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MEDLEMSMAGASIN
FOR TROMSØ
BOLIGBYGGELAG

TBBL er opptatt av at eiendomsmasse og 
bomiljø i våre forvaltede lag fremstår som 
attraktiv, både for eksisterende og fremtidige 
beboere. Tre av byens bydeler – Håpet, Kroken 
og Stakkevollan er bygd i regi av TBBL, og vi 
er svært stolt av at dette er områder hvor folk 
trives svært godt. 

I dag – nærmere 40 år etter etablering av 
disse bydelene, er det åpenbart at tidens tann 
har tæret både på bygningsmasse og ute-
arealer. Samtidig stiller nye tider andre krav til 
løsninger, enten det gjelder boliger, leke-
områder, kommunikasjon eller andre tjenester 
i nærmiljøet. 

Alle investeringer koster penger, og gode 
tiltak innenfor boligselskaper medfører økte 
felleskostnader for beboerne. Dette fører til at 
styrene må ta beinharde prioriteringer på hvilke 
tiltak som bør iverksettes.

På tide å løfte bydelene?

Vi tror det er 

 nødvendig med en felles 

 satsning hvor bydelsrådene, 

Tromsø kommune og 

Tromsø boligbyggelag går 

sammen.  

18-19 Skreddersydd forsikring 

22-23 Boligselskap på russisk 

24 Tenk før du klikker

25 Hvem kan felle trær?

26-27 Sykler for Biltrend 

28 Ferdig renovert på Grand

29 Barneside 

38-39 Partneroversikt 

SIDE 18-19 TBBL Teknisk gjør hele den 
 praktiske jobben på vegne av et styre når skade
omfang på bygninger blir en forsikringssak.

SIDE 28 Etter omfattende renovering fremstår 
nå Grand i moderne drakt. 
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Vi er i løpende dialog med boligselskapene, 
men opplever at det er krevende å få disse med 
på satsninger innen energi og miljø, tilrette-
legging for universell utforming og heis, opp-
gradering av uteområder, samt generelt fokus 
på tiltak som går på tvers av flere  juridiske 
enheter. Som oftest prioriteres de mest 
nærliggende rehabiliteringsoppgaver som tak, 
dreneringsutfordringer og fornying av lednings- 
og røropplegg, som mange med rette oppfatter 
som helt nødvendig å fokusere på.

For å få til et hardt tiltrengt løft for de aktuelle 
bydelene, tror vi at det er nødvendig med en 
felles satsning hvor bydelsrådene, Tromsø 
 kommune og Tromsø Boligbyggelag går 
sammen om et slikt prosjekt. Som modell vil vi 
trekke frem områdesatsningen i Groruddalen, 
hvor kommunen, de lokale boligbyggelag og 
Husbanken har gått sammen i et felles prosjekt 
og oppnådd svært oppløftende resultater. 

TBBL ser det som naturlig å fokusere på 
 bydelene Kroken og Stakkevollan som konkrete 
steder det bør tas tak i. Dette dels grunnet i 
at det er behov for å løfte senterfunksjonen 
i begge disse bydelene, og dels at spesielt i 
Kroken vil det bli bygd et betydelig antall nye 
boliger som vil medføre økt press på bydelen.

En viktig forutsetning for at prosjektet skal 
bli vellykket, er at man raskt får til  synlige 
 resultater for befolkningen i bydelene. Dette 
betyr at det må være kort vei fra plan til 
 handling, og at investeringene må gå til 
 konkrete tiltak. 

En dyr byråkratisk løsning som kun fokuserer 
på langsiktig planlegging, er ingen av partene 
tjent med. Her må investeringene først og 
fremst komme befolkningen direkte til gode!

På tide å løfte bydelene?

20-21 Stadig flere sikrer seg 
bolig ved hjelp av forkjøpsretten.

14-15 Et enkelt møbel kan signere 
hele boligen din. 

4-5 Tromsøs utvikling skjer 
raskt, her er de nye boområdene.

6-13 Utedo eller boblebad? 
Det er noen av ytterpunktene i et 
stadig mer voksende hytteliv.

16-17 Flere boligselskap 
sparer store summer på å bytte 
til ny belysning.

PÅ COVERET

Svein Dalsbø
Administrerende 
direktør
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– Fram til 1990 var Tromsø en enebolig-by. 
Dette har endret seg radikalt – nå domineres 
boligproduksjonen av leilighetsbygg, sier Erik 
Øwre, byutviklingssjef i Tromsø kommune. 

Han har sterk tro på at det også blir slik i 
fortsettelsen. 

– Selv om det åpnes for noe småhusbygging 
blant annet på Strand, vil leilighetsbygg fortsatt 
være helt dominerende i årene som kommer.

FOKUS PÅ SENTRALE STRØK
Leilighetene vil etter alt å dømme «poppe opp» 
i samme radius som tidligere. 

– Kommuneplanens arealdel er nå til politisk 
behandling. Politikerne inviteres til å videreføre 
dagens strategi med å utnytte sentrale strøk til 
utbygging, forteller Øwre. 

Han ser ingen grunn til at strategien ikke 
skal videreføres. 

– Mest sannsynlig vil boligbyggingen fortsatt 
skje i form av sentrumsnære leilighetsbygg. 

HUS PÅ «LANDET»
Samtidig spår byutviklingssjefen en todeling av 
boligmarkedet. 

– Det kan bli større etterspørsel etter store 

eneboligtomter tilknyttet bygder i det som 
oppfattes som distriktet. I motsetning til den 
urbane boligtrenden som har dominert det siste 
tiåret, kan vi få en ganske betydelig «livsstil-
strend» som handler om å bo på landet med 
katt, hest og kaniner. 

Erik Øwre, byutviklingssjef i Tromsø kommune. 
FOTO: TROMSØ KOMMUNE.

Framtidas Tromsø: Flere leiligheter i sentrum – flere eneboliger i omegn. 

Byen blir tettere
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FAKTA
Boligutvikling

•	 8240	nye	boligenheter	foreslås	utbygd	i	
kommuneplanens arealdel 2011-2022, 
som nå er til politisk behandling.  

•	 Eneboliger	utgjør	vel	40	prosent	av	den	
totale boligmassen i Tromsø.

•	 Andelen	eneboliger	har	blitt	redusert	i	
de siste årene grunnet stor utbygging av 
leiligheter.

•	 Fra	2001	til	juli	2006	ble	det	ført	opp	
nær 4000 boenheter i kommunen. Fra 
sistnevnte tidspunkt og fram til i dag, er 
tallet redusert til en tredjedel av dette.   

•	 På	2000-tallet	har	det	i	større	grad	
blitt bygd blokker. Det har også vært en 
mindre oppgang i bygging av rekke- og 
kjedehus. 

KILDE: TROMSØ KOMMUNE

Tilbakeblikk
– På midten av 90-tallet var det et stort 
underskudd av små leiligheter i forhold til 
befolkningas demografiske sammensetning. 
En «boligboom» endret dette radikalt. Både 
finansieringsordninger og kostnadsnivået førte 
til overproduksjon av toromsleiligheter, forteller 
byutviklingssjefen. 

Etter «boomen» var boligbyggingen relativt 
stabil i en periode. 

– Boligproduksjonen i Tromsø lå på 500 
boliger per år – pluss/minus 100 – fram til 
2005. Da ble godkjent 1300 boliger. Så falt 
bunnen ut, og produksjonen minket til under 
100 per år. Nå er det en tendens til økt pågang 
på godkjenning av boliger, sier Øwre.

 IDÉ & INSPIRASJON - BOLYST 5

Kartet, fra kommuneplanens arealdel 2011-
2022, viser boligpotensiale i opptaksområdene 

for barneskolen. Kommuneplanen er nå til 
politisk behandling. 

ILLUSTRASJON: TROMSØ KOMMUNE
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HYTTEOPPTUR
Så langt på 2000tallet har det vært en 
eksplosjons artet vekst i antallet hytter i Troms. 
Mange foretrekker ennå et noe spartansk og 
tradisjonelt hytteliv. Men stadig flere gjør hytta 
om til luksusbolig. Bli med på hyttetur!

9.021
hytter ble omsatt i Norge i 2010. 

276	av	disse	ble	solgt	i	Troms.

(KILDE: SSB)

TEMA: HYTTELIV
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HYTTEOPPTUR

1,33
millioner kroner var gjennomsnitts-
prisen på norske hytter i 2010.

(KILDE: SSB)
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KVALITETSTID 
I KOIA

Glem flatskjerm og innlagt vann. For Hege Berntsen og sønnen 
Ludvig Renland handler hyttelivet om å sikre seg «annerledestid».

– Å være ute hele dagen og lage snø-
mann eller gå turer, og så komme inn 
og fyre i peisen, spille spill og skravle 
i flere timer. Det skaper den gode 
hyttefølelsen for oss. På hytta har vi 
annerledestid, det skal være noe annet 
enn hjemme. Og det beste av alt er at 
det kreves så lite å få den følelsen, sier 
Hege Berntsen.

KORT REISEVEI
I februar kjøpte hun hytta  «Trollheimen» 
på Vågnes, halvannen mil nord for 
Kroken. Hytta ble solgt av et eldre ekte-
par,	som	hadde	bygd	den	på	60	-tallet.	
Ubehandlet furu dominerer veggene 
inne, mens bordkledningen ute er holdt i 
jordfargede toner. Hege liker stilen, men 
er mest begeistret for beliggenheten.

– Da jeg var på utkikk etter hytte var 
det viktigste kriteriet at den kunne nås 
med en halvtimes kjøring fra Tromsø. 
Med kort reisevei sikrer man at hytta 
blir mye brukt, og jeg kan dra rett fra 
hytta og på jobb, forklarer hun.

Hun og sønnen Ludvig (12) bor på 
Utsikten, og har kjørt mange turer til 
Vågnes siden de overtok hytta.

FÅ NABOER
Trollheimen, som Hege mener er mer 

som ei koie enn ei hytte, har strøm, 
men ikke innlagt vann.

– De tidligere eierne fikk lagt inn 
strøm på slutten av 80-tallet, men 
vannet må vi fortsatt hente i brønnen. 
På 40 kvadratmeter har vi akkurat det 
vi trenger, to soverom, kjøkken og stue. 
Området var et veldig populært utfarts-
sted	på	60-tallet,	men	etter	hvert	ble	
jo Kilpis og slike steder mer attraktive. 
Noen andre hytter er det i området, 
men vi har absolutt ikke følelsen av å 
være i et hyttefelt. Tvert i mot blir vi 
glad når vi en sjelden gang ser hytte-
naboene, ler Hege.

KVALITETSTID
Selv om det er strøm og forholdene 
ligger til rette for å få på plass TV og 
stereoanlegg, har dette bevisst blitt 
prioritert bort. 

– Det blir en helt annen stemning når 
vi ikke har akkurat de samme tingene 
på hytta som vi har hjemme. Her kan vi 
kose oss med brettspill eller kortspill, 
og ikke minst får vi snakket godt med 
hverandre. Hjemme går det i ett, men 
her finner vi virkelig kvalitetstid med 
hverandre, og jeg vet at også Ludvig 
setter pris på det. Han er jo midt i 
«duppeditt»-alderen, men synes likevel 

det er helt topp å bare være ute og 
rase, og kose seg inne på kveldene. 
Men hadde han fått bestemme, kunne 
vi sikkert supplert med en TV, inn-
rømmer hun.

VIKTIGE VERDIER
Hege har aldri hatt noe romantisk for-
hold til det å få seg ei tradisjonell hytte. 

– For meg var beliggenheten og 
avstanden til byen det viktigste, ikke 
stilen eller hvordan hytta var utformet. 
Jeg har ikke noe særlig erfaring med 
luksuriøse hytter, men har heller ikke 
tatt avstand fra slike. Tidligere har vi 
brukt hyttene til Turistforeningen en del, 
og har egentlig tenkt at det er helt greit 
å måtte bære vann for å lage mat. Jeg 
synes det er viktig å kunne videreføre 
slike verdier til Ludvig. 

Det blir en helt annen 

 stemning når vi ikke har akkurat de 

samme tingene på hytta som vi har 

hjemme

Hege Berntsen

TEMA: HYTTELIV
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HYTTA SOM 
HJERTEROM 

For familien Reedtz er det gode hytteliv bekvemt.  
Hytta står ikke tilbake for byboligen med tanke på komfort.  

– Vi tilbringer så mye av vår fritid på 
hytta at det må være lettvint å være der, 
stadfester Charlotte Reedtz. 

Nesten hver helg og i ferier forlater 
hun, ektemannen Morten, døtrene Anna 
(10) og Synne (8) og deres to hunder 
Tromsø til fordel for Skarsfjorden. Etter 
en tre kvarters kjøretur installerer 
familien seg i det som har blitt deres 
andre hjem. Eneboligen i byen er solgt, 
og leilighet kjøpt til hverdagsbruk. Hytta 
har fått «det lille ekstra» – som for 
eksempel utendørs boblebad. 

– Det kan bades fra vi kommer til vi 
drar, ler Charlotte. 

FERDIGHYTTE MED PERSONLIG VRI
Tomta kom paret over i sin leting etter et 
fritidssted i Tromsøs nære omland. De falt 
for Skarsfjords «skjærgårdsidyll» – som 
de nå beundrer fra den store stuevinduet. 
Hyttas grunnflate måler 70 kvadratmeter. 
Her er en åpen løsning med kjøkken og 
stue, samt bad og badstue. Sove gjør de 
alle sammen på hemsen. 

– Dette er ei ferdighytte som vi kjøpte 
i 2004, og fikk oppført av en entre prenør. 
Men først tegna vi hemsen større, og 
fjernet noen vegger på grunnplanet. 
Verandaen har vi tegna selv.

Utvendig minner hytta om et 

naust. Innvendig er den moderne og 
 funksjonell. Vann, avløp og strøm er 
innlagt. Hytta lyses opp av downlights 
med dimmere, og varmes opp av 
 peisen i midtpartiet. Varmekabler er 
lagt på badet og i yttergangen. 

–	Peisen	kan	snus	360	grader.	På	
den måten får vi peiskosen med oss 
enten vi lager mat, sitter ved spise-
bordet eller ser på tv, forteller Charlotte. 

HYTTA SOM SAMLINGSPUNKT
Matlaging og sosialt samvær er en viktig 
del av hyttekosen for familien. Derfor 
ble det å ha et fullt utstyrt kjøkken og et 
romslig samlingsrom vektlagt.  

– Vi elsker å lage god mat, og 
 inviterer familie og venner til hytta på 
samme måte som hjemme. Annekset vi 
bygde til oppbevaring av diverse, brukes 
nå som overnattingssted for gjester. 

De har også mye å gjøre med naboene 
i de mange omkringliggende hyttene. 

– Vi liker oss i hyttelandskapet! Her 
har vi fått mange nye  venner. Vi besøker 
hverandre ofte – prater, spiser og spiller 
spill i lag.

«STORFORBRUKERE» AV NATUREN
Selv om paret og barna stortrives inne i 
hytta, brukes mesteparten av tida utendørs. 

– Her er et yrende liv både på land 
og vann! Vi går ofte tur med hundene, 
og har en båt vi reker rundt med til 
strender og fiskeplasser. Morten driver 
også med jakt.  

Kombinasjonen av natur opplevelser 
og avslapping er det sentrale i 
 familiens hytteverden.

Derfor har det aldri vært aktuelt å ha ei 
mer primitiv hytte.  

– Verken Morten eller jeg kommer fra 
familier med tradisjoner for å dra på hytta. 
Vi har laget oss en egen idé om hytte-
livet, og kunne ikke tenkt oss å ha det 
annerledes. 

Vekslingen mellom by og land ønsker 
familien å fortsette med i overskuelig 
framtid. 

– Vi blir aldri å skille oss med hytta. 
Mange spør hva den er verdt – noe som 
er et uinteressant spørsmål for oss. 
Hytta utgjør en mer stabil del av livet 
vårt enn byboligen.  

Vi vil ha det lettvint og 

 komfortabelt på hytta

Charlotte Reedtz



Innlemminga av komfort-

teknologi er en forlenging av den 

avslappa innvendige  aktiviteten i 

byboligen 
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VELGER OFTEST «FULL PAKKE»
Mange går for moderne fasiliteter på hytta – til tross for at det romantiske 
hytteidealet står sterkt, sier hytteforsker Finn Arne Jørgensen.

Fra utedo og stearinlys til fiber og flatskjerm: 
Hyttebyggingen her til lands har vært i stadig 
vekst,	med	«eksplosjoner»	på	60-tallet	og	fra	
2000. Med årene har hytta gjennomgått en real 
oppgradering knyttet til størrelse og komfort: 
Den nybygde er gjerne stor, moderne og i 
mange tilfeller attpåtil luksuriøs. 

– Flere bygger eller kjøper hytter med alle 
fasiliteter – gjerne i klynger med full infra-
struktur. Dette resulterer i at prisen på såkalt 
«autentiske» hytter går opp, til tross for at de 
har lavere standard. Folk som kjøper disse 
 hyttene, pusser gjerne opp, 
forteller Jørgensen, som i flere år 
drev hytteforskning ved NTNU. I 
dag er han første amanuensis ved 
Umeå Universitet, og skriver boka 
«Hyttedrømmen: Historien om den 
norske hytta, 1850-2010».

STOR VALGFRIHET
I tillegg til at hytta utstyres med 
mer, utformes den også med større frihet. 

– Etter Lillehammer-OL ble den luksuriøse 
bonderomantiske stilen svært populær – med 
laft, og utskjæringer – men det har roa seg nå.

– I dag går det i full fart i alle retninger. 
 Hyttefenomenet er så stort at det  rommer 
mange segmenter. Moderne stiler er mer 
akseptert, men i ulike områder ligger det 
begrensninger for utforming. Ofte må  hyttene 
ha et tradisjonelt utseende, og på enkelte 
 steder er det også spesielle regler for 
eksempel vis takvinkel, sier hytteforskeren. 

ULIK PRAKSIS
Ifølge Jørgensen tegner det seg en skillelinje 
i hvordan nordmenns hytteideal realiseres. 
Enkelheten mange søker på hytta, etterstrebes 
på ulikt vis. 

– Mange står for et romantisk ideal, selv om 
praksisen varierer. 

En gruppe går i stor grad for det høgtekno-

logiske og romslige (gjennomsnittet er 100 m2). 
Avslapping er i sentrum, og moderne hjelpe-
midler skal bidra til mer lettvinthet. 

– Innlemminga av komfortteknologi er 
en forlenging av den avslappa innvendige 
 aktiviteten i byboligen, resonnerer han og 
fortsetter:

– Den andre gruppa ser på manuelt arbeid 
på hytta som meditasjon, for eksempel det å 
hente vann i bekken. De legger vekt på lav-
standard – ingen vei, ikke innlagt strøm, vann 
og avløp. Ofte til hører disse eldre generasjoner. 

PERSONBASERT HYTTEVALG?
– Går det an å si noe om 
 mennesketype versus hyttevalg? 

– Fordi eierskapet til hytter 
er så bredt, er det vanskelig å 
trekke klare konklusjoner, svarer 
forskeren. Men han har imidler-
tid to eksempler.  

– Ål-hytta og Hedda-hytta er 
hyttetyper som har sterk kulturell status, men 
som det bygges så veldig mange av. Disse 
velges i stor grad av høyt utdannede, ofte sivil-
ingeniører. Dessuten hevder Dagens Næringsliv 
at mange av disse til og med er Statoil-ansatte. 

– Hvis man tenker mer spesifikt på hus-
standard, utpeker småbarns familier seg. De 
går i stor grad for alt av komfort- og under-
holdningsteknologi. Ungene skal ha noe å gjøre 
– de skal for all del ikke kjede seg på hytta. 
Det er kanskje det største tapet utviklinga har 
medført, etter min mening, sier  Jørgensen. Han 
minnes selv hvordan han kunne kjede seg som 
barn på familiehytta – og tenker på det som 
sunt.
 
NOSTALGIEN VEDVARER 
I tida framover spår hytteforskeren mindre 
av det primitive og rustikke – selv om ideen, 
eller myta, om det upretensiøse hyttelivet vil 
bestå. At vi vil kombinere naturopplevelser og 

høy  teknisk standard, er heller ingen ny trend, 
påpeker Jørgensen. I vel 50 år har nordmenn 
higet etter en mer bekvem hyttetilværelse. 
Velstandsøkning og større tilgang til moderne 
innretninger, har etter hvert resultert i mer 
samsvar mellom ønske og virkelighet. 

– Folk flest tar gjerne «hele pakka» når de 
bygger nytt. Personer som holder fast ved det 
gammeldagse idealet, er de som må ta aktive 
og vanskelige valg. 

SENJA*

2000 2010
790 966

Flere 

bygger eller 

kjøper hytter med 

alle fasiliteter 

Finn Arne 
 Jørgensen, 
hytteforsker og 
 førsteamanuensis 
ved Umeå 
 Universitet.

TEMA: HYTTELIV
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VELGER OFTEST «FULL PAKKE»
Hyttelandsbyer
Klynger av hytter brer om seg i det ganske 
land. Tanken om disse er gammel, forteller 
hytteforskeren. Under «byggeboomen» på 
60-tallet,	tok	samfunnsplanleggere	til	orde	for	
mer konsentrert hyttebebyggelse. Ønsket var å 
ivareta ulike hensyn: bevaring og tilgjengelig-
gjøring av naturen. 

– Tett bebyggelse visker ut det  romantiske 
med hytter, samtidig som det verner tur-
landskaper. Her har mange hytteeiere 
selvmot stridene interesser. De vil være alene 
om å bygge i uberørte områder, sier Finn Arne 
Jørgensen, og mener hyttefolk bare må venne 
seg til voksende naboskap. 

– Tettbygde hyttelandskaper er definitivt 
framtida! 

Betydelig  investering
Privatpersoner anser neppe hytta som et 
økonomisk investeringsobjekt, tror Finn Arne 
Jørgensen. 

– Samtidig skal man ikke legge skjul på 
 hyttas verdi. Norske hytter er dyre – snittpris 
på nye luksuriøse varianter er tre millioner 
kroner – altså er det en betydelig investering. 

Ifølge han er få land på høyde med Norge 
prismessig. En forklaring kan ligge i god 
privat økonomi og stor investeringslyst – 
 kombinert med et relativt begrensa marked. En 
ting som har overraska forskeren, er at ganske 
få låne finansierer hytta.

– Mange investorer har tjent mye på hytter. 
Det har vært en god del spekulasjoner, men 
dette har avtatt. Sett i et historisk perspektiv, 
virker det som det er mer og mer salg av 
hytter. 

Noe for «alltid»?
Mange har en forventning om at hytta er en 
livslang investering. Men det varierer hvorvidt 
man holder fast på den så lenge. Hyttas status, 
om den er ny eller et gammelt «familiekleno-
dium», spiller ofte inn i denne sammenhengen. 
Salg er mest aktuelt når neste generasjon 
overtar.  

– Hytta går gjerne i arv, men så er det 
hvordan denne arven håndteres. Er det 
flere arv takere, oppstår ofte konflikter rundt 
 disponering og spørsmål om oppgradering. 
Resultatet blir gjerne at hytta selges, pengene 
fordeles og partene kjøper seg nye hytter, sier 
Finn Arne Jørgensen. 

BALSFJORD

2000 2010
790 966

MÅLSELV

2000 2010
587 757

LENVIK

2000 2010
616 808

TROMSØ

2000 2010
1751 1735

KARLSØY

2000 2010
337 596

LYNGEN

2000 2010
218 312

STORFJORD

2000 2010
207 298

* For Senja har vi slått sammen  tallene for 
kommunene Tranøy, Berg og Torsken. Lenvik 
kommune strekker seg fra fastlandet og over til 
Senja, og er derfor skilt ut.

Kartet viser de mest populære hytteområdene i 
Troms, antall hytter og utvikling siden 2000.

FAKTA
Hytter i Troms

•	 Per	2010	var	det	totalt	11.547	hytter	i	
Troms fylke, mot 9.700 i 2000. Dette er 
en økning på 19 prosent. (Bolighus og 
våningshus som benyttes som fritidsbolig 
er ikke inkludert i statistikken) 

•	 For	Norge	sett	under	ett	var	det	398.884	
hytter i 2010

(KILDE: STATISTIKKNET.COM/STATISTISK 
 SENTRALBYRÅ)
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En å stole på
Ett eneste møbel kan signere 
hele boligen din. 

I romjula i fjor sikret Bjørn Helberg i Tromsø seg 
denne svært etterlengtede gaven til seg selv.
− Jeg har vært på jakt etter denne stolen i 
årevis, ikke minst fordi den er så sinnsykt 

God skattejakt!
Det finnes mange måter å finne tak i  originale 
skandinaviske designikoner på. En måte 
er gjennom antikvitetsforhandlere. Et av 
 nett stedene som er bra å søke på er  
www.antikvitet.net. 

Helsinki er et av de stedene i verden hvor 
det er mulig å få tak i originaler fra storheter 
som Mies van der Rohe, Grey, Le Corbusier, 
Macintosh osv. Folk fra hele verden handler 
hos spesialister i den finske hovedstaden.

god å sitte i. Mye av designmøblene er gjerne 
designet mer for et offentlig miljø, og derfor 
ikke bestandig så behagelige å ha foran TV’n, 
forsikrer han. 

Helberg har alltid vært opptatt av design, 
eller form og struktur på ting han omgir seg 
med.

− Jeg er en sånn som heller sitter noen år 
på ei bruskasse for å spare til den stolen jeg 
egentlig ønsker meg, framfor å kjøpe noe vanlig 
noe.

AMERIKANSK IKON
Den nyinnkjøpte komforten i Helbergs hjem ble 
kjøpt på auksjon for 25.000 kroner. Normalt må 
man opp mellom 50.000-80.000 et sted for en 
Eames Lounge and Ottoman. Stolen og krakken 
ble	utgitt	i	1956	fra	designparet	Charles	og	

Ray Eames, som da jobbet for Herman Miller 
møbelkompani.

Helberg mener man verken trenger million-
inntekt eller lottogevinst for å samle på design.

− Nå har jeg langt fra bare designmøbler, jeg 
har en god del av det du vil kalle retro-møbler 
som jeg har kjøpt for 200 kroner på et loppe-
marked, men det er møbler valgt med omhu. 
Det har en form og en stil som tiltaler meg, sier 
Kaffebønna-gründeren, som mener han totalt 
sett trolig bruker mindre penger på møbler enn 
«folk flest» som gjerne bytter ut hele salongen 
med jevne mellom rom.

− Min Eames-stol er 25 år gammel, men 
meget pent brukt. Og den kommer til å bli godt 
tatt vare på. Dette kommer til å bli en sånn sak 
som ungene kommer til å krangle om når de 
skal fordele arv, smiler han. 
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Le Corbusier er kunstnernavnet til den sveitsiske arkitekten, teoretikeren og designeren Charles-
Edouard	Jeanneret	(1887-1965)	Le	Corbusier	var	en	av	de	mest	innflytelsesrike	og	banebrytende	
personligheter i internasjonal design i begynnelsen av 1900-tallet. Han var en forkjemper for en 
minimalistisk modernisme skapt omkring ideen om hjemmet som en «levende maskin». Begynte 
å designe møbler i 1928 til sine bygninger. En serie stålrørsmøbler bestående av en svingstol, en 
lenestol og denne sjeselongen fikk tittelen «Utstyr for livet» (1929). 

FAKTA
Eames Lounge chair  
and  Ottoman

•	 Designet av ekteparet Charles og Ray 
Eames. De giftet seg i 1941 og lanserte 
denne	stolen	med	skammel	i	1956.	Paret	
bodde og jobbet i Los Angeles, California 
og står bak en rekke kunstneriske pro-
sjekter både innen arkitektur og film. De 
har laget en rekke stoler i ulikt materiale.

•	 Sete og rygg er laget av syv lag med 
presset og bøyd palisander, som er et 
kostbart materiale produsert av veden fra 
løvtreet Dalbergia. Stolen er opprinne-
lig designet i sort skinn, men etter hvert 
har det kommet flere kopier i hvitt skinn 
også.

•	 Mange kopier har fire ben i skinnende 
krom, i motsetning til orginalen som har 
fem ben i støpt aluminium. Mange kopier 
kan vippes bakover, ekte vare kan bare 
snurre rundt.

•	 Den autentiske er mindre enn mange 
kopier, hodestøtten er ca 84 cm bred 
mens kopier gjerne er ca 107 cm brede 
og har høyere ryggstøtte.

•	 Orginalstolen har metallklipps og gummi-
pakninger som holder sammen putene til 
treverket.

•	 Stolen koster normalt mellom 50.000 og 
80.000 kroner.

H07 Shell stol er designet av dansken Hans J. 
Wegner	i	1963.	Den	tre-bente	stolen	produse-
res i dag av Carl Hansen & Son som relanserte 
den i 1997, og den selges ny for i underkant av 
20.000 kroner.

Egget, eller Egg™ Chair er Arne Jacobsens design fra 1958. 
Jacobsen (1902-1971) etablerte seg med eget designkontor 
i København i 1930. Han blandet tradisjonell dansk design med 
modernismens ideer. Et av hans mest kjente prosjekter 
er SAS-hotellet (1959) i København. Han designet både 
bygningen og interiøret; lamper, tepper, bestikk, dør-
håndtak, klokker, lamper og askebegre. Egget (1958) 
og Svanen (1958) ble begge designet til SAS-hotellet. 
Stolene kom i stand etter at en norsk møbeldesigner 
hadde funnet opp materiale som gjorde det mulig å lage 
møbler med organiske former. Med stolene Mauren (1951) og 
7-eren (1955) ble Arne Jacobsen en verdenskjent møbeldesigner. 

Panton	stolen	er	designet	av	Verner	Panton	i	1967.	Stolen	er	designerens	best	
kjente product. Den uvanlige formen og innovasjonen innen produksjonsmetode 
har gjort den til et ikon innen stol-design i det 20. århundret. Stolen 
har vært gjennom stadig videreutvikling og Verner Pantons siste 
variant av stolen kom på slutten av 90-tallet, like før desig-
nerens død i 1998. Den er egnet for bruk både innen- og 
utendørs, i grupper og alene.
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LED deg inn  
i fristelse
Lavere strømutgifter og lyskilder som holder år etter år. 
Ikke rart stadig flere blir fristet av LED.

– LED er fremtiden, det er helt klart, sier 
 prosjektleder Roger Solskinnsbakk i J.M. 
 Hansen. Han har fulgt utviklingen av LED-lys 
i flere år, og mener at dagens teknologi er 
 kommet opp på et profesjonelt nivå. I mot-
setning til både glødepærer og halogen er LED 
en diode som avgir lys, uavhengig av glødetråd 
eller gass.
– Nå skal jeg montere nye spotter i taket 
hjemme, og har bestemt meg for å satse på 
LED, sier Solskinnsbakk.

STRØMSPARING
Han trekker frem både levetid og effektbruk 
som de fremste argumentene for å velge LED 
foran halogen.

– De seriøse produsentene leverer LED-lys 
som har en levetid på opp mot 50.000 timer, 
noe som er atskillig mer enn hva tilfellet er 
med halogenlys. Når man i tillegg får like godt 
lys med en fire watts LED-diode som en 35 
watts halogenpære, så gir det seg selv at man 
i et rom med 10-12 downlights bruker mye 
mindre strøm hvis man går for LED-alternativet, 
forklarer prosjektlederen.

Likevel er det store forskjeller i investerings-
kostnadene mellom de to alternativene.

PRISENE GÅR NED
– Et LED-lys koster fort mellom tre og fire 
 hundre kroner per stykk, mens man får en 
halogenpære til 30 kroner. Ulempen med 
halogen er at de har en tendens til å slukne 

etter relativt kort tid, og at de avgir utrolig mye 
varme, sier Solskinnsbakk og legger til at det er 
en rivende utvikling innen LED-teknologien.

– Det har skjedd store forbedringer bare de 
siste årene. Nå får man LED i vanlige  lamper, 
og med normal sokkel slik at man ikke behøver 
å bytte armatur for å kunne gå over til LED. 
Prisene går også ned måned for måned, 
 poengterer han.

LURT VED OPPUSSING
Solskinnsbakk mener at man gjør lurt i å velge 
LED-belysning i de tilfellene man skal pusse 
opp, eller bygge nytt.

– Har man i utgangspunktet downlights 
med halogenpærer, så er det ikke sikkert at 
man uten videre kan gå over til LED.  Grunnen 
er rett og slett at LED bruker så lite strøm 
at de  kommer under minimumslasten til 
 transformatoren som driver spottene. Men skal 
man uansett bytte ut det elektriske anlegget, 
anbefaler vi kundene på det sterkeste å gå 
for LED-alternativet. Det bygger mindre ut, 
altså de krever mindre plass, enn tradisjonelle 
downlights. Jeg må også oppfordre de som 
er interessert i å bytte til LED om å oppsøke 
profesjonelle aktører. Det selges mye gammel 
teknologi i enkelte butikker, og det er dessverre 
mye som ikke holder mål. 

De seriøse 
 produsentene 
leverer LED-lys 
som har en levetid 
på opp mot 50.000 
timer, noe som er 
atskillig mer enn 
hva tilfellet er med 
halogenlys, sier 
prosjektleder Roger 
Solskinnsbakk i 
J.M. Hansen.
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Jakobsen mener at 
både store boretts-
lag og mindre 
enheter gjør lurt i å 
vurdere LED.

– Prosjekter fra 
større borettslag 
på Østlandet viser 
at investerings-
kostnaden for 
 LED-armatur og 
 bevegelsessensorer 
spares inn på 
 redusert strøm-
forbruk i løpet av 
tre til fem år. Bevegelsessensorene fanger opp 
sonevis aktivitet i en trappeoppgang eller et 
garasje anlegg, og lyser bare i det bestemte 
området. Borettslagene som har installert slike 
løsninger erfarer at strømutgiftene reduseres 
med 70 til 80 prosent. Strømprisene øker 
gjerne fra år til år, og er desidert dyrest i 
mørketida når man har mest behov for lys, sier 
Jakobsen og poengterer at LED-lysene krever 
mye mindre vedlikehold enn tradisjonelle pærer.

– LED-lysene har vesentlig lengre levetid enn 
halogen og glødepærer. Det gjør at fast ansatte 
vaktmestere kan bruke tiden sin på andre 
oppgaver enn å skifte lyspærer, og de som leier 
vaktmestertjenester unngår en unødvendig 
utgift til slike små oppdrag.

TBBL Teknisk har fått noen henvendelser 
om LED-lys, og skal derfor vie en hel kveld til 
temaet i forbindelse med TBBLskolen.

– Dette skal vi ha en grundig gjennomgang 
av i høst. Datoen er ikke fastsatt, men det skal 
vi komme tilbake til, opplyser Roy Jakobsen.

– Naturlig 
utvikling
– Å velge LED som lyskilde er 

 fornuftig, og representerer en naturlig 

utvikling. De fleste andre land i Europa 

har et mer bevisst forhold til strøm

reduksjon enn det vi har hatt i Norge, 

sier prosjektsjef Roy Jakobsen i TBBL 

Teknisk.

Prosjektsjef Roy 
 Jakobsen i TBBL Teknisk.

BRANNKILDER: – Vi har tatt ned en del gamle 
downlights anlegg som kunne vært rene brann-
kilder. Halogen avgir mye varme, mens LED 
avgir minimalt. På den annen side krever LED 
mye lufting, siden den ikke tåler høye tempera-
turer, sier Roger Solskinnsbakk.

FASES UT: Vanlige glødepærer og på sikt også 
halogenlamper vil bli faset ut av markedet. 
Grunnen er at LED er energibesparende og 
dermed mer miljøvennlig.

KRAFTIG ØKNING: J.M. Hansen forteller at det 
er kraftig økning i etterspørselen etter LED-lys, 
hovedsakelig til privatkunder. LED-leveranser til 
større og offentlige bygg er fortsatt i startgropa.
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NBBL har sammen med If Skadeforsikring 
laget et av landets mest spesielle og gunstige 
forsikringsordninger for boligselskap. 

HVA ER TOTALFORSIKRING?
− Tanken bak ordningen er at boligsamvirket 
har en unik innsikt i bygningsmassen i mange 
boligselskap, man forvalter gjerne denne, og 
har god kontakt med styrene i boligselskapene. 
Dette kombinert med ansvaret styret har for 
å velge de riktige forsikringene, og Nordens 
ledende forsikringsselskap, ga grunnlag for å 
skreddersy gode løsninger for alle parter, fortel-
ler kontaktperson for forsikring og takstingeniør 
hos TBBL Teknisk, Ørjan Nilsen (bildet).  Han 
kommer fra takseringsbransjen og har bygge- 
og takstfaglig bakgrunn.

Produktet ble den spesialutviklede total-
forsikringen for boligselskap. Et produkt som 
har vist seg å bli et godt verktøy for bolig-
selskapene og en av de viktigste tjenestene 
som leveres fra boligbyggelagene rundt om i 
landet. Begrepet TOTAL vil kanskje kunne opp-
fattes noe pretensiøst, men ordningen er svært 
omfattende og det er sjelden behov for tilleggs-
forsikringer for boligselskapene.  Dekning i dag 
omfatter alt fra skader på bygg til huseier- og 
styreansvar.

EGEN DEDIKERT KONTAKT
En viktig del av ordningen er at det den skal gi 
trygghet for boligselskapet om at de raskt får 
hjelp når skader oppstår. Ofte kan skader skape 
en uoversiktlig situasjon og være kompliserte. 

Da er det greit å ha en egen person som har 
spesiell kompetanse på feltet som kan opptre 
på vegne av styret opp mot forsikringsselskap, 
beboere, håndverkere, samt lede utbedringen 
av skaden. Denne prosessen kan ofte bli svært 
omstendelig og en dedikert ressurs kan gjerne 
bidra til besparing av både tid og penger for 
boligselskapet og beboer. 

 − Vi bistår boligselskapene løpende med 
rådgiving i forhold til deres forsikringer, og 
påser at de er riktige i forhold til deres behov. 
Sammen med NBBL har vi i tillegg årlige for-
handlingsmøter med forsikringsgiver og styret. 
Dette sikrer boligselskapene mot ubegrunnede 
økninger i forsikringspremie, forteller Nilsen. 

NÅR SKADEN OPPSTÅR
Når skade oppstår skal dette meldes til TBBL, 
som igjen gjennom styreleder gis tillatelse til 
bruk av kollektiv forsikring. TBBL kontakter 
forsikringsselskapet og melder inn skaden. 
Første vurdering av om skaden omfattes av for-
sikringen gjøres av fagfolkene på TBBL Teknisk. 
Skadenummer blir så tildelt og prosessen med 
utbedring kan starte.

− Det er viktig at prosessen gjøres på riktig 
måte for at ting skal gå lettest mulig. Skade-
håndtering er omfattende, men det er også 
derfor vi er her for sørge for at ting blir lettere 
for boligselskapene, sier Nilsen.

FOREBYGGING
− Hva kan gjøres for å forebygge skader?

− Det er mange ting som kan gjøres, men 

Totalforsikring for boligselskap:

Skreddersydd 
for trygghet
Visste du at mer enn 80 prosent av boligselskaper knyttet til 
et boligbyggelag som TBBL har tegnet totalforsikring hos If 
 Skadeforsikring? I Tromsø alene er det tegnet forsikringer av 
denne typen for mer enn 15,5 mrd. kroner.

jeg ønsker spesielt å trekke frem Vannsjekken 
som et særlig lurt tiltak. Vannskader er gjerne 
svært omfattende og kostbare, og bidrar ofte 
til ergrelser blant naboer. Gjennom å ha en 
systematisk gjennomgang av alle rom med 
vann og avløp får vi avdekket hvor det er behov 
for utbedring før skaden oppstår.  Vannsjekken 
er en billig investering for boligselskapet med 
tanke på konsekvenser. I tillegg får bolig-
selskapet 10 prosent rabatt på bygnings-
forsikringspremien de neste fire årene etter 
gjennomført sjekk,  forteller Nilsen.

Hver dag opplever over 200 norske hus-
stander at hjemmet deres blir oversvømt av 
vann. Årsakene til dette er mange: Utslitte 
pakninger, kraner som går i stykker, slanger 
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som sprekker eller rør som fryser.  
Ønsker du å få mer informasjon om Vann-

sjekken kan TBBL Teknisk kontaktes. Mer 
informasjon finnes også på TBBLs nettsider.

Ørjan Nilsen inspiserer et bad  som er under 
oppbygging etter skade.

Når uhellet er ute...

1 Begrens skadeomfang: Der hvor dette er mulig og hensiktsmessig, anbefaler vi å begrense skaden og 
dens omfang eks. gjennom å kontakte rørlegger om vannet fosser ut som følge av en rørskade.

2 Kontakt styreleder for orientering om skade. Denne er ansvarlig for boligselskapets  forsikringer.
3 Styreleder innberetter skade til TBBL.
4 TBBL Teknisk gjør første vurdering av skaden, med henblikk på omfang og dekning. Gir også råd om 

umiddelbare tiltak.
5 TBBL Teknisk innberetter saken til forsikringsselskap og skadenummer etableres.
6 Når saken er etablert, besørger TBBL Teknisk for skadetaksering, og innhenting av fagfolk for utbedring 

av denne.

Skadeutvikling i Tromsø 2008-2010

År Skadeart Erstatning Antall 
skader

2008 Totalt 8 557 053 91

2008 Annet 1 213 328

2008 Brann 1	164	698

2008 Vann 6	179	027

2009 Totalt 7 293 450 102

2009 Annet 1	264	199

2009 Brann 777 492

2009 Vann 5 251 759

2010 Totalt 5 730 937 96

2010 Annet 276	882

2010 Brann 949	464

2010 Vann   4 504 591 

2008-2010, uten etterslep og naturskader
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Hver fjerde borettslagsleilighet i Tromsø selges 
nå på forkjøpsrett. Tall fra andre store byer i 
Norge viser at det aldri tidligere har blitt solgt 
så mange boliger på forkjøpsretten. Dette vitner 
om at det er rift om boligene, mener Norske 
Boligbyggelag (NBBL).

– Forkjøpsretten er en god indikator på hvor 
hett boligmarkedet er. Nå er det stor konkur-
ranse om boligene, og mange av våre medlem-
mer bruker medlemskapet sitt til å skaffe seg 
boligen de ønsker, opplyser administrerende 
direktør Thor Eek i NBBL.

HØYNER BUDET 
Forkjøpsretten innebærer at medlemmer i 
boligbyggelagene kan gå foran andre i konkur-
ransen om boliger som er til salgs, uten å delta 
i budrunden. 

For Leif-Harald Svendsen og GARANTI 
 Eiendomsmegling er forkjøpsrett naturlig nok 
en dagligdags affære. De fleste av boligene de 
omsetter tilhører borettslag, og dermed sikret 
en ekstrarunde med spenning før det blir klart 
hvem som er ny eier. 

− Mange tror at forkjøpsretten er pris-
dempende, men vi har mange eksempler på 
at budgivere høyner bud, etter at budrunden 
er over, for å gjøre det ekstra vanskelig for 

forkjøpsberettige medlemmer å ta boligen 
når forkjøpsretten avklares.  For den som trer 
inn må jo akseptere den prisen som den som 
har fått tilslaget er villig til å betale, forteller 
Svendsen.

ANSIENNITET
– Forkjøpsretten er den viktigste fordelen våre 
medlemmer har, mener leder for medlems-
service i TBBL, Hege-Elisabeth Bosch.

Selv om mange benytter forkjøpsretten når 
de skal kjøpe bolig, er ikke det ensbetydende 
med at man må ha lang ansiennitet for å sikre 
seg boligen.

− Svært mange av dem som bruker forkjøps-
retten er unge mennesker, og mange har kort 
ansiennitet. Vi har eksempler på at leiligheter 
tas på forkjøpsrett av folk som bare har vært 
medlemmer i noen uker. Det er ikke uvanlig at 
folk melder seg inn når de begynner å se etter 
leilighet, og kjøper på forkjøpsrett allerede etter 
noen måneder, sier hun.

HVER DAG TELLER
Først når meldefristen er gått ut får du vite 
hvilken rangering du har i forhold til andre 
interesserte. Ansienniteten vet kun TBBL, som 
i tur og orden kontakter medlemmene som 

Går foran i 
køen med 
forkjøpsrett
Medlemskap i TBBL kan avgjøre om du sikrer deg drømmeboligen. 
Aldri tidligere har så mange borettslagsleiligheter blitt solgt på 
 forkjøpsrett her til lands. 

har meldt seg for å høre om de vil tre inn til 
aksepterte kjøpesum. Det har hendt at noen 
har sikret seg ny bolig med bare en eneste dag 
lenger  ansiennitet enn nestemann på lista.

I 2010 ble 17 prosent av boligene i Tromsø 
solgt ved forkjøpsrett, mens dette i år har 
steget til 28 prosent. Andre byer som i enda 
større grad opplever et presset boligmarked, 
har betydelig høyere andel boliger solgt på 
forkjøpsretten. Stavanger-regionen er et slikt 
pressområde, hvor nær 50 prosent av alle 
boligene selges på forkjøpsrett.

Også i Trondheim og Omegn Boligbyggelag 
(TOBB) er andelen salg på forkjøpsrett rekord-
høyt, med nær 40 prosent av boligsalget. Også 
i landets største boligbyggelag, OBOS, har bruk 
av forkjøpsrett doblet seg på drøyt to år, og er 
nå oppe i 30 prosent.

Stadig flere TBBL-medlemmer benytter seg av forkjøpsrett en sin. TBBL-medlemmer har også storbyansiennitet som gjør at de også kan bruke forkjøpsretten i i Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen.
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GARANTI i vekst
− Fjoråret ble jo fantastisk salgsmessig, og 
hittil i år ligger vi en million foran fjorårs-
regnskapet, med 13 prosent flere solgte 
boliger første halvår i år, smiler Leif-Harald 
Svendsen i GARANTI Eiendomsmegling 
Tromsø.

Alle de fem ansatte har svært så hektiske 
arbeidsdager, slik at de nå ser seg om etter 
en ny kollega. 

− Vi har lenge tenkt på å øke staben litt, 
men det tar tid å finne tak i kvalifiserte 
folk og noen som vi mener vil passe inn i 
vårt miljø. Vi har en ekstremt selvgående 
stab, slik at vi får tatt unna oppgavene på 

en effektiv måte. Det stiller krav til den nye 
som skal inn, forklarer han.

For noen år tilbake var det dobbelt så 
mange eiendomsmeglere i Tromsø, i forhold 
til i dag. Etter at kravene til kvalifikasjoner 
ble skjerpet er tallet nå rundt 55. 

Tromsø-kontoret ligger stadig inne med 
to meglere på Topp ti-lista til GARANTI 
Eiendomsmegling nasjonalt. 

GARANTI Eiendomsmegling startet også 
med utleiemegling for et par år siden. Et 
segment som har vokst så raskt at en hel 
stilling går med kun til å håndtere denne 
delen av driften. 

STORBYANSIENNITET
Det er etablert et nasjonalt samarbeid for å 
skaffe medlemmer i boligbyggelag gode boliger 
og medlemsfordeler. Du kan dermed bruke 
medlemskapet i TBBL til å skaffe deg bolig i 
Trondheim, Oslo, Bergen og Stavanger – enten 
du vil eie eller leie.

For gamle medlemmer gjelder denne stor-
byansienniteten fra 01.10.2008 i alle storbyer, 
minus Trondheim og TOBB hvor den gjelder 
fra 01.05 2009. De som har meldt seg inn 
etter disse datoene får storbyansiennitet fra 
innmeldingsdato. 

Storbysamarbeidet omfatter om lag 142.000 
medlemmer, og som medlem får du nå for-
kjøpsrett til rundt 45.000 boliger

Stadig flere TBBL-medlemmer benytter seg av forkjøpsrett en sin. TBBL-medlemmer har også storbyansiennitet som gjør at de også kan bruke forkjøpsretten i i Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen.
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NBBLs internasjonale avdeling startet sam-
arbeidet med Russland i 2004. Arbeidet har 
gått i flere faser, og kan på mange måter sies 
å være et langsiktig utviklingsarbeid.  Sentralt 
i samarbeidet står også Husbanken som 
faginstans med unik kompetanse. Prosjektene 
har i tillegg vært støttet av blant annet Barents-
sekretariatet. 

PRIVATISERING 
Bakgrunn for samarbeidet var en oppfordring 
fra russiske myndigheter i forbindelse med 
privatiseringen av den statlige boligmassen 
til beboerne. De norske boligbyggelagenes 
erfaring med forvaltning og drift av store 
bygningsmasser var av spesiell interesse 
for dem. Prosjektets første fase avdekket en 
del langsiktige behov. Kommunale etater, et 

Boligutvikling i Nordvest-Russland

Damene leder an 
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I slutten av juni i år fikk TBBL besøk av en spennende delegasjon fra 
vårt store naboland i øst. Gjennom flere perioder har TBBL vært involvert 
i arbeid opp mot Nordvest-Russland, og Murmansk Oblast spesielt.  

gjør dette materialet blant annet via nettet og 
gjennom avisen Kommunalnaya Gazeta. En avis 
som Norge er med på å støtte. Tjenestene til 
Paritet er gratis for dens medlemmer, noe som 
har vært sentralt for å få beboerne til å ta disse 
i bruk. Etter hvert er det kommet mange gode 
eksempler på hvordan riktig administrering og 
forvaltning bidrar både til bedre bomiljø, men 
også trygghet for beboerne.

− I Murmansk finnes det i dag 34 såkalte 
forvaltningsselskaper. Disse forvalter enorme 
summer. Dessverre er det mange av disse 
som er rene svindlere. Selskapene har ingen 
kompetanse, og gjør ingen ting for pengene de 
tar inn. De utnytter situasjonen hvor boligeierne 
ikke har kunnskap om hvilke andre muligheter 
som finnes, og betaler disse av gammel vane 
mer enn at de får noe igjen, forteller styre-
leder i Paritet, Andrej Ivanov, når han beskriver 
situasjonen de arbeider i. 

KVINNEDOMINANS
Disse selskapene jobber Paritet aktivt med 
å fjerne, men det er en vanskelig oppgave. 
 Korrupsjon og mangler i lovverket er et problem 
de stadig støter på. 

Et interessant trekk med  organisasjonen 
Paritet er at både styre og store deler av 
organisasjonen i hovedsak består av  kvinnelige 
medlemmer. På forespørsel bekrefter 
delegasjons  lederen at dette er tilfelle, og at 
det på mange måter kan sies å være riktig å 
hevde at kvinnene leder an i demokratiserings-
prosessen innen boligfeltet i Nordvest-Russ-
land. I den syv personer store delegasjonen fra 
 Russland var også seks av delegatene kvinner. 
 Delegasjonslederen er både styreleder for 
Paritet og uavhengig medlem av Dumaen. Med 
en smil om munnen kommenterer han ydmykt 
at det nok først og fremst ligger strategiske 
grunner bak valget av han som styreleder, da 
alle i hans styre i aller høyeste grad er svært 
kompetent og godt kunne fylt hans plass. Opprusting av uteområde i Murmansk. FOTO: NP PARITET

uferdig lovverk, leverandører av sentrale ting 
som strøm og gass, var alle uforberedt på 
 privatiseringsprosessen som kom. 

I tillegg var beboerne på andre siden like 
uforberedt og uten kunnskap eller  erfaring om 
hva eierskap innebar. Mangel på  helhetlige 
 systemer for å fange dette opp, og en 
 bygningsmasse preget av tiår med forsømt 
vedlikehold, skapte en krevende situasjon.

NP PARITET
Den frivillige organisasjonen Paritet, en 
opplysnings- og interesseorganisasjon for 
nye sameier og gamle boligkooperativer, ble i 
2005 med i samarbeidet. Paritet rådgir bolig-
selskap, utdanner styrene og eierne, samt yter 
juridiske tjenester til disse. I tillegg samler de 
inn informasjon, gjør utredninger, og tilgjengeli-
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PROGRAM FOR BESØKET
Delegasjonen som besøkte Tromsø besto 
ved siden av medlemmer fra Paritet også av 
Irina Torotenkova fra boligadministrasjonen i 
 Murmansk by. Fra norsk side deltok represen-
tanter fra NBBL, Husbanken og TBBL. Tromsø 
kommune var i tillegg vertskap for et halvdags-
møte hvor byens boligsosiale program og profil 
ble gjennomgått.

En viktig del av programmet for besøket 
var erfaringsutveksling og diskusjon rundt 
etablering av neste prosjektfase. Norsk 
 forvaltningspraksis, tekniske tjenester, energi-
effektivisering, og fokus på medlemsservice sto 
på programmet. Situasjonen i Russland innen 
de aktuelle områdene ble også presentert og 
diskutert. I tillegg ble Håpet bydel befart som 
et godt eksempelområde med rehabiliterte 
 blokker i flere faser. 

GLAD FOR STØTTEN
− Vi er veldig glad for støtten fra NBBL og 
TBBL. Erfaringene til boligkooperativene er 
 viktig for vårt arbeid. Man kan gjerne si at det 
er godt å kunne titte litt på naboen for å lære av 
dens erfaring, uttalte delegasjonsleder Ivanov i 
oppsummeringen etter besøket.

Besøket i Tromsø ble avsluttet med under-
tegning av en samarbeidsavtale mellom 
Murmansk Oblast (fylke), Paritet, NBBL og TBBL 
for perioden 2011-2012.

− Vi er nå inne i siste fase i det første 
 prosjektet. I det videre arbeidet føler NBBL at 
det er viktig at TBBL får en mer sentral rolle, 
siden dette handler om samarbeid i nord, 
uttalte May Sommerfelt direktør i NBBL for 
internasjonalt utviklingsarbeid etter avtale-
inngåelsen.

− Våre russiske gjester og samarbeids-
partnere uttrykte stor tilfredshet med besøket 
som de sa ga ny inspirasjon til å videreføre 
opplysningsarbeidet om et innviklet regel-
verk, sier Sommerfelt i en oppsummering av 
besøket.

Direktør inter-
nasjonalt utviklings-

samarbeid i NBBL 
May Sommerfelt, 

Styreformann i NP 
Paritet Andrej Ivanov 

og prosjektsjef 
TBBL Roy Jakobsen 

forsegler avtale-
signeringen med et 

felles håndtrykk.

Lekeplass i Murmansk. FOTO: NP PARITET

Renovert trappegang i boligblokk i Murmansk.
FOTO: NP PARITET

Henning Lauridsen, advokat NBBL, gjennomgår den norske boligsamvirkemodellen, og utvikling de 
siste årene. Tolk Svetlana Jacobsen bistår i formidlingen til Russisk.
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Det er lov å være  kritisk
I kjølvannet av alvorlige hendelser eller store begivenheter, er det dess-
verre noen som alltid vil utnytte slike på en ondsinnet måte. Ofte skjer 
dette ved at det spres ondsinnede linker via sosiale medier som Face-
book og Twitter, eller tilsvarende. I andre tilfeller er det identitet som 
stjeles og misbrukes. Ofte kan målet være å spre virus som fanger opp 
viktig informasjon fra din pc, eller det kan være for å spre propaganda.

Etter terrorangrepet i Oslo og på Utøya kom det først en link med navn 
«[Video] OSLO Security Camera Captures Blast!» Et virus med flere ord 
som fanget oppmerksomheten rundt Oslo, eksplosjon og som også 
misbrukte ordet Security. Når den ble aktivert spredde den seg auto-
matisk videre til andre uten at de selv hadde et ønske om- eller kontroll 
over dette.

Noen dager senere ble en uskyldig person utsatt for uønsket  profilering 
av en Facebookside. Vedkommende ble ufrivillig og uvitende satt som 
administrator av siden, som tilsynelatende opprinnelig var en minne-
side for terrorofrene. Etter at flere tusen hadde meldt seg inn ble den 
omgjort til støtte for gjerningsmannen. De som stod bak turte ikke 
å vise eget ansikt, men gjemte seg bak en uskyldig. Konsekvensen 
for offeret er gjerne store mengder hatmail, trusler og ondsinnede 
 kommentarer på nettet. 
 
For å oppnå mest mulig skade sørger ofte de som står bak trusler 
på nettet for å legge virusene blant toppsøkene i søkemotorene. 
 Konsekvensen av dette er alvorlig. Flere nettlesere jobber nå aktivt 
for å forbedre sikkerheten. Google sin Chrome er en av de som har 
 beskyttelse mot nettfisking og skadelig programvare. Hensikten er å gi 
deg en advarsel før du går videre og eksponerer deg for disse truslene.

Selv om du har antivirus, antispam og generell god sikkerhet på dine 
maskiner, så nytter det ikke å stole blindt på at dette vil stoppe alle 
 trusler. Den siste kontrollen er det bare du selv som kan ta. Ikke la 
deg friste ukritisk av videoer eller linker som dukker opp etter større 
 hendelser eller begivenheter. Som regel går det ikke lang tid før noen 
melder fra at disse ikke er ekte. Vår anbefaling er å se spesielt etter 
unormal sammensetning av ord, eller ord som inneholder mange 
naturlige søkeord som i eksemplet over. Bruk aldri e-post til å gi fra 
deg viktig informasjon som passord, kortinformasjon eller andre viktige 
data. Er du usikker så ta kontakt med virksomheten som ber om data 
først. Det kan vise seg å være en lur ting å gjøre, selv 
om man i en travel hverdag ofte bare ønsker å få 
ting kjapt unna. Generelt vil vi si at man kommer 
langt med sunt «folkevett», være kritisk til ting 
man får tilsendt og trygg på avsender, samt at du 
alltid sørger for at du har en oppdatert data-
maskin med et godt antivirusprogram.

IT-hjørnet

Kjell Magnar Lekang, 
IT-konsulent TBBL
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TBBL store iPad2 konkurranse fikk 
mange av våre eksisterende og 
nye medlemmer til å  «nyregistrere» 
sine data. Blant disse har vi 
 trukket ut en vinner som er Camilla 
Alise Berntsen. 

- Helt fantastisk! Dette har jeg 
ønsket meg lenge, og er noe som 
jeg hadde tenkt å kjøpe, men ikke 
hadde kommet så langt som til 
å få gjort noe med enda. Virkelig 
en strålende nyhet på en torsdag, 
sier Berntsen når TBBL tok kontakt 
med henne for å overbringe den 
gode nyheten.

Prisene på borettslagsleiligheter 
i Tromsø er 1,9 prosent høyere i 
august 2011 sammenlignet med 
juli 2011. Gjennomsnittlig kvadrat-
meterpris for borettslagsleiligheter 
i Tromsø var i august 2011 på 27 
276	kroner,	mens	det	tilsvarende	
tallet	for	juli	2011	var	26	764	
kroner.

Salget av borettslagsboliger går 
meget bra for tiden, sier salgssjef 
Leif-Harald Svendsen hos GARANTI 
Eiendomsmegling i Tromsø. August 
er også vanligvis en sterk måned, 
så prisveksten er ikke direkte 
overraskende. Men prisveksten de 
siste 12 mnd  er alikevel betydelig 
høyere enn de fleste hadde tippet. 
I løpet av de siste 12 månedene 
har prisene på borettslagsleilig-
heter i Tromsø steget med 14,2 
prosent. For 12 måneder siden var 
gjennomsnittlig kvadratmeterpris 

på omsatte borettslagsleiligheter i 
Tromsø på 23 879 kroner.

OPPGANG PÅ LANDSBASIS I 
AUGUST
På landsbasis har prisene på 
borettslagsleiligheter steget med 
11,6	prosent	i	løpet	av	de	siste	
12 månedene. I august 2011 steg 
prisene på borettslagsleiligheter 
med 1,9 prosent på landsbasis 
sammenlignet med foregående 
måned.

Borettslagsleiligheter i Tromsø

Prisoppgang 
i august
Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at 
prisene på omsatte borettslagsleiligheter i Tromsø gikk 
opp med 1,9 prosent i august sammenlignet med fore-
gående måned.

Vinner av iPad2
Leif-Harald Svendsen
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Ny spalte i Bolyst hvor TBBLs eksperter svarer på innsendte spørsmål innen alle  
fagområder som gjelder boligselskaper. Spørsmål kan sendes til post@tbbl.no og 
merkes «Ekspertene svarer» 

Et tema som jevnlig dukker opp og som vi spesielt på vår og høst mottar mange spørsmål 
om er knyttet til trær på borettslagets eiendom. Dette nummerets innsendte spørsmål 
handler derfor om dette.

Kan styret i borettslages bestemme 
at det skal hugges trær på boretts-
lagets eiendom?
Hvilke beslutninger styret kan fatte er i all hovedsak regulert av borettslagsloven. De må handle 
innenfor de rammene som følger av lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen. Styret har den 
allmenne avgjørelseskompetansen i laget, og kan ta alle avgjørelser som ikke i lov eller vedtekter 
er lagt til andre organ. Her er det i praksis generalforsamlingen som er den aktuelle. 
Styret som organ har ikke kompetanse til å fatte vedtak i strid med en reguleringsplan eller 
servitutt som bestemmer at trærne skal være der, men slike bestemmelser forekommer imidlertid 
sjeldent. 

Det kan tenkes mange gode grunner til å beholde trær, som for eksempel skjerming mot vær 
og vind, estetikk eller tilholdssted for fugler. Dette er argument som styret kan, og kanskje bør 
ha med i sin vurdering. Dersom det er stor uenighet i borettslaget i forhold til hugst, vil det også 
være fornuftig av styret å ta en slik sak opp i generalforsamlingen.

Dersom en sak om bevaring av trær er sendt inn til generalforsamlingen etter varsel om denne 
er sendt ut, eller det er framsatt et lovlig krav om ekstraordinær generalforsamling, vil dette trolig 
sperre for styrets mulighet til å vedta hugst.

Hovedregelen blir etter dette at trehugst på borettslagets eiendom er en sak som kan avgjøres 
av styret.

Det er satt inn en «sikkerhetsventil» i lovverket som begrenser styrets myndighet. I saker som 
går ut over vanlig forvaltning og som omhandler blant annet grunn, må styret få tilslutning fra 
2/3 av general forsamlingen for å kunne iverksette vedtaket. Dette er en unntaksregel hvis terskel 
ikke kan settes for lavt. For som ved andre sikkerhetsventiler blir det liten fremdrift hvis den 
kobler inn for tidlig. Vanlig forvaltning av grunn tilligger altså styret.

I de aller fleste tilfeller som handler om hugst av trær vil det da også være vanlig forvaltning. 
Men hugst av den store grana som hele borettslaget samles ved i jula, vil trolig gå ut over vanlig 
forvaltning, og må således avgjøres av generalforsamlingen ved kvalifisert flertall.

Ekspertene svarer

Ronny Jørgensen
Forvaltningskonsulent og jurist
TBBL Forvaltning
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Svein DalsbøSvein Erik 
Rollstad

Gerd Soleng

Meld deg på styre-
konferansen 2011
Konferansen i fjor ble en suksess, og vi 
har  gleden av å invitere styremedlemmer i 
 forvaltede boligselskaper til ny styrekonferanse 
i regi av TBBL. Dato for Styrekonferansen i år er 
29-30.oktober. 

TBBL har i år valgt å gjøre ting litt annerledes. 
Styrekonferansen legges til Malangen Brygger 
og går over 1,5 dager. Her vil du få informasjon 
og kunnskap som er nyttig for alle som sitter 
i styret i et boligselskap. Det blir forelesninger 
innen jus, teknisk og økonomisk forvaltning, 
forsikring, nye tjenester og mye mer. 

I tillegg til å øke din kompetanse innen disse 
feltene kan du dele utfordringer og erfaringer, 
og knytte kontakt med andre som sitter i et 
styre i boligselskaper.

Flere av TBBLs samarbeidspartnere og våre 
fagavdelinger vil ha stand, og du kan bli kjent 
med deres tjenester som bl.a. er rettet mot bl.a. 
kollektivt innkjøp. 

Det er satt opp felles transport for de som 
ønsker dette.

Styrekonferansen er myntet på alle som er 
valgt inn i et styre, vaktmester og andre ansatte 
i boligselskaper som vi forvalter. Styret kan 
melde på så mange de ønsker. 

PÅMELDING
Påmelding gjøres elektronisk gjennom å sende 
en e-post til: post@tbbl.no eller gjennom 
vårt elektroniske påmeldingsskjema på våre 
nettsider. Der finner du også mer informasjon 
og program for konferansen. En viktig tilbake-
melding er om dere ønsker transport eller ikke, 
slik at dette kan beregnes riktig.
 
BETINGELSER
Pris pr deltaker er kr 1.000,- som  inkluderer 
konferansen, transport, overnatting og 
 bespisning (bindende påmelding). Deltaker-
avgift faktureres boligselskapet i etterkant. 

- Et kompetansehevende tiltak for våre 
 forvalta boligselskaper

Tirsdag 20. september
Tema: Balansert ventilasjon i leiligheter og 
ventilering av garasjeanlegg
Tirsdag 8. november
Tema: Budsjettering i boligselskap

TBBLskolen høsten 2011



Dette utendørs boblebadet kan de ansatte med familier benytte når de vil. Du skal få alt på ett sted og bli godt kjent med verkstedfolkene og andre 
medarbeidere i motorvarehuset. Det er filosofien bak Biltrend Tromsø as.
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Biltrend på 
sykkelsetet
Med sponset racersykkel fra arbeidsgiveren, er sykling blitt det helt 
store i varehuset Biltrend som nesten kun selger ting som har motor. 
Et godt arbeidsmiljø er ifølge Per Molund den største motoren av alle.

Fra kjeller til tak er det stablet biler, båter, 
motorsykler, snøskutere, gressklippere og snart 
også snøfresere i det store motorvarehuset 
Biltrend i Tromsø. 

− Filosofien er å gjøre det enklest mulig for 
folk. Istedenfor å måtte kjøre rundt ulike steder, 
kan kunden handle alt hos oss. De blir bedre 
kjent med oss og får et forhold til verkstedet 
vårt slik at de vet hva de kan forvente, forklarer 
Molund. I år har de solgt ekstremt mye båter, 
og til vinteren får han igjen inn Yamahas 
 kraftige snøfresere som kundene har spurt 
etter lenge. 

− Problemet er at ting ikke produseres for 
lager lenger. Du må vite hva du tror du kommer 
til å selge før sesongen, og så bestille deretter.

SYKKEL-TREND
Før sesongen i år kjøpte han racersykler og 
bekledning til alle ansatte som ble med på 
Biltrends sykkel-lag.

− Vi har stått og sett dem komme i mål fra 
sykkelritt både fra Finnsnes og Vollan, og tenkt 

at det der burde vi fått til. Da deltagerne kom 
i mål fra Vollan-Tromsø i fjor sendte jeg ut 
fellesmail om hvem som ville hive seg med i 
år, forteller Jøran Lien, som selger Hyundai når 
han ikke sykler.

Sjefen var blant dem som tok bunntenning, 
og totalt gjennomførte i alt 19 av 48 ansatte 
sykkelrittet Vollan-Tromsø i år. Nå tyner de 
hverandre vennskaplig for innsatsen mens de 
setter seg nye mål.

 − Det betyr en hel del for arbeidsmiljøet 
å ha slike felles mål som man kan nå, smiler 
Lien.

Molund har lagt det meste til rette for at de 
ansatte skal trene og trives. I øverste etasje 
med utsikt mot sundet har de ansatte og deres 
familier fri tilgang til trimrom, massasjestol, 
solarium og en veranda med et enormt uten-
dørs boblebad.

LIKER Å JOBBE
Å ha en egen relaxavdeling kan komme godt 
med, for det kommer en del lange arbeidsda-

ger innimellom. Selv jobber Molund fortsatt 
12-timersdager.

− Ungene mine pleier å si at pappa har tre 
hobbyer: Jobb, jobb og jobb. Ja jeg jobber mye, 



Per Molund investerer mye i sine ansatte, og 
får dermed mye igjen. 

Her er deler av Biltrend-teamet på 18 menn og 
1 kvinne som syklet Vollan-Tromsø i august. 
Gjengen trener ukentlig sammen, enten det nå 
er spinning innendørs eller langkjøring ute. De 
har også gode fasiliteter på jobb for å kunne 
trene sammen i mindre grupper.
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•	 Rabatt for TBBL-medlemmer på ulike 
modeller og utstyr.

•	 Kommer snart med egen vaskehall.
•	 Fører merkene Yamaha, Ford, Hyundai, 

Mazda og Think.
•	 Alltid minimum 100 brukte biler 

 tilgjengelig.

men sånn er det når du sitter med ansvaret, 
sier han.

Men en ny hobby har det tross alt blitt det 
siste året, med det store sykkel-engasjementet. 

− Vi trener spinning sammen i gymsalen 
til Troms Kraft. Pluss at vi har hatt oss noen 
langkjøringer ute sammen.

− Hva får du igjen da for å investere så mye i 
de ansatte. Julebordene til Biltrend begynner jo 
å bli velkjente?

− Jeg får igjen topp innsats og lavt syke-
fravær. Fraværet er i år på bare 1,4 prosent!

Molund har grunn til å være fornøyd.
− Jeg har bare topp folk rundt meg, og 

trenger ikke spørre om noen kan ta overtid 
eller jobbe ekstra. Det gjør de av seg selv. Du 
må like å jobbe for å trives her. Folk trekker 
hverandre fram og inspirerer hverandre til 
god innsats. Ikke en eneste har sluttet ennå. 
De tjener godt fordi de står på alle sammen. 
Og så har vi den filosofien at vi skal dele av 
overskuddet om det blir noe å dele. Derfor har 
vi langt julebordene til Riga, Praha og London, 
og det ser sannelig ut for at det kan bli tur i år 
igjen, smiler han.

3
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GF&F Blir byens tøffeste
Intet mindre enn en ekstrem forvandling har funnet sted på ærverdige 
Grand Hotell i Tromsø. Plutselig er den gamle kjempen både ung og sprek. 

Bit for bit, bilde for bilde har det tradisjonsrike 
hotellet blitt totalrenovert. Både utenpå og 
inni.	Arbeidet	har	pågått	siden	2006	og	er	ikke	
ferdig ennå. 

Det enorme fokuset på bilder skaper en helt 
særegen stemning i hotellet. 

− Du skal ikke være i tvil om at du er i 
Tromsø, forsikrer Nils Opsahl på vei gjennom de 
ulike Tromsø-gatene som er gjenskapt i hotellets 
korridorer.	Nordic-kjeden	har	nå	investert	60	
millioner kroner i renovering av hotellet som har 
røtter 175 år bakover i tid.

Enkelte bilder dekker faktisk hele hotell-
vegger.	I	flere	av	de	32	nye	rommene	i	5.	og	6.	
etasje kan du sovne og våkne i drømmen av at 
du fyker ned Blåmann i puddersnø.

− Vi vil at gjestene skal få et positivt lite 
sjokk når de kommer inn på et rom, forklarer 
Nils Opsahl. Alle rom har for eksempel gode 
høytalere som ekstrautstyr, som du kan koble 
smarttelefonen din på og nyte egen musikk. 

− Og vi har ikke fått en eneste klage på at noen 
spiller for høy musikk. Lydisoleringen fungerer 
åpenbart veldig bra, sier resepsjonssjef Maria 
Kristiansen fornøyd. Absolutt alle dører i hele 
hotellet er nye, og slipper ingen lyd gjennom.

RØD TRÅD
Renoveringen har gitt hele hotellet en rød tråd, 
bokstavelig talt. En kraftig rødfarge i ulik form 
går igjen i hele hotellet. 

I	5.	og	6.	etasje	hvor	det	før	var	både	
kongesuite og møterom er det nå 32 nye og 
spennende romløsninger. For å utnytte arealet 
har kreativiteten gått på høygir. Blant annet 
er en rest i et hjørne på knøttsmå to ganger 
fem meter blitt et av hotellets stiligste rom. 
Gjestene faller pladask.

Og flere overraskelser er undervegs.
− Vi skal nå renovere 35 rom til. Blant annet 

skal vi bygge byens 10 tøffeste suiter! Ennå er 
vi ikke i mål med detaljene, men det skal bli så 
annerledes at gjesten virkelig husker det, lover 
Kristiansen. Samtidig har de planer om å bygge 
25 nye rom på taket.

NYTT OVERALT
Alle oppholdsrom er også nyrenovert. Gründer 
åpnet i 2005, mens Gründer by night åpnet i 
mars i år. Grandbaren har fått seg et ansiktsløft 
og hotellets spisesal er også ny.

− Også har vi vinkjelleren, kommer det stolt 
fra herr Opsahl som uoppfordret leder an til 

«første underetasje».
Her er en del klenodier fra den godt over 

gjennomsnittet dedikerte vinelskerens private 
samling stilt ut. Den gamle kjelleren er så ekte 
og forseggjort at det er umulig å forestille 
seg at den faktisk er flunke ny og plassert i 
 hotellets andre etasje. 

I tillegg har Nordic-kjeden laget seg en egen 
vin som selger over all forventning.

−	Vi	bestilte	6.000	flasker	og	tenkte	at	det	
skulle holde i tre år. Nå har vi solgt 12.000 
flasker på halvannet, smiler Opsahl.

− Poenget er å by på det lille ekstra, sier 
Maria Kristiansen. Vel vitende om at Rica Grand 
Hotell Tromsø nå byr på nettopp det.

Resepsjonssjef Maria Kristiansen og Nils Opsahl, direktør i Nordic for hotell 
og uteliv, utvikling og eiendom i Tromsø er stolte av sitt «nye» hotell. 

PARTNER

•	Brandet som Rica siden 1.1.2011
•	Lokalt eid av Nordic-kjeden
•	Det har vært hotelldrift på Grand-hjørnet 

siden	1836
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Uglen Ulf har svaret
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VET DU 
SVARET?

VITSER

GÅTER

1: Stort kjøretøy som transporterer 
mange mennesker fra sted til sted

2: Det motsatte av kort
3: 12 måneder er det samme som et ..?
4: Drivstoff som brukes i de fleste biler 

og maskiner
5: Når du snakker sant så er du …?
6: Tørket drue kalles?

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. 
Karl Aksel Sandvoll, på 12 år var en av de som hadde riktig svar,  
og er trukket ut til å få en TBBL-overraskelse i posten.

Bord
Kelner, jeg vil gjerne bestille bord! 
– Beklager, men vi selger ikke møblene!

Stige
– Pappa, pappa! Jeg falt ned fra den ti meter 
høye stigen vår!
– Slo du deg ikke da?
– Nei, for jeg sto på det første trinnet!

Tusen takk
Ole sier til bestemor:
– Tusen takk for den fine genseren som du ga 
meg.
Bestemor: Å nei, det er da ingenting å takke 
for!
Ole: Nei, det synes egentlig ikke jeg heller, men 
mamma sa jeg måtte!

Fruktselger
Det var en gang en fruktselger som solgte 
 dårlig. For å få flere kunder ropte han:
– Kom og kjøp friske epler! Den som klarer å 
gjette hvor mange epler det er i kurven, skal få 
alle 50 gratis!

David var ute og gikk en tur når det 
begynte å regne. Han hadde ikke paraply 
eller hodeplagg. Hans klær ble gjennom-
våte, men ikke et hår på hans hode ble 
fuktig. Hvordan kunne dette gå til? Svar: David er helt skallet! 

Hvor kan man få vondt av å jobbe? Svar: Bank

Hva er det som er ditt, men brukes mest 
av andre?

 

Svar: Navnet ditt

Blader på trær har et stoff som heter klorofyll i seg. Klorofyllet er grønt, og hele sommeren har 
løvet skaffet treet næring ved hjelp av klorofyll i bladene. Klorofyll er et sterkt stoff, som tar opp 
alt plassen fra de andre fargene som bladet egentlig har inne i seg. Når sommeren er over, og 
kulda setter inn, da må trærne gjøre seg klare til vinter. Da får de nemlig ikke nok lys til å få nok 
næring inn gjennom bladene. Da kan de like godt hvile, og leve på matlageret de har samlet seg 
opp i bladene i løpet av sommeren. Når bladene slutter å samle næring, og det grønne klorofyllet 
forsvinner, da kommer gulfargen frem! Gulfargen slapp ikke til før klorofyllet hadde tatt høstferie.

Bladene blir gule
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HJEM og 
HYTTE

 TAK

 VINDUER 

 YTTERDØR

 INTERIØR 

 GARDEROBE  

 VARME

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

g

ÅÅpningstiider: Man-fre 0830-1800. Tors 0830-1900. Lør 1000-1500.idé T

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

Tlf : 77 65 97 00
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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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Blikkenslager • Ventilasjon 
Tak • Fasade

10% medlemsrabatt

Tlf 77 67 35 88 · Faks 77 67 35 89 · Mob 950 09 007 · Pb 2101, 9266 Tromsø
Besøk oss i Skattøravegen 39 · E-post: tomdrey@online.no

www.blikkenslagerdreyer.no

JM Hansen Installasjon
Grønnegt. 53, 9008 Tromsø

Tlf: 959 39 959
www.jmhansen.no

Bygg med fremtidens 
elektriske løsning

Vi hjelper deg med alt fra trådløs betjening av lys og varme til 
sty ring av varmen på hytta fra smarttelefonen eller laptopen 
hjemme. Dersom du er ønsker lysbrytere i farge, design og 
materialvalg som passer interiøret ditt hjelper vi deg med å 
velge riktig.

Behov for elektrisk utstyr?
Stikk innom vår nye butikk i sentrum og få gode råd og tilbud på 
alt det elektriske du trenger! Og husk: Vi har egen lysplanlegger 
som optimaliserer lyssettingen i huset ditt.
Bygg ikke før du har snakket med oss om elektriske løsninger!

Smarthus: 

• Enkel og trådløs betjening

• Styr varmen på hytta fra PCen

• Lavere energiforbruk

• Høyere sikkerhet

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

Med strømavtale hos Ishavskraft får du bedre 
kontroll med strømregningen:

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

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

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

50/50 
– strømpris med 
trygghet

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

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

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

TBBL pris: Månedsbeløp 
kr 22,-*

TBBL Spot 
– svinger med 
markedet

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

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

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

FastKraft 
– total kontroll

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

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

*Gjelder elektronisk faktura. Kr 32,- ved valg av papirfaktura pr post
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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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TBBL	  
Medlemmer	  
får	  	  10%	  
raba2	  på	  vår	  
5mepris	  

mail@handverker.as	  
Tel.47906020	  

Svært gunstig innboforsikring  
Samarbeidsavtalen mellom Tromsø Boligbyggelag og Tryg gir deg 
blant annet tilbud om en rimelig innboforsikring til fast pris.

Ditt bosted  Innbo Innbo Ekstra 
Tromsø  kr    645 kr    940

Forsikringssummen er på 1,5 millioner kroner, og egenandelen ved 
skade er 4.000 kroner.

 
På øvrige forsikringer du kjøper hos Tryg gir medlemskapet ditt i 
Tromsø Boligbyggelag deg inntil 22 prosent rabatt.

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

Les mer om dine forsikringsfordeler på www.tryg.no

Bruker du dine medlemsfordeler 
hos Tryg Forsikring?
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Få tilgang til 
millioner av låter!

Nå kan du få tilgang til millioner av låter på PC-en din – uten å betale noe 
ekstra! Som Canal Digital-kunde får du nemlig musikktjenesten WiMP inkludert 
i digital-tv-abonnementet ditt. Bor du i et borettslag eller sameie med en 
fellesavtale om digital-tv fra Canal Digital har du tilgang allerede.

Er du blant dem?  Last ned WiMP og kom i gang på canaldigital.no

Nå spanderer Canal Digital musikk-
tjenesten                   på kundene sine!
Nå spanderer Canal Digital musikk-
tjenesten                   på kundene sine!



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.  

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

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

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)

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.

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,-)

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.

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.

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.

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

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.

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%

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

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.

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

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.

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.



SPORTSHUSET A/S

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

Dine medlemsfordeler 2011

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.

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.

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.

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

Møterom og overnatting
Rica 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.

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. 

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.

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.

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.

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

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.

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,- 

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. 

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

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. 

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 97 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)
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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

SOLGT

“Vår erfaring og kunnskap
er din trygghet”


