpne fra klokken 10.00 til 15.00.

– Vianor betyr «Veien i Nord», og skal 
være spesialist på nordiske forhold. Vi er det 
største dekkverkstedet i Vianor-systemet, og 
blant de største verkstedene i Norge, forteller 
 avdelingsleder Bård Adolfsen. Sammen med 
11 med arbeidere tilbyr han et tjenestespekter 
bestående av dekkservice, oljer og oljeskift, 
batterier, AC-service (air conditioning), dekk-
hotell, MC-dekk, landbruksdekk og 24-timers 
vakttelefon. 

RABATTER
– På medlemsdagen vil TBBL-medlemmer i 
utgangspunktet få ordinære rabatter med ytter-
ligere avslag på åtte prosent, sier Adolfsen. 
Ordinære rabatter er 12 prosent på dekk av 
typene Nokian, Nordman og Champiro,  batteri, 
oljeskift, AC-service og dekkhotell, samt 
 nettopris på felger av typene Trend Silver, Trend 
Cap-Dezen F og Dezent RB. For eksempel vil 
et sett med Nokian-dekk og Trend Silver-felger 
koste 8050 kroner med ordinær rabatt, og med 
spesialrabatt den 9. april 7410 kroner. 

MED PÅ KJØPET
Adolfsen frister også med en ny, gunstig garanti 
ved kjøp av Nokian-dekk. 

– Etter å ha registrert seg på nett hos Nokian 

innen 14 dager etter kjøpet, får man gratis vei-
hjelp i ett år. Det kan være nyttig å ha hvis man 
for eksempel får stopp på tur over Finnmarks-
vidda, sier han. 

For øvrig utfører Vianor Tromsø gratis batteri-
test, og peiler olje ved dekkskifte uten ekstra 
kostnad. Virksomheten het tidligere Gummi-
ringen AS, og ble innlemmet i den nordiske 
dekk- og servicekjeden i 1995. Åpningstider er 
fra 07.30 til 16.30 mandag til fredag. 

Vår og sommer med nytt føre nærmer seg. I den anledning inviterer 
dekk- og servicevirksomheten Vianor Tromsø til medlemsdag 9. april. 

Dekkspesialister i Vianor Tromsø: (f.v.) Karl-Martin Adolfsen, Hans Arthur Hansen (praktikant), Oleg 
Sdobnikov og avdelingsleder Bård Adolfsen. 

Medlemsdag hos dekkspesialist

TBBLs medlemmer kan glede 
seg over at fastprisavtalen de 
har på strøm hos Ishavskraft 
nå er Norges billigste, både for 
binding i ett og i tre år.
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Butikken er nemlig beregnet på bedrifter og 
storhusholdning, og prisene presses deretter. 
Derfor har stadig flere privatpersoner oppdaget 
at det er mulig å gjøre seg virkelige priskupp her 
om man er villig til å handle inn litt større kvanta 
enn forbrukerpakninger. Gladnyheten til TBBL-
medlemmer er at de på toppen av grossist prisen 
får 20 prosent rabatt på alt av varer i butikken, 
minus skrivere og renholdsmaskiner. På blekk og 
tonere er rabatten 30 prosent. 

SPENT
− Vi er veldig spent på hvordan vi slår an hos 
TBBL-medlemmene. Butikken vår har eksistert 
i Tromsø siden 2007, men vi opplever at den 
ennå er relativt ukjent i byen. Det skyldes at 
vi hele tiden kun har henvendt oss til bedrifts-
markedet. Nå kommer stadig flere privat-
personer til oss for å handle, og ser ut til å 
trives med at vi har et veldig stort vareutvalg, 
forteller butikksjef Carine Nordeng Eriksen.  

Utvalget kommer til å øke ytterligere. For 
tiden pågår en utvidelse av salgsarealet, slik at 
det totalt sett vil bugne av tilbud på drøye 1000 
kvadratmeter. Her er kjøkkenutstyr, kasse roller, 
stentøy og glass, her er et digert utvalg av 
lyspærer og lysstoffrør, og i tillegg en avdeling 
med servietter, lys og engangsartikler som 
kan begeistre enhver festarrangør. I tillegg er 
her selvsagt mye kontorrekvisita, emballasje-
produkter og renholdsprodukter.

LYKKETREFF?
− Partnerskapet vårt er en tilfeldighet. Det 
begynte med at vi ble TBBLs hovedleverandør 
på kontorrekvisita og utstyr. Da de kom med 
partnerinvitasjon takket vi ja fordi vi ønsker 
å bli endra bedre kjent i privatmarkedet. Jeg 
håper at det kan friste at vi gir 20 prosent 
rabatt på grossistpriser, smiler butikksjefen. 

Det meste burde i alle fall ligge til rette for 
et aldri så lite lykketreff mellom medlemmer og 

partner. Butikken ligger sør på Tromsøya ned 
mot sjøen, i samme bygning som Rema 1000 
og Eksportutvalget for fisk.

NorEngros har eksistert i Tromsø siden 1999, 
og kjeden er deleid av Markedshuset Tromsø 
som igjen eies av fire lokale investorer.

− Vi er dermed ikke «kjedestyrt». Det er bedrif-
tene som bestemmer over kjeden, ikke motsatt. 
Det betyr at vi må jobbe hardere med å holde oss 
orientert i markedet, men også at vi kan ta mer 
lokale hensyn. Vi kjører spesialtilbud hver eneste 
måned, forsikrer Carine Nordeng Eriksen.

God kapasitet på lagerplass var derfor en 
prioritet da Hasselberg Transport i fjor flyttet 
til nye lokaler på Skattøra. De har nå 3500 
kubikkmeter som de leier ut, og tørre, tette 
lagringskontainere av tre låses av og stables 
i høyden. Stadig flere av Tromsøs innbyggere 
velger å leie lagerplass her når bodplassen 
hjemme blir for liten. 

FØLGER BOLIGMARKEDET
− Mange av dagens leiligheter har lite bodplass, 
derfor velger mange å leie ekstra lagringsplass 
her. Ellers følger vår bedrift i stor grad trendene 

i boligmarkedet. Nå har vi en god del mellom-
lagring i forbindelse med salg og kjøp av bolig. 
Bankene krever at du får solgt det gamle før du 
kan kjøpe nytt. Da havner gjerne innboet hos oss 
en periode, forklarer Ørjan Nilssen. Han er salgs- 
og markeds ansvarlig og også deleier i firmaet 
Hasselberg Transport as. Tromsø-bedriften ble 
etablert allerede i 1968, mens de nåværende 
eierne kjøpte det i 2003.

Hasselberg Transport er nå nærmest 
enerådende som flyttebyrå i Nord-Norge. De 
er Norges absolutt største på å flytte innbo 
mellom sør og nord, og har også partnere for 
flyttetransport til og fra utlandet. Firmaet har 
sin desiderte høysesong om sommeren. Det 
er da de fleste velger å flytte mellom sør og 
nord, og Hasselberg Transport har nærmere 50 
ansatte i sving for selskapet om sommeren. Nå 
om vinteren er aktiviteten jevn, men betydelig 
mindre.

− Akkurat nå mens vi prater har vi vel en 
8-10 vogntog i fart ute langs veiene, på vei 
mellom sør og nord, forteller Nilssen. Men i dag 
innebærer flytting langt mer enn transport for 
flyttebyrået.

− Vi kan pakke ned hele flyttelasset og vaske 
boligen slik at det eneste du trenger å flytte er 
deg selv, sier salgs- og markedssjefen. Stadig 
flere benytter seg av dette tilbudet, spesielt 

de som får dekket kostnader til flytting av 
arbeidsgiver. For de som fortsatt velger å pakke 
selv skaffer Hasselberg Transport til veie både 
flytteesker og silkepapir, pluss at de har mange 
gode råd i forbindelse med pakkingen.

ULIKE STØRRELSER
Hasselberg Transport disponerer for det meste 
store lastebiler med tilhengere, men for flytting 
internt i byen har de også mindre varebiler. 
TBBL-medlemmer får 15 prosent rabatt på 
pakke materiell og lagerleie. På timeprisen 
på leie av flyttebil innad i Tromsø er prisen 
 allerede så lav som den kan bli. 

− Der konkurrerer vi med hengerutleie og 
dugnadsgjeng så der kan vi ikke presse prisen 
lavere. Vi tar 1000 kroner timen for fullt utstyrt 
bil og to sterke flyttefolk, smiler Nilssen.

n Butikken ligger på Bjerkaker.
n Etablert: 2007
n Ansatte: 5

n Bransje: Flyttebyrå. 
n Etablert: 1968
n Antall ansatte: 9,5
n 15 prosent rabatt til TBBL-medlemmer 

på lagerleie og pakkemateriell.

Plass til alt 
I disse konteinerne ligger alt fra hagemøbler og blomsterpotter til 
hele flyttelass. De ansatte i Hasselberg Transport er like vant med 
mellomlagring som med flytting. 

Grossist med rabatter

Carine Nordeng Eriksen (i lyseblått), Anne Brun, Mats Rydningen og Torunn Berntsen håper de har mange tilbud som kan friste TBBL-meldemmene.

Trenger du hjelp til flytting og mellomlagring er 
Hasselberg Transport as en nyttig TBBL-partner. 
Her flyttes innbo fra en leilighet og ned til 
 mellomlagring. 

Hasselberg Transport as både pakker, vasker, 
flytter og mellomlagrer. Her er Inge Pedersen, 
Ståle Solberg og Ørjan Nilssen i sving inne på 
lageret.

Med NorEngros som partner er TBBL-medlemmene sikret seg 
en skattekiste av potensielle medlemskupp.

NY PARTNER3
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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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Hvorfor er vi kilne? Noen er for eksempel veldig kilne 
under armene, og andre kilne under føttene. Forskere 
har en idé om at vi er kilne og forsøker å vri oss 
unna kiling, fordi hjernen vår 
tror at vi blir utsatt for 
fare. Fra gammelt av er 
menneske hjernen trent 
til å reagere på farer. 
Skulle for eksempel et 
giftig dyr sette seg på 
huden, er det viktig at 
det ristes av raskt. 

Kilde: nysgjerrigper.no 

VET DU SVARET?

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 «NISSEN» riktig løsningsord. Amali R. Olsen 
på 7 år var en av de som hadde riktig svar og er trukket ut  
til å få en TBBL-overraskelse i posten.

1. Hvilken skikonkurranse ble nylig arrangert i Oslo?
2. Hva er kaldt og søtt og spises mest av på sommeren? 
3. Hva heter NRKs barnekanal?
4. Hvilket blåseinstrument er vanlig å høre på 17. mai? 
5. Hva vekte en eventyrprinsesse som lå på tjue madrasser og dyner?
6. Hva er etternavnet til Alexander som sang «Fairytale»? 

Einar, Finn og Steinar
En mor hadde tre sønner. Den ene het Einar, den 
andre het Finn og den tredje het Steinar. En dag ropte 
moren dem inn til middag:
– Einar Finn Steinar!

Låne bilen?
– Pappa, kan jeg få låne bilen din?
– Hvorfor det sønnen min?
– Da vinner jeg over alle ungene i billøpet.

Avisen i kjøleskapet
Mamma: – Hvorfor la du avisen i kjøleskapet? 
Ole: – For pappa ville ha ferske nyheter.

Hestesko
Lise: – Bestemor jeg fant en hestesko i veien. Hva vil 
det si?
Bestemor: – Det vil vel si at en hest går rundt på bare 
sokkelesten. 

GÅTER
Hva sier ekornene da de har fått 
en vanskelig oppgave?

Svar: Oi, oi, dette var litt av en 
nøtt!

– Hvem sover med skoene på? Svar: Hesten.

Vet du hva som går rundt og 
rundt og aldri stopper? Svar: Jorden.

VITSER

FINN	TRE	DYRENAVN
I denne konkurransen vil vi at du skal finne fram til skjulte ord i  setningene, 
ord som er basert slik som her: Da hun dro tok hun farvel. (Hund)

Den ensomme smurfen med fele fant en venn.
Vennen har el-gitar, og sammen lager de musikkshow. 

SVAR: elefant, elg og mus
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Som TBBL medlem får du alltid de beste 
prisene. Itillegg bidrar vi med råd og tips slik 
at jobben du planlegger blir enklest mulig. 
Ta turen innom du også. Velkommen!

Åpningstider: Man-fre 0830-1800. Tors 0830-1900. Lør 1000-1500. 
Tlf.: 77 65 97 00 | tromsoe@neumann.no | www.idekjeden.com
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ÅÅpningstiider: Man-fre 0830-1800. Tors 0830-1900. Lør 1000-1500.idé T

Mandag-fredag 0830-1800    Torsdag 0830-1900    Lørdag 1000-1500
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StakkevoLLveien 35 | 9010 troMSØ | 47 46 49 00 | WWW.aPPeLboM.no

post@appelbom.noTlf. 47 46 49 00

Balkonginnglassing 
Sommeren er kort her i nord. og selv på sommeren kan regn og vind ødelegge 
en ellers hyggelig dag. Med innglassing av balkong utgår du kaldtrekk og 
regn. Samtidig som du beholder “utefølelsen”.
 
vi tilpasser løsningen til din bolig. Har du behov for tak/overbygg har vi egne 
løsninger for dette. kom innom vårt kontor i Stakkevollveien 35. Her har vi 
utstilt en modell i full skala.
 
Som medlem i tbbL vil du få 10 % rabatt på gjeldene prisliste. Montering 
kommer i tillegg.

Skifting av glass
Sommeren nærmer seg og når sola kommer kan det være at du ser at det er 
dugg eller “film” mellom glassene på vinduene dine. da har du et punktert 
glass. vi tilbyr alle medlemmer av tbbL gunstige priser på nye glass.
viste du at det å bytte glass også kan gi positivt utslag på strømregningen? 
Har du vanlige 2-lags isolerglass og bytter til moderne 3-lags glass vil du 
kunne spare over 4500 kW/h pr. år (beregnet ut fra 20 m2 glassflate). dessuten 
vil en økning i glasskvaliteten også gi bedre inneklima og økt komfort.
 
Les mer på: 
http://www.enovaanbefaler.no/sitepageview.aspx?sitePageid=1547

Interiør – skreddersøm
 vi tilbyr “skreddersøm” på interiørglass løsninger. Har du planer om oppussing 
av bad eller kjøkken har vi mye spennende å tilby. Ønsker du en spesiell 
løsning på badet – finner du ikke standard løsninger som fungerer? Hos oss 
kan du finne løsningen.
 
glass over kjøkkenbenk kan gi mange spennende effekter. du kan male 
glasset – legge på frostet folie eller annen mønstret folie. det er bare fantasien 
som setter begrensninger.

Konsulenthjelp
er du i tvil om hvilken løsning du skal velge så har du en unik mulighet til å 
benytte deg av tbbL-avtalen. Har du byggeplaner eller oppussingsplaner kan 
du få 2 timer gratis konsulenthjelp knyttet til et konkret prosjekt. tilbudet 
forutsetter at du benytter oss som leverandør.



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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Samarbeid gir fordeler

Finn din pris på 1-2-3!
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.

TBBL	  
Medlemmer	  
får	  	  10%	  
raba2	  på	  vår	  
5mepris	  

mail@handverker.as	  
Tel.47906020	  

Jan Espen. 
Lidenskapelig fl uefi sker. Tar opp alle 
programmer som har fi sk i seg.

Hadji.
Elsker ”Greys anatomy”. 
(Eller egentlig  McDreamy.)

Nina. 
Ler av ”Torsdag kveld fra
Nydalen”, men det kræsjer 
med baskettreningen.

Steinar. 
Skilt, men gift med 
Liverpool. Tar opp alle 
Premier League-kamper.

Ove.
Tar opp matprogrammer 
og lager maten samtidig 
som han ser dem.

Laila.
Elsker dart på Eurosport HD, 
men er ofte ute om kveldene.

Se favorittprogrammet ditt når det passer deg.
HD PVR-dekoder for kun kr 1990,- (spar 1000,-)
Alle har vi våre ulike interesser og fritidsaktiviteter. Med en HD PVR-dekoder kan du pause, spole og ta opp i tv-sendingene. 
Dermed kan du dra på trening og likevel se favorittprogrammet ditt når du kommer hjem. Eller legge barna og se Dagsrevyen 
i opptak. Vi har et spesielt godt tilbud på dekodere til borettslag og sameier med egen avtale om digital-TV hos Canal Digital 
(Komplett- eller Pluss-avtale). For bare kr 1990,- (ordinær pris kr 2990,-) kan de beboerne som ønsker det kjøpe sin egen 
HD PVR-dekoder. HD-dekoder uten PVR koster kun kr 990,- (ordinær pris kr 1990,-).

Les mer på canaldigital.no/borettslag
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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

Kjøkken − HTH Kjøkkenforum Tromsø www.hth.no • tlf 77 69 79 70
10% rabatt på alle HTH produkter -innredning til kjøkken, garderobe og bad.
Gjelder ikke flatpakkede varer. 
Tilbyr også spesialpris på hvitevarer som komfyr og oppvaskmaskin!

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.
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Ingvild Bratterud
Utleiemegling/Prosjekt
Mobil: 46 96 05 55
Telefon: 77 60 32 25

Leif-Harald Svendsen 
Salgssjef/Eiendomsmegling
Mobil: 91 60 96 43
Telefon: 77 60 32 30

Pat-Karin Sjøttem Pedersen 
Oppgjør
Telefon: 77 30 32 22

Raimond Sørensen
Eiendomsmeglerfullmektig
Mobil: 41 47 48 56
Telefon: 77 60 32 32

Tom Eirik Larsen 
Eiendomsmegling
Mobil: 48 29 94 40
Telefon: 77 60 32 23

GARANTI Eiendomsmegling Tromsø – en del av TBBL  •  Grønnegata 58 – 60  •  Tlf. 77 60 32 25  •  www.tbbl.no / www.garanti.no

GODE RÅD
som gir deg bedre pris for boligen din

RETURADRESSE:

Tromsø Boligbyggelag
Postboks 6156
9291 TROMSØ

B
Blad


