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Samfunnet er i stadig sterkere endring og dette 
gjelder også for boligsamvirket. Boligbygge-
lagene hverdag preges av fusjoner, og fra at 
det var 101 boligbyggelag i år 2000, forventes 
tallet å være 57 ved årskiftet – dersom alt går 
som planlagt. Få eller ingen bransjer kan vise 
til så radikale endringer i løpet av en 10 års 
periode.

Så langt er det i stor grad på Østlandet at 
fusjonsiveren har vært størst. I nord gjør 
store geografiske avstander at synergien og 
interessen for fusjoner har vært mindre. Når 
det er sagt så er det liten tvil at mange av våre 
omkringliggende lag er svært små, og nok må 
tenke gjennom strategier for å overleve på sikt.

Det er viktig at medlemmenes interesser 
og behov ivaretas når antall lag reduseres. 
 Avstanden mellom boligbyggelagets hoved-
kontor og de plasser medlemmene bor kan 
være store. Her må de nye fusjonerte bolig-
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byggelagene skape gode løsninger for å ivareta 
medlemsdemokratiet, også for de som bor 
utenom de sentrale strøk.

Når boligbyggelag slår seg sammen, så er det 
for å bli sterkere. Slik styrke trengs på mange 
områder. For å bygge nye boliger er det i dag 
langt større krav til god likviditet og soliditet i 
form av egenkapital enn tidligere. Innen drift og 
forvaltning er forventningene til leveransene i 
dag også langt større enn tidligere. Kvalitet blir 
et stadig viktigere begrep, og for å kunne dekke 
de autorisasjonskrav som samfunnet krever 
innen eiendomsmegling, teknisk- og økonomisk 
forvaltning og inkasso, må boligbyggelagene 
være av en viss størrelse. Boligbyggelagenes 
kunder har også berettigede forventninger om 
at boligbyggelagene må ha kunne tilby et bredt 
spekter av tjenester, slik at deres styrehverdag 
blir enklest mulig.

Denne utfordring er vi beredt til å ta!    

Tromsø Boligbyggelag har gått inn i 
samarbeids organet Storbybolig for å være 
rustet for fremtiden. I tillegg til at dette gir 
deg som medlem ansiennitet og forkjøpsrett i 
byene Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo, 
gir dette også mulighet for i felleskap å utvikle 
blant annet nye dataløsninger som det enkelte 
boligbyggelag alene ikke ville kunne løfte.

Vårt nye webbaserte HMS-/ kvalitetsstyrings-
system BEVAR-HMS er et godt eksempel på 
dette.

Selv om utviklingen de siste årene har gått 
raskt i boligsamvirket, så tror vi at mye ennå er 
ugjort når det gjelder fusjoner og samarbeid. 

Vi er i så måte svært spente på utviklingen 
framover! 

Et boligsamvirke i endring

6-7 Eksperter innen finans, energi 
og eiendomsmegling har gode nyheter 
for det nye året.

8-11 Mens utlendingene strømmer 
til Tromsø for å oppleve nordlyset, er vi 
som bor her mindre flinke til å unne oss 
en helaften med det unike og spektaku-
lære fenomenet.

4-5 TBBL er blant aktørene 
som nå er klare for å delta i 
 Tromsøs bydelsløft.

12-13 Vi står foran flere 
festligheter. Slik kan festen bli 
enda bedre, med en smak av 
champagne.

16-17 Det blir stadig mer 
populært å glasse inn  balkongen. 
Og vips er både arealet og utsik-
ten mye større. 
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Svein Dalsbø
Administrerende 
direktør
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med bydelsløft
Om få år kan det være flere innbyggere i Kroken enn det er i  Hammerfest. 
Likevel har bydelen verken samfunnshus, idrettshall eller andre fasiliteter 
som er dagligdags for en nordnorsk kommune av en slik størrelse.

− Spesielt er det et savn av møteplasser både i 
Kroken og på Stakkevollan. Å få et eget bydels-
hus som er et trivelig sted å møtes er viktig. 
Likedan er informasjonsflyten i bydelene dårlig. 
De mangler faktisk en felles informasjons kanal, 
sier prosjektleder Kjersti Kollbotn. Hun er enga-
sjert av Tromsø kommune og ved Byutvikling 
for å gjennomføre forprosjektet til bydelsløftene 
i Kroken og på Stakkevollan.

Kollbotn skal levere sin rapport i januar, 
og oppsummere hva rundt 60 engasjerte 
 representanter fra bydelene fikk ut av en 
 kreativ workshop på Framsenteret nylig. 

VIKTIG TIDSPUNKT
− For begge disse bydelene er det på høy tid at 
det skjer noe. Kroken og Stakkevollan har fått 
vokse i flere tiår uten at bydelene er blitt fulgt 
tilstrekkelig opp med servicetilbud og hel-
hetlige planer. Tromsø har vært i så sterk vekst 
at kommunen har hatt hendene fulle med å 
legge til rette for nye boområder, sier Kollbotn.

Flere storbyer har slitt med å følge opp sine 
bydeler og har gjort tilsvarende løft. Oslo var 
først ute med Groruddalen, mens også Bergen 
og Trondheim har erfaringer å dele.

− Hver bydel er helt unik, slik at vi verken 
kan kopiere problemer eller løsninger fra det 

Ildsjeler, ressurspers oner, næringsaktører, idrettslag, elevråd, borettslagsstyrer. Alle deltok de på workshop for å konkretisere utfordringene de nå vil løse i bydelene Kroken og Stakkevollan. 

Mange gode ideer ble brakt til torgs. De skal nå sammenfattes og legges inn i en tidsplan i 
 bydelsløftets forprosjekt.

de andre gjør, men erfaringene er 
interessante slik at vi vet noe om 
suksesskriterier og potensielle 
fallgruver. 

Kollbotn vil konkretisere de 
utfordringene som deltagerne fra 
Stakkevollan og Kroken spilte inn 
under workshopen, og foreslå 
oppgaver inn i en tidsplan. Noe 
kan gjennomføres allerede første 
år, andre ting må komme i løpet 
av to-tre år, mens noe er så stort 
at det krever egne finansierings-
planer og kanskje fem eller ti år før realisering.

− En stor del av bygningsmassen er nedslitt, 
uteområder er nedslitt, og her er mye å ta tak i, 
sier prosjektlederen.

UTVIDES
Det som er ekstra spennende for Krokens 
del er at det er planlagt 3000 nye boliger her 
de nærmeste årene. TBBL vil bygge ovenfor 
 Malmveien, i tillegg er det planer i  Steinbruddet, 
på Stenbergtomta og på  Gullkysten. På Gimle/
Stakkevollan har nå Student samskipnaden fått 
tomteplass til på sikt 1200 nye boliger.

− Det kom fram utrolig mye på de 
 spennende timene vi var sammen på workshop. 
Her var blant annet representanter fra boretts-
lag, elevråd, næringsliv, idrettslag og  utbyggere. 
Folk fikk møte hverandre og utveksle 
 informasjon og kontakter. Og jeg har aldri før 
opplevd en sånn utrolig energi og  entusiasme 
i en forsamling over så mange timer. Jeg 
håper vi klarer å ta dette med oss videre inn i 
prosjektet, sier prosjektlederen.
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Ildsjeler, ressurspers oner, næringsaktører, idrettslag, elevråd, borettslagsstyrer. Alle deltok de på workshop for å konkretisere utfordringene de nå vil løse i bydelene Kroken og Stakkevollan. 

TBBL har i lag med Tromsø kommune 
vært initiativtager for Bydelsløftprosjektet. 
 Boligmassen i de aktuelle bydelene ble i stor 
grad etablert av boligbyggelaget på 70- og 
tidlig 80-tallet. TBBL forvalter i dag store 
deler av denne, og har derfor en unik innsikt 
i sammensetningen og teknisk tilstand på 
bygningene.

− For oss er innholdet i et slikt  områdeløft 
både naturlig og viktig. I tillegg er dette 
bydeler som vi kjenner godt, og hvor mange 
av våre medlemmer bor. Vårt primære fokus i 

prosjektet er eksiste-
rende bygningsmasse, 
og hvordan få til 
en god utvikling og 
rehabilitering av denne, 
sier administrerende 
direktør i TBBL Svein 
Dalsbø (bildet). 

Direktøren legger ikke skjul på at det 
er behov for å oppgradere store deler av 
bygningsmassen for å nærme seg dagens 
standard. 

− Gjennom et felles fokus som et slikt 
bydelsløft kan bidra til, ser vi muligheter 
for å kunne skape gode prosjekter på tvers 
av juridiske enheter. Dette vurderer vi som 
positivt, og er noe vi ser kan være vanskelig 
å få til i dag. Gode løsninger for energi, miljø 
og universell utforming er i tillegg noe vi har 
stort fokus på i boligbyggelaget. Løsninger 
med heis vil eksempelvis med hell kunne 
etableres i Kroken, og gi folk mulighet til å bo 
hjemme lenger. I tillegg har TBBL konkrete 
planer for utvikling av nye boliger i bydelen 
som vi med spenning ser frem til å komme i 
gang med. 

Husbanken deltar
Bydelsløftet har Husbanken med på laget som 
 gjennom Statsbudsjettet 2012 har fått bevilget mid-
ler til løftene i Oslo, Bergen og Trondheim. 

− Regjeringen har sett at områdeløft har lykkes. 
Gjennom slike områderettede program skal man 
bedre de sosiale og fysiske kvalitetene i utsatte 
bomiljøer. Målet er på sikt å bidra til økt trivsel og 
trygghet i lokalmiljøet, påpeker regiondirektør Terje 
Olsen Pran i Husbanken.

− Skal man lykkes med områdeløft må synlige 
resultater realiseres raskt. Kun resutater vil sikre 
 legitimitet til å videreføre en satsing over tid, sier 
Pran. 

Erfaringene han og Husbanken har gjort seg 
tilsier at ledelseskapasiteten må økes i det aktuelle 
området som skal løftes. Det vil si at flere må få god 
skolering i krevende oppgaver. Husbankens område-
løft må suppleres av sektorinnsats på individnivå. 
Pran trekker spesielt fram NAV og skolen som viktige 
innsatsområder. 

TBBL blant initiativtagerne



6 BOLYST - IDÉ & INSPIRASJON

SLIK BLIR 2012

− Bolig er sikker investering
Per i dag ligger 2012 an til å bli et bra år 
for strømkundene, sier energirådgiver Tore 
Nilsen i Ishavskraft. 

Basert på nåværende situasjon spår kraft-
leverandøren at strømprisene vil ligge på rundt 
38 øre i snitt til neste år – forutsatt normal 
mengde nedbør og kulde. 

– Vi kan bare synse ut fra dagens bilde fordi 
strømmarkedet kan endre seg raskt. Utviklinga 
påvirkes av mer enn magasinfylling. Også 
priser på kull, gass og olje, og finansmarkedet 
generelt spiller inn, forklarer Nilsen. 

– Til vinteren vil trolig strømprisene gå litt opp, 
men vi tror ikke spotprisen vil nå fjorårets nivå 
– med 70 øre/kWh i desember, og 55 øre/kWh i 
januar og februar. Folk kan nok slappe litt av.  

GODT NYTT FOR NORDBOERE
1. november gikk Sverige fra å være ett pris-
område på strøm, til å utgjøre fire prisområder 
– omtrent som femdelte Norge. Dette påvirker 
strømprisene her til lands, ettersom strømmen 
flyter fritt i et nordisk kraftmarked. 

– Før var spotprisen lavest sør for Trøndelag. 
Nå ser vi at spotprisen er lavest i Nord-Norge. 
I dag har vi en spotpris på 30 øre – mot 33 
øre sørpå. Dette skyldes at Nord-Norge og 

Tore Nilsen, energirådgiver i Ishavskraft.
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Å kjøpe egen bolig er fortsatt en av de 
sikreste investeringene du kan gjøre. Leif-
Harald Svendsen ved GARANTI Eiendoms-
megling Tromsø nøler ikke med å anbefale 
akkurat det.

De som eventuelt fort-
satt sitter og venter 
på at boligprisene skal 
ned, kan komme til å 
vente lenge. 

− Vi møter hele 
tiden folk som har 
vært i markedet en 
stund, og som til nå 
har valgt å vente. I 
dag må de ut med 
kanskje 200.000 mer 
for samme bolig som 
de så på for et par år 
siden. Ingenting tyder 
på at prisene skal ned. Samtlige eksperter tror 
på lav rente og fortsatt vekst i boligprisene, 
forsikrer Leif Harald Svendsen.

VENTER PRISØKNING
Den erfarne eiendomsmegleren som er leder 
av GARANTI Eiendomsmegling i Tromsø er en 
forsiktig mann, og tør ikke se for langt inn i 
spåkula. Men det nærmeste året er han svært 
trygg på. Fokus på seriøsitet og trygghet har 
gjort GARANTI-kontoret til en av Tromsøs 
 største eiendomsmeglere, og Svendsen er 
svært tilfreds med Tromsø-markedet nå på sett 
og vis har helbredet seg selv etter at bolig-
boblen sprakk i 2007.

− I år er det solgt 30 prosent flere boliger i 
Tromsø enn fjoråret, og prisene stiger fortsatt. 

Bare i år har prisene på borettslagsleiligheter 
i tilsluttede lag for TBBL (TBBL-leiligheter) økt 
med nesten 19 prosent! Den totale pris stigingen 
på borettslagsleiligheter/eier leiligheter  i Tromsø 
i år er på rundt 5-6 prosent, forklarer Svend-
sen. For hele landet har prisene de siste 12 
 månedene steget med 9-10 prosent.

Eiendomsmegler Leif-
Harald Svendsen ser 
et 2012 på linje med 
2011 når det gjelder 
boligprisutviklingen.

Tror på hyggeligere  strømregninger 
 Nord-Sverige har godt med kraft, samtidig som 
overføringskapasiteten sørover er  begrenset. 
Det gir lavere priser i nord – noe som er 
 hyggelig for oss som bor her, sier Nilsen.

FELLESKRAFT
Fordi strømmarkedet er så omskiftelig, 
 anbefaler energirådgiveren strømkunder å 
benytte seg av en FellesKraft-avtale. Dette er 
blant Ishavskraft sine tilbud, og innebærer at 
analytikere forvalter kunders innkjøp av strøm.

– Ulike strømkontrakter mikses for å sørge 
for lavest mulig pris gjennom året. Spotpris 
velges når det er gunstig, og en sikrere avtale 
inngås når prisene er på vei oppover. De 
høyeste toppene om vinteren kuttes – da er 
strømforbruket størst, og det er viktigst å ha en 
god pris. 

Nilsen nevner også at det fra 1. januar 
 inn føres et nytt el-sertifikat i Norge – en støtte-
ordning for produksjon av mer fornybar energi. 
Husholdningskunder får dette på regningen fra 
sin kraftleverandør. 

– Det er ikke snakk om en stor utgift, men 
den vil øke etter hvert. Hvis du har et gjennom-
snittlig forbruk på 20.000 kilowattimer i året, 
vil dette utgjøre 120 kroner i 2012. 

Hva vil bolig-, finans- og  strøm  mar kedet utvikle seg i det  kommende
året? Her er  spådommer fra lokale fagpersoner.
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− Bolig er sikker investering
− 2012 blir et kjempebra år for Ola og Kari 
Nordmann. Vi tror at Norge fortsatt vil være 
«annerledeslandet» som flyter over av 
melk og honning, forutsatt at råvareprisene 
holder seg høye, sier Bjarte Kristoffersen, 
banksjef ved DNB Markets Tromsø. 

− Men en joker er hva som skjer i euro-
sonen med stor statsgjeldsproblematikk. Hvis 
problemene eskalerer til en bankkrise, vil også 
vi nordmenn merke det, påpeker Kristoffersen. 
Det kan bli tøffe tider for norsk eksport marked, 
og økte lånerenter for privatpersoner og 
bedrifter. Samtidig er han rimelig trygg på at 
politikere i EU-landene vil komme i mål med en 
løsning ettersom alternativet er så ille. 

SMART MED RENTEBINDING
Ved siste rentemøte hevet ikke Norges Bank 
styringsrenta som planlagt, men lot den ligge 
i ro på 2,25 prosent. Kristoffersen ser ikke 
for seg en renteøkning i det kommende året. 
 Samtidig tenker han at det er lurt å binde 
renta nå fordi fastrentene er så langt nede på 
skalaen. 

– Vi har nesten aldri sett så lave fastpris-
rente som de vi har i dag. Kunder med høy 
gjeldsgrad, for eksempel borettslag med høy 

fellesgjeld, bør absolutt ta kontakt med sin 
bank for vurdering av situasjonen. Det er bedre 
å binde renta nå, enn å komme i en posisjon 
der den øker og man må binde. Uansett er det 
viktig å ta et bevisst forhold til valg av fast eller 
flytende rente – jeg opplever at mange kunder 
ikke har tenkt hva som er lurt for dem, men 
bare følger strømmen, poengterer banksjefen.  

ØKT FORBRUK?
DnB NOR spår også at arbeidsledigheten forblir 
lav, og at norske arbeidstakere får cirka tre 
prosent reallønnsøkning. 

– Det blir spennende å se om de nye kronene 
på kontoen går til sparing eller forbruk. I de 
siste årene har det vært en sterk sparetendens. 
Framover er det grunn til å tro at folk vil bruke 
mer penger, sier Kristoffersen. 

Han råder de som vil spare i aksjer til særlig 
å spre risikoen. 

– Aksjemarkedet har aldri vært så usikkert 
som nå. Hvis man ønsker mer avkastning på 
det man har i banken og er villig til å ta risiko, 
bør man holde seg til en godt sammensatt 
portefølje med overvekt mot oljesektoren. Ikke 
legg alle eggene i én kurv, og vurder hvor mye 
du forventer i avkastning og hvor lenge du vil 
investere. 

Fortsatt på den grønne gren

Bjarte Kristoffersen er banksjef ved DNB Markets i Tromsø.

MER POPULÆR
Den store prisveksten på TBBL-leilighetene 
i Tromsø mener han skyldes at det er disse 
boligene som i praksis står for prisveksten i 
borettslagsmarkedet.  Lavinnskuddsleiligheter 
har i realiteten null-vekst, eller negativ 
prisvekst. Dessuten nærmer nå kvadratmeter-
prisen på borettslagsleiligheter seg prisene på 
eierleiligheter. 

− Folk ser i større og større grad boretts-
lagsboligens fortreffeligheter som boform. Det 
er ingen fornuftige grunner til at prisen på en 
borettslagsbolig skal ligge under eier leiligheten, 
slik det har vært til nå, sier Svendsen. 

Tromsø totalt har også hatt en kraftigere 
prisvekst de siste månedene enn resten av 
landet.

− Dette skyldes at byen har ligget litt etter 
markedet i resten av landet, men nå holder på 
å hente seg inn igjen. 

Antallet objekter til salgs har lenge vært 
unormalt høyt i byen, men nå er det på vei ned. 
Fra å ligge ute med 550 tilgjengelige boliger er 
antallet på finn.no nå 430.

− Det er et marked i bevegelse og vi nærmer 
oss sunnere tall for Tromsø hva gjelder antallet 
boliger i omløp, mener Svendsen. 

STØRRE HASTIGHET
Mange boliger selges på første visning, mens 
andre ligger lengre i markedet. Omsetningstiden 
på det som GARANTI i Tromsø har solgt den siste 
måneden har variert mellom fem og 139 dager, 
med et snitt på 36 dager. Gjennomsnittet i hele 
markedet i Tromsø for oktober var 54 dager. 

Makroøkonomene som GARANTI-kjeden 
 støtter seg til har spådd at prisveksten for 
 boliger vil bli tilsvarende i 2012, det vil si rundt 
10 prosent og at den legger seg rundt 6-7 
prosent i 2013.

− I forhold til lønnsveksten kan ikke bolig-
prisene fortsette å skyte til himmels, men må 
normaliseres i forhold til lønnsutviklingen. Men 
det er vel mer min personlige mening enn en 
kvalifisert spådom, smiler Svendsen. 

Hva vil bolig-, finans- og  strøm  mar kedet utvikle seg i det  kommende
året? Her er  spådommer fra lokale fagpersoner.
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Det nordlige lyset
− Vi bor i paradis, det sier alle gjestene våre, og de 
har rett, konstaterer Kjetil Skogli.  Daglig viser han fram 
fenomenet som påkaller paradisfølelsen: Nordlyset.

HYPPIGHET
Nordlys forekommer både nord og sør for nordlyssonen, men mindre 
hyppig jo lenger vekk fra den man kommer. I Troms og Finnmark kan vi, 
hvis det er klarvær, se nordlys nesten hver eneste kveld. I Sør-Norge sees 
det noen få ganger per måned, og i Mellom-Europa viser det seg noen få 
ganger i løpet av et år. Fra middelhavområdet observeres nordlys noen få 
ganger hvert hundreår.

NORDLYSVARSEL
Vi forbinder nordlys med vinter, men egentlig er det der hele året. Hvor 
stor aktiviteten er og hvor nordlysbeltet ligger finner du ut på sidene til 
for eksempel spaceweather.com.

Dagene omkring fullmåne er ikke velegnet, da blir himmelen så lys at 
opplevelsen blekner adskillig. Samtidig bør man reise bort fra byer og 
tettsteder med mye lys for å få det fulle utbytte av en kveld med nordlys.

Regnet plasker ned i Tromsø sentrum. Om 
seks timer skal vår mest kjente  nordlysguide 
ut på jobb igjen, med forventningsfulle 
 langveis farende. Ingenting tyder på at noen 
skal få se noe som helst i kveld.

− Sånn er det ofte. Det gjelder bare å jakte 
riktig, og den flittige har som oftest flaks, 
smiler guiden lurt.

JAKTEN VIKTIGST
Cirka klokka fem hver ettermiddag tar han en 
 beslutning på hvor han kjører. Når lavtrykkene 
 stamper i kø utenfor kysten, er første oppgave 
å dempe forventningene til de syv som 
har fått plass i minibussen hans. 
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Det nordlige lyset

KAMERATRIKSENE
Hvis du har en blender som går ned til 2,8 må du likevel belage deg 
på en lukkertid på så mye som 20-25 sekunder. Blenderåpningen er     
avgjørende for lukkertid og ISO-instillinger. 

− Også må du stille skarpt selv. Det nytter ikke bare å dra fokus på 
uendelig og tro at det blir skarpt da. Heller ikke kan du stole på auto-
matikken, den finner jo ingenting å fokusere på i mørket.

Et godt stativ og et greit speilreflekskamera gir det beste resultatet, 
og Skogli leier gjerne ut slike kamera til turistene. 

− Resultatet avhenger litt av hvilket kamerautstyr du har. Jeg hjelper 
mine gjester så godt jeg kan med fotograferingen, fordi det er viktig å 
få et så stort minne dokumentert. Men mange gjemmer bare synet i sitt 
indre. Det er like fint det, smiler Skogli.
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− Det gjelder å gjøre selve jakten like 
viktig som byttet. Ofte er folket kommet i 

jaktmodus allerede på Tromsøbrua.
Forbausende ofte finner Kjetil Skogli 

 nord lyset uansett hvordan værforholdene er.  
I år har treffprosenten ligget mellom 80 og 90. 
Han  kjører gjerne flere timer for å finne klarvær, 
godt hjulpet av erfaring, lokalkunnskap og 
private værmeldere han kan ringe til.

ALLTID FASCINERT
Skogli har levd av denne businessen i seks 

år nå, og mener å ha funnet drømmejobben. 
Nordlyset har alltid fascinert han.

− Jeg elsker å være ute på tur og bruke 
naturen, og det er jo i prinsippet arbeidsdagen 
min nå, forklarer gründeren, som tidligere har 
vært både fisker og automasjonstekniker.

Og selv om ikke nordlyset viser seg, skal 
følget hans likevel ha fått en himmelsk tur!

Mennesker reiser fra den andre enden av 
verden, bare for å oppleve noen minutter med 
myteomspunnet magi. Skogli forbauses av og 
til over hvor lite vi fastboende lar oss fascinere.

− Jeg tror ikke helt vi har skjønt hvor 
eksotisk nordlyset er. Vi registrerer det, men 
er kanskje ikke flinke nok til å gi oss selv en 
opplevelse knyttet til dette.

− Hva er ditt beste råd der da?
− Planlegg en fin tur. Du trenger jo ikke 

dra så langt, men bør komme deg litt vekk 
fra lyset fra bebyggelsen, slik at opplevelsen 
blir  sterkere. Gå et stykke vekk fra bilen og 
 eventuell trafikk og finn deg et fint sted. Så 
lager du deg et lite bål, har med noe varmt å 
drikke og kanskje litt mat. Godt med varme 

OVERTROEN
Gammel overtro har alltid hatt tett følge med nordlyset.

− Nå vet vi jo hva nordlyset skyldes, men tenk på hvordan de opplevde 
dette i gammel tid. Det må ha vært både skremmende, fantastisk og 
sterkt. Selv peker jeg aldri på nordlyset, med mindre jeg har hansker på, 
gliser nordlysguide Kjetil Skogli.

Barn i Nord-Norge vet at man ikke skal vifte med et hvitt tørkle til 
nordlyset, for da kommer det og tar deg. Du må heller ikke peke på det 
eller plystre på det, da vil det gå deg ille. I gammel tid trodde man at det 
var sjelen til døde jomfruer som danset over himmelen.

VITENSKAPEN
Nordlys oppstår når store mengder elektriske partikler (elektroner)  kommer 
slyngende fra sola i en solstorm. Elektronene fanges opp av jordas 
 magnetfelt og kolliderer med de øvre lag av atmosfæren. Magnetfeltet leder 
elektronene ned langs magnetfeltet til begge polområdene.  Reaksjonen 
mellom partiklene fra sola og vår atmosfære ligner litt på det som skjer i 
et lysstoffrør. Fargene i nordlyset gjenspeiler hvilke gasser som finnes der 
oppe. Den gulgrønne fargen kommer fra oksygen. Det røde skyldes  oksygen 
og nitrogen. Det fiolette og det meste av det blå kommer fra nitrogen. Sol-
stormene som river seg løs fra sola reiser gjennom rommet i en hastighet 
på 8 millioner km/t, og bruker cirka 18 timer på å nå jordas magnetfelt. 

Nordlyset er noe av det vakreste naturen kan by på, og det er både sjeldent og eksotisk for alle de som ikke bor i nordområdene. Kjetil Skogli lar seg 
forundre over hvor lite opptatt folk her nord er av det magiske lyset, og oppfordrer flere til å komme seg ut på tur om kvelden og natten for å oppleve 
nordlys.
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GEOGRAFIEN
Nordlyset er knyttet til polområdene, og forekommer hyppigst i stort belte ca 2500 km fra den 
magnetiske nordpol. Det vises dermed oftere i Troms og Finnmark enn på Svalbard. Nordlyset 
går over Nord-Skandinavia, Island og sydspissen av Grønland, gjennom det nordlige Canada, 
over Alaska og langs nordkysten av Sibir. De fleste nordlys oppstår mellom 90 og 130 km over 
bakken, men særlig det stråleformede nordlyset strekker seg opp til noen hundre kilometers 
høyde. Fordi nordlyset ligger så høyt er det synlig over avstander på flere hundre kilometer. Et 
nordlys over Tromsø vil kunne sees på nordhimmelen helt fra Trøndelag. Omkring den sydlige 
magnetpol finnes et tilsvarende nordlysbelte. Men «sydlyset» sees stort sett bare fra  Antarktis 
og havområdene omkring. Nordlys og sydlys opptrer forøvrig samtidig og er nesten som 
 speilbilder av hverandre.

FAKTA
Arctic Polare
Kjetil Skogli driver sitt  enkeltmannsforetak 
Arctic Polare i Sjøgata 14 som han 
driver sammen med to andre foretak 
i samme bransje: Guide Gunnar og 
Tromsø Natur og Fritid. De kjører litt 
ulike  opp levelseskonsept alle tre. Guide 
Gunnar har fokus på matteater ved siden 
av  guiding, Tromsø Natur og Fritid leier ut 
sykler, ski og turutstyr, mens Kjetil Skogli 
jobber som fotograf og selger bilder når 
han ikke er guide.

klær og gamle soveposer og sitteunderlag må 
med for å holde varmen. Og så bare nyter du 
stillheten og mørket og stjernehimmelen. Kom-
mer nordlyset i tillegg er det bare helt perfekt. 

− Du blir aldri lei nordlyset?
− Nei, jeg synes det er like flott hver gang. 

Men du må nok være litt over gjennomsnittet 
interessert i nordlys for å holde på som jeg gjør, 
smiler guiden.

JOANNA LUMLEY
Det store gjennombruddet for Kjetil Skoglis del 

kom da han var BBC og Joanna Lumleys private 
guide. 

− Jeg tror ikke noen forstår hvor mye dette 
BBC-programmet har betydd for Tromsø. Hver 
eneste uke får jeg henvendelser på grunn av 
dette programmet. Og jeg legger merke til hver 
gang det har vært vist et sted i verden. Da er 
det kul på innboksen min. 

Fortsatt har Kjetil Skogli dialog med Joanna 
Lumley. De har mailkontakt og har møttes i 
London et par ganger etter TV-inspillingen.

− Jeg blir ofte godt kjent med de som er 

med meg på tur. Vi får jo skravla en del mens 
vi venter, for nordlysjakt består ofte av til dels 
mye venting. Jeg og familien har invitasjoner til 
mange steder i verden. Til sommeren reiser vi 
til noen vi har blitt kjent med fra Nederland.

Men først er det vinter. Forretningsmessig er 
den kjente nordlysguiden også i paradis, og er 
fullbooket fra november og ut mars.

− Jeg har aldri hatt fullt så tidlig før. Dette 
ligger an til å bli en flott vinter!

Dette merket får alle som 
har jaktet nordlys sammen 
med Kjetil Skogli. 

Nordlysguide og fotograf Kjetil Skogli har jobbet med å jakte nordlys i seks år nå. Om sommeren selger han bilder. − Mange av mine gjester legger opp 
hele ferien sin rundt nordlysturen jeg skal gi dem. Da gjelder det å gi dem en opplevelse for livet, uansett om vi finner nordlyset eller ikke. Som oftest 
finner Kjetil Skogli nordlys, uansett hvilket vær vi har i Tromsø.
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Benediktinermunken Dom Pierre Pérignon 
(1639-1715) hylles ofte som  «champagnens 
far», men kan ikke krediteres for å ha utviklet 
selve produksjonsmetoden. Dette skjedde 
trolig allerede 100 år før hans fødsel.  Distriktet 
Champagne ligger 10-15 mil nordøst for 
Paris. Musserende vin fra andre distrikt og 
land omtales iblant feilaktig som  champagne. 
 Champagne lages av tre typer druer: 
 Chardonnay, Pinot Noir og Pinot Meunier. 

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

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

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

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

1 Fjern folien 
på  toppen 

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

Slik sabler du 2   Hold flasken rundt bunnen 
  og sikt inn på flaskens 

svakeste punkt – som er 
den øverste delen 
hvor dens to deler 
er sveiset 
sammen. 
Pek i sikker 
retning, og 
før sabelen 
med kraft 
mot punktet i 
20 graders vinkel 
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Råd og vink:
•	 Dersom	du	tar	en	«nordnorsk	variant»	med	samekniv,	må	du	

bruke knivens bakside. Bladet vil ødelegges ved denne type 
bruk.

•	 Vær	også	obs	på	at	flasker	kan	ha	produksjonsfeil,	noe	som	
kan medføre at glasset eksploderer. Dette skjer 
sjeldent, men kan forekomme – særlig hvis 
produktet er av aller rimeligste art.

•	 Ønsker	du	mer		innsikt	 
i  teknikken, finnes 
det gode videoer 
på YouTube 
og flere 
 interessante 
nettsider.

Våre  anbefalinger 
til jul og nyttår 
E. MICHEL EXTRA BRUT
Et svært prisgunstig og godt 
kjøp. Utmerket «all-round» 
champagne laget ute lukkende 
på Chardonnaydruer, med 
opprinnelse i Premier- og 
Grand Cru-vinmarker. Frisk 
og tørr stil. Innslag av grønne 
epler og sitrus i duft og 
smak. Middels fylde og flott 
kompleksitet i forhold til pris. 
God lengde på ettersmak. 
Prøv gjerne til mat – den er et 
godt alternativ til det du normalt ville brukt 
hvitvin til. Passer særlig godt til lyst kjøtt 
og rakfisk.

Kroner 224,90,- (8052001 – basisutvalg)

LANSON GOLD LABEL BRUT 
VINTAGE 1999
Årgangschampagne til svært god 
pris. 53 prosent Pinot Noir, 47 
prosent Chardonnay.  Modenhet 
i smak og farge. Oppleves som 
svært frisk tross alderen. Ren 
og stram i stilen. God fruktig-
het, innslag av eple og toast 
og lang behagelig ettersmak. 
Har årgangschampagnes myke 
og fine bobler. Utmerket som 
følge til mat. Kan med hell nytes 
til retter som er litt kraftige, og krever vin 
som matcher dette.

Kroner 399,- (4260901 – basisutvalg)

3 Trykket i flasken bidrar til å 
 sende den «avhugde» delen 

av gårde. 
Det er 
 minimal 
fare for 
glass i 
 cham- 
  pagnen 

4 Bruddet vil være rent om 
 sablingen er riktig utført 

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

FLASKEÅPNING 
Korrekt kutyme for åpning av champagne, er 
å «skru» korken ut. På denne måten unngår 
man skader ved at korken suser ut i stor 
fart.  Sabling (sabrage på fransk) er en mer 
spektakulær metode som gjerne anvendes ved 
større festligheter. Flasken åpnes ved at man 
kutter av toppen ved bruk av sabel. Teknik-
ken ble svært populær i tida etter den franske 
revolusjon, hvor Napoleon og hans husarer 
inntok adelskapets vinkjellere over store deler 
av Europa. Kavaleristene var utstyrt med sabler, 
og benyttet disse til å åpne flasker. Et av 
Napoleons mest kjente sitater er  «Champagne! 
Ved seier fortjener man den, og ved  nederlag 
trenger man den!». En god sommelier vil kunne 
bruke ulike verktøy – for eksempel  glass – til 
å åpne flasker. En sabre à Champagne er 
 spesiallaget for dette.
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Lyst, enkelt  
og funksjonelt
– Hvitmalt, slett profil er mest trendy – det er et 
imagekjøkken. Også hvit høyglans er populært. 
80 prosent av kjøkkener vi selger er hvite. Folk 
flest vil ha lyse, minimalistiske kjøkken som 
er enkle å rengjøre – de har ikke mye tid til å 
drive renhold, forteller John Sverre Erikstad, 
daglig leder ved Nova Interiør. 

– Ovenfor kunder kan jeg gjerne gå inn for 
høyglans, men ender opp med hvitmalt profil, 
sier salgsleder Pål Strandmo. 

På kjøkkenbenkene er det høytrykkslaminat 
som gjelder, ifølge de to. 

– Samtidig går det mer og mer i tre – og 
nå skal benkene gjerne være ekstra tykke, 
 framholder Strandmo. 

SPESIALTILPASSER
Nova er svært opptatt av å følge med på 
kjøkken trendene i Europa. 

– Vi legger store ressurser i å delta på 
messer i blant annet Tyskland og Italia. På 
det europeiske markedet er vi en liten aktør 
og ingen trendsetter, men vi er flinke til å snu 
oss rundt og ta trender. Nå ser vi at tre fronter 
i for eksempel valnøtt og kirsebær er en 
 begynnende trend, sier Erikstad. 

Bedriften holder til ved Solstrandveien 
i Tromsdalen, med salgslokale og store 
produksjons lokaler. Her lages kjøkken-, bad-, 
og garderobeinnredninger fra grunnen av – 
gjennom en kombinasjon av moderne teknologi 
og håndverk. Alt som lages er ordrestyrt og 
derfor forskjellig – kunder får kjøkken tilpasset 
deres behov og ønsker til den minste detalj.  

EN AV FÅ KJØKKENPRODUSENTER
– I Nord-Norge er det tre aktører som 

 produserer kjøkken – vi er den lengst nord. Det 
er omtrent ingen norske kjøkkenprodusenter 
igjen, påpeker Erikstad og fortsetter:

– Kvalitet, komplett leveranse og kort 
 leverings tid er våre viktigste konkurranse-
fortrinn. Et Nova-kjøkken leveres på én til to 
uker fra ordredato. Vi har også egne  montører. 
 Kjøkkenmontering er komplisert, og folk 
 benytter seg ofte av montør for å spare tid og 
få den beste «finishen».

«SMARTKJØKKEN»
En annen markant kjøkkentrend er store skuffer 
framfor mange skap. Skuffene skal også ha 
store håndtak eller være håndtaksløse.

– Nå skal «alt» kunne trekkes ut – det skal 
være enkelt å ta ut redskaper og matvarer, 
forteller Strandmo.

Han forteller også at folk boltrer seg i ulike 
smarte innretninger i skap og skuffer – blant 
annet karuseller og ulike former for kurver. 
– Bak frontene er det utrolig mange valg-
muligheter!

Mest moteriktig er det hvite, minimalistiske kjøkkenet som 
lett holdes rent og har smarte løsninger, ifølge Nova Interiør – 
 Tromsøs eneste kjøkkenprodusent. 

FAKTA
Nova Interiør AS
•	Nova	Interiør	er	landsdelens	største	

 produsent av kjøkken-, bad-, og garde-
robeinnredninger, og ble etablert i 1963

•	Bedriften	har	salgs-	og	produksjons-
lokaler ved Solstrandveien i Tromsdalen, 
samt salgslokale på Finnsnes og flere 
 leverandører i Nord-Norge

•	Nova	tilbyr	hjemmebesøk	med	oppmå-
ling og drøfting av planløsninger, samt 
 montering

«Hot» kjøkkentrend:

Hvit høyglans er også en slager innenfor kjøkkendesign. 
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Hvitmalt profil er mest trendy på kjøkkenmarkedet, forteller salgsleder Pål Strandmo og daglig leder John 
Sverre Erikstad ved Nova Interiør. Kjøkkeninnredningen i bakgrunnen er en av bedriftens bestselgere.

Nova er alene om å produsere kjøkken fra grunnen av i Tromsø. Bedriften har salgs- og produksjons-
lokaler på Solstrand i Tromsdalen. Hvit høyglans er også en slager innenfor kjøkkendesign. 
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Fasadeløft med 
innglassing av 
balkong 
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Dagens teknikker og materialbruk åpner for 
mange spennende løsninger for inn glassing 
av balkonger. Enten gjennom å benytte 
 eksisterende balkonger, eller gjennom å se 
dette som en del av en helhetlig fasadeløsning.

− Flere lag har vært i kontakt med oss for å 
se på hvilke muligheter som finnes. En del er 
skeptisk og tror at nye balkonger vil fordyre en 
tradisjonell rehabilitering med etterisolering og 
vindusskifte. Faktum er at patenterte løsninger 
til eksempelvis firmaet Balco, ikke er  vesentlig 
dyrere, men åpner for nye og spennende 
 løsninger, sier teknisk/-utbyggingssjef Svein 
Erik Rollstad i TBBL Teknisk.

MER PLASS
De fleste som velger en løsning med innglas-
sing opplever at de får «mer leilighet». En 

normal balkongløsning er rundt 15-18 m². 
Avhengig av hvilken løsning man velger, så 
åpner dette for muligheten til å utnytte dette 
uterommet på ny måte. Enten du ønsker dyrke 
ting på din balkong eller ønsker ha dette som et 
spisested og vinterhage.

− Mange tror dette vil bli en lukket boks 
som vil være fuktig og kald på vinteren og 
ulidelig varm på sommeren. God isolasjon og 
 ventilering bidrar til at rommet som skapes 
med hell kan brukes også om vinteren. På 
 sommeren finnes det gode løsninger som gir 
mulighet til å åpne balkongene totalt gjennom 
at glassveggene kan skyves til siden og at de 
er hengslet. Kombinerer man også  løsningen 
med sol avskjerming, så er ikke sol noe 
 problem, forteller Rollstad.

VERDIØKNING
I Tromsø har det så langt ikke blitt realisert 
mange prosjekter med store innglassede 
 balkonger at det gir grunnlag for å si noe 
 konkret i forhold til hvordan dette påvirker 
 verdien på boenhetene. Erfaringen fra andre 
steder er positiv, for eksempel har Kristiansand 
sett verdiøkning på leiligheter etter innglassing. 

− Fellesgjelden i borettslaget vil selvsagt 
stige ved en slik oppgradering, men vi ser at 
ved salg har leiligheten gjerne en prisøkning 
tilsvarende økningen i fellesgjelden. Noen 
ganger også mer enn dette. Ingen boligeiere 
taper penger på å oppgradere balkongen, sier 
Audun Holgersen i GARANTI Eiendomsmegling 
til Bo & Miljø. 

Holgersen mener i tillegg at leilighetene blir 
lettere å omsette.

Mange av Tromsøs eldre boligselskap er i gang med 
planlegging av rehabilitering av fasade. I den forbindelse 
tenker mange nytt når det kommer til løsninger. Utvidelse 
og innglassing av balkonger har vist seg å være et svært 
populært svar på dette.
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Balkongspesialisten 
Balco elsker balkonger
Selskapets åpne og innglassede balkong system 
er etterspurt i hele Europa. Årlig gjør de gjør 
de rundt 150 prosjekter fordelt på de fem land 
de er representert i. Opprinnelig er Balco en 
svensk bedrift, men ble etablert i Norge på 
begynnelsen av 90-tallet. I dag arbeider rundt 
120 personer i selskapet og årlig  omsetning 
ligger på rundt en halv milliard kroner. 
Unikt ved selskapet er deres store fokus på 
 nyskapende løsninger og profesjonalitet i alle 
ledd i dialogen med sluttbrukerne. 

− Det som gjør at Balco ofte blir valgt er 
vår unike og patenterte løsninger. Vi har totalt 
67 unike patenter. Dette er funksjonpatenter 
som vi er svært stolte av. I tillegg er vi både 
produsent og entreprenør. Dette gjør at vi i de 
fleste tilfeller leverer en totalentreprise (NS 
3431). Selv om vi er et internasjonalt selskap 
og har en stor stab med egne folk, så bruker 
vi lokale aktører der dette er naturlig og mulig. 

Illustrasjonen 
er hentet fra 

 boligselskapet 
Myrtun i Mo i 
Rana som har 

valgt å innglasse 
 balkongene.

(ILLUSTRASJON: MIR)

På den måten får våre prosjektledere et godt 
nettverk i de lokale miljøet som kan brukes ved 
senere prosjekter, forteller daglig leder i Balco, 
Kåre Teigen.

DIALOG OG TRYGGET
Informasjon og den gode prosessen er viktig for 
selskapet og Teigen vektlegger dette spesielt 
på spørsmål om hva som gjør at selskapet 
 skiller seg fra konkurrentene.

− For oss er det svært viktig å aktivt jobbe 
frem gode prosjekter i felleskap med slutt-
bruker og boligbyggelagene. Måten vi gjerne 
gjør dette på er at vi etablerer en bygge-
komité med aktuelle representanter. Vi lager 
da sammen et forprosjekt som tar for seg 
 elementer som form, farge og tidsperspektiv. 
Når dette foreligger kan vi kostnadsberegne 
og realitetsbehandle dette. Der hvor vi innleder 
samarbeid bruker vi mye tid på å informere 
og sørge for at alle parter er komfortabel 
med  prosessen og at denne blir mest mulig 
 oversiktlig i forhold til økonomi og progresjon. 

Som grunnlag for arbeidet må en grundig 
tilstandvurdering av bygningsmassen gjøres. 
Dette er også viktig for å skape gode tall som 
gir grunnlag for sammenlikning med alternative 
metoder for rehabilitering.

PROSJEKTER I NORD
I Nord-Norge har Balco så langt kjørt flere 
prosjekter i Narvik og Mo i Rana og flere er til 
behandling i forskjellige boligselskap.

− Vi ser det er stor interesse for inn glassing 
som metode for rehabilitering av fasade i 
nord. Flere og flere seg mulighetene dette 
gir for utvidet kvalitet for sine  boenheter. I 
tillegg er det flere andre kvaliteter slik som 
 støy skjerming som beboerne gjerne  finner 
interessante. I anledning Balcos 25 års 
 jubileum kommer vi våren 2012 til Tromsø med 
en spennende og unik utstilling som i praksis 
viser våre løsninger. For anledningen har vi 
bestilt inn et nytt 18 meters vogntog som er 
til bygging nå. Utstillingen starter i Tromsø og 
vil deretter bevege seg sørover. Sammen med 
TBBL vil vi invitere aktører som er interesserte 
i å «ta en balkongprat» med oss til å komme 
denne dagen, avslutter Teigen.
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Når uhellet først er ute og skade 
oppstår, kobles ofte en takst-
mann inn for å foreta en skade-
taksering. Hvem som kontakter 
denne avhenger i stor grad av 
omfanget på skaden og om det er 
et  forsikringsoppgjør.

Skadetaksering handler ofte om store verdier 
og omfatter en rekke forskjellige oppgaver. 
Skader på bygningsdeler, naturskader og 
 skader av et slikt omfang at enten forsikrings-
tager eller forsikringsselskap vurderer at 
skjønn må legges til grunn for oppretting eller 
erstatning, er gode eksempler på hva som 
inngår i skadetaksering. Selv om brann- og 
vannskader ofte trekkes frem som eksempler i 
forbindelse med skade, så faller gjerne disse i 
kategorien for omfattende skader. Skadetakse-
ring kan like gjerne dreie seg om enkle skader 
på en kjøkkenbenk eller en garasjeport.

PROFESJONALITET
Det er viktig at personen som gjennomfører 
taksering og skjønnsvurderinger har den 
nødvendige kompetansen og profesjonalitet. 
I tillegg er det sentralt at takstmannen evner 
å bevare tilliten gjennom å være og oppfattes 
som en uavhengig tredjepart. IshavsTakst er 
medlem av Norges TakseringsForbund (NTF), 
som stiller store krav til både dokumentert 
kompetanse, men også jevnlig oppdatering av 
denne.

− Vi er glade for de krav som stilles oss 

Takstingeniør 
Tom Inge 
Mathisen i 
IshavsTakst 
inspiserer en 
varmtvanns-
bereder som 
kanskje er 
moden for 
utskifting.

Bolia i 
 Byporten opp-
levde plustelig 
en  omfattende 
skade,  som 
krevde 
 taksering.

av NTF. De gir trygghet både for personene 
som har opplevd skader og for forsikrings-
selskapene, forteller takstingeniør hos 
 IshavsTakst Tom Inge Mathisen.

VANN ER VERSTINGEN
Fortsatt viser tall for forsikringsbransjen at antall 
vannskader øker kraftig i Norge. I tillegg er det 
store skjulte tall knyttet til denne typen skader.

− Det vi vet er at tallene fra 2010 viser en 
økning på hele 1,4 milliarder kroner sett i 
forhold til året før. Offisielle tall forteller om 4,3 
milliarder kroner i innrapporterte vannskader 
for 2010. Det virkelige tallet er enda større. 
Dette er såkalte 0-skader, og er saker hvor 
enten skaden ikke er erstatningspliktig eller 
egenandelen overgår kostnaden ved skaden, 
sier Mathisen

De to områdene som er mest dominerende 

innen vannskader er korrosjon (33 prosent) 
og frostskader (22 prosent). Frostskader er 
spesielt fremtredende for fritidsboliger. Mange 
er ikke klar over hvilken standard vannrørene i 
boligen er i, og om disse er utsatt for  korrosjon. 
Det samme gjelder hvilken levetid som er 
beregnet for rørene. Når skaden oppstår kan 
dette fort bli kostbart for den enkelte.

VARMVANNSBEREDERE TIL BESVÆR
Mange er heller ikke klar over at man opererer 
med en forskjell i teknisk levetid og anbefalt 
brukstid for blant annet varmtvannsberedere.
− De har gjerne en teknisk levetid på 10-20 år, 
mens den anbefalte brukstiden kun er 10 år. 
Denne beregnes ut i fra Byggforsk sine levetids-
tabeller. De fleste blir overrasket når de hører 
dette. Hvem tenker at en varmtvannsbereder 
fra 2001 er utrangert allerede i 2011? Dette er 
også viktig å tenke på i forhold til avkorting fra 
forsikringsselskapene, sier Mathisen.

Begrunnelsen for den korte anbefalte leve-
tiden finner vi i miljøpåvirkninger både utenpå 
og inni berederne. Eksempelvis kan et høyt 
klornivå i vannet tære på tanken og rørene. 

TASKTMANNENS ANBEFALING
− Vår anbefaling er at man får gjennomført 
rørinspeksjon i boligen sin. Da vil man få 
oversikt over hva som er skjult og hva som 
eventuelt trenger utbedring. En slik utbedring 
kan være tilleggsisolasjon. Dette koster ikke 
mye og isolering av varmtvannsrør gir gjerne 
god økonomi i form av at du minsker varmetap, 
samt hindrer frosne rør. Et siste råd er å huske 
å ha tilstrekkelig med varme i rom hvor der er 
rør, avslutter Mathisen.
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29.-30.oktober ble årets styre-
konferanse avviklet på  Malangen 
 Brygger. Stor deltagelse, enga-
sjerte tillitsvalgte, spennende 
 samarbeidspartnere og gode 
foredragsholdere, bidro til et 
godt arrangement.

Årets konferanse var flyttet ut av byen for 
første gang på noen år. Bakgrunn og fordelen 
ved siden av å få besøkt det flotte anlegget til 
Malangen Brygger, var å kunne være samlet 
over lengre tid enn konferansene de siste 
årene. Antallet deltagende boligselskaper og de 
tilbakemeldinger TBBL har fått både under og 
etter konferansen har vært svært hyggelige og 
positive til dette. 

− Vi har forsøkt å legge innspill og ønsker fra 
evalueringen av fjorårets konferanse til grunn 
når program for årets ble laget. I dialogen med 
tillitsvalgte i våre forvalta lag mottar vi i tillegg 
gode innspill. Resultatet ble et innholdsrikt 
fagprogram med aktuelle tema skreddersydd 
for tillitsvalgte og jobben de gjør i byens bolig-
selskaper. Tilbakemeldingene er svært positive 
og gode. Det samme gjelder også det sosiale 
og at vi flyttet ut av Tromsø i år. Det er svært 
hyggelig! Konferansen er årets største arrange-
ment i TBBL-regi og vi bruker mye ressurser på 
å legge tilrette for et godt arrangement, uttaler 
adm. direktør i TBBL Svein Dalsbø.

SPENNENDE FAGPROGRAM
Fagprogrammet i år fokuserte på verdien av 
rehabilitering. Foredrag av VVS 24, Glassmester 
Appelbom og advokat i NBBL Finn Stormfelt, 
satte fokus på utfordringer, plikter og behov for 
både ny og eldre boligmasse.  Utstrekningen 
for styrenes juridiske ansvar for forsvarlig 
 for paktning av boligmassen til  boligselskapet, 
overrasket nok enkelte. Det ble også gitt 
 presentasjoner innen en rekke andre  fag om råder 
og temaer. Nils Magne Larsen, profesjonelt 
styremedlem og førsteamanuensis Høgskolen 
i Harstad, leverte et inspirerende foredrag om 
styrerollen og arbeid i styrerommet. Dag to ble 

også den nye og rimelige hjemmesideløsningen 
til boligselskapene presentert av Rune Wara og 
kommunikasjonssjef i TBBL Kim Kr. Nordli.

− Vi har forsøkt å lage en løsning som er så 
enkel at alle kan benytte denne. Vurderingen 
som ligger bak er at det er mange ting og 
funksjoner som er kjekke å ha, men ofte krever 
disse spesiell kunnskap for å vedlikeholde. Vi 
tror det viktigste for boligselskapene er å sikre 
en god kommunikasjon mot beboerne enklest 
mulig. Her er internett en av mange kanaler 
som forventes brukt i dagens digitale hverdag. 
Sentralt er det at løsningen er lett å etablere, 
oppdatere og ikke minst å videreføre når web-
ansvarlig byttes, forteller Nordli.

MINIMESSE
En rekke av samarbeidspartene til TBBL deltok 
på konferansen med en minimesse. Flere 
hadde i tillegg valgt å bli over i Malangen, som 
ga mulighet for spennende og gode samtaler 
utover kvelden. Mange av de som var til stede, 
samt en rekke av partnerne som ikke hadde 
mulighet til å delta, hadde donert premier til 
kveldens trekning. Hovedgevinsten var gitt av 
Glassmester Appelbom og var et gavekort på 
hele 5000 kroner.

− Tilbakemeldingene fra konferansen, både 
relatert til programmet men også i dialogen 
med de tillitsvalgte, er viktige verktøy for oss, 
og bidrar til at vi og konferansen kan bli bedre. 
Fokus på kvalitet og tjenesteutvikling er et 
arbeid vi bruker mye tid på, sier Dalsbø.

TBBL ønsker å takke alle som har bidratt 
til å skape et godt arrangement: Tillitsvalgte, 
samarbeidspartnere, forelesere og våre egne 
fagfolk. Presentasjonene fra konferansen ligger 
på TBBLs nettsider og på Styreportalen.

Slik foregår skadetaksering Styrekonferansen 2011

Inspirerende 
fagdager

God deltakelse på konferansens minimesse. 

Hilde Berg fra Ishavskraft ga gode råd om 
strøm.

Hovedpremien var et gavekort fra Appelbom.
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Navn: Sameiet Fjordgård 1
Stiftet: 1992
Boenheter: 16
Hva: Utskifting av shingeltak
Oppstart: Mai 2011
Ferdigstilt: Juni 2011
Prosjektleder: Roy Jakobsen
Byggeleder: Knut Hermansen

Prosjekt- og byggeledelse 2011
TBBL Teknisk har lang erfaring som prosjekt- og byggeledelere, for både nybygg, rehabilitering og  

forvaltning av  bygningsmasse. Prosjektene vist her er noen av de vi er stolte å ha arbeidet med i 2011.

Navn: Håpet I borettslag
Stiftet: 1968
Boenheter: 104
Hva: Riving av eksisterende trepanel og isolasjon på sørvegg 

i WC-vegen 81. Ny kledning og 20 cm ny isolasjon. 
 Utskifting av stuevindu og balkongdør på vestvegg.

Oppstart: Juni 2011
Ferdigstilt: Juli 2011
Prosjekt-/
byggeleder: Knut Hermansen
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Navn: Brattbakken borettslag
Stiftet: 1979
Boenheter: 172
Hva: Arbeidet bestod i fjerning av eksisterende tekking og 

singelbelastning på tak, samt tilleggsisolering og ny folie-
tekking. I tillegg ble heller på terrasser fjernet, tilleggs-
isolering over leiligheter, ny folietekking og nye tremme-
gulv ble lagt. Samlet areal ca 7.100 m²

Oppstart: Juni 2011
Ferdigstilt: Desember 2011
Prosjektleder: Roy Jakobsen
Byggeleder: Knut Hermansen

Prosjekt- og byggeledelse 2011
TBBL Teknisk har lang erfaring som prosjekt- og byggeledelere, for både nybygg, rehabilitering og  

forvaltning av  bygningsmasse. Prosjektene vist her er noen av de vi er stolte å ha arbeidet med i 2011.

Navn: Sameiet Lærfabrikken og Barkhuset
Stiftet: 2000
Boenheter: 27
Hva: Fuktsikring av plan 1, svalgang og inngangsparti, 

 Lærfabrikken. Legging av ny membran, fliser og 
 tremmegolv. Forbedring av drenering. 

Oppstart: September 2011
Ferdigstilt: November 2011
Prosjekt-/
byggeleder: Knut Hermansen
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Informasjon  
i alle  kanaler
Hvor avhengige er vi av digital informasjon, og hva har dette gjort med 
oss? Markedsundersøkelser utført av konsulentselskapet Nielsen i USA 
viser at det ikke lenger er nok bare å se på TV-skjermen. 40 prosent av 
de spurte benytter daglig lesebrett eller smarttelefoner mens de ser på 
TV. Over halvparten som var med i undersøkelsen sjekker e-post under 
reklameinnslagene, og nesten halvparten av dem surfer på nettet mens 
TVen står på. Av andre interessante funn viser det seg at det er flere 
damer enn menn benytter anledningen til å sjekke sosiale nettverk, og 
rundt en tredjedel bruker lesebrett eller smarttelefonen til å sjekke opp-
lysninger relatert til det som vises på TV. I tillegg sjekker 20 prosent det 
som reklamen viser på nett. Dette tallet er overraskende stort og gir en 
indikasjon om gjennomslagskraften til TV-reklame som markedskanal.

I følge TNS Gallup har vi i Norge pr. 2. kvartal gjennomsnittlig 1,5 
stasjonær datamaskin pr. husstand, og 2,2 bærbare. Hele 93 prosent 
av oss har tilgang til internett. Andelen brett og smarttelefoner i Norge 
øker, og over halvparten har nå en smarttelefon som primærtelefon. Vi 
streamer også mer musikk enn tidligere. 

Aftenposten forteller at Spotify økte antall kunder med 2,3 millioner 
bare en uke etter at de intensiverte samarbeidet med Facebook. 
Streaming av film holder seg derimot stabilt. 

Hvilke norske nettsteder er det så vi er opptatt av? Første uka i 
 november var det VG, Dagbladet og Finn vi var mest sultne på. For 
mobilt Internett var det omtrent samme rekkefølge med unntak av 
tredjeplassen hvor NRK overtok. 

Tallene over viser at vi i langt større grad bruker mer tid foran data-
maskinen, nettbrettet eller smarttelefonen enn tidligere. I dag stiller 
også flere arbeidstakere krav overfor arbeidsgiver om å ha sosiale 
medier tilgjengelig i jobbsammenheng, eller integrert som en del av sin 
kontrakt. Privatliv og jobb smelter mer og mer sammen. Hastigheten på 
å dele og innhente informasjon er i rasende utvikling. Det store spørs-
målet er hvor går veien videre. Dette har ikke et enkelt svar, men trolig 
vil vi fortsette å se en stadig større integrering. Det er bare å tenke på 
at internett på TV, mediesentre, og nettbrett for kort tid siden nesten var 
å regne som science fiction.

IT-hjørnet

Kjell Magnar Lekang, 
IT-leder, TBBL
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To nye ansatte gleder seg til å bli en del av TBBL. 
Kathrine Eilertsen blir ny forvaltningssjef fra  
1. februar, mens Ragnhild B. Walthinsen nå 
går i gang som ny eiendomsmegler i GARANTI 
Eiendoms megling Tromsø.

Begge gleder de seg til å komme 
i gang. De har fått et sær deles 
godt førsteinntrykk av sine 
nye arbeidsgiver og ikke minst 
 kolleger, og begeistres av mulig-
heten de nå har fått til å tilføre 
TBBL sin kompetanse og ideer.

− Karrieren min har dreid seg 
rundt økonomi, og jeg har også 
jobbet mye med ledelse. Erfaringen 
min fra boligselskap begrenser seg 
vel til at jeg har bodd i et boretts-
lag, og som  privatperson sittet i 
styret der. Men jeg er veldig glad 
for å kunne få denne utfordringen 
i TBBLs anerkjente forvaltnings-
avdeling, sier  Eilertsen. Hun lover 
at avdelingen skal fortsette å gi 
god service til de rundt 200 bolig-
selskapene de har forretningsfører-
ansvar for, og gleder seg til hun får 
møte de øvrige 17 medarbeiderne i 
avdelingen og får komme ordentlig 
i gang med nye utfordringer.

REVISORUTDANNET
Kathrine Eilertsen (47) kommer 
opprinnelig fra Senja, og har to 
barn på 11 og 13 år. Hun har 
bodd både i sør og i nord før hun 
etablerte seg i Tromsø i 1993. 
For øyeblikket jobber hun for 
NorgesGruppen Nord som blant 
annet eier matvarekjedene Spar 
og Eurospar. Eilertsen har de siste 
fem årene vært avdelingsleder 
for NorgesGruppen regnskaps-
avdeling Tromsø. Her har hun 
hatt leder ansvar for åtte ansatte. 
Akkurat nå har hun en prosjekt-
lederstilling i samme konsern.  

− Jeg er utdannet revisor 
og har blant annet jobbet som 
revisor i KPMG. For tiden har 
jeg også en del styreverv, men 

de er alle i tilknytning til jobben i 
NorgesGruppen, og vil opphøre når 
jeg begynner i TBBL, forklarer hun. 

EIENDOMSMEGLER
Ragnhild B. Walthinsen har 
nettopp fylt 28 år og er eiendoms-
meglerfullmektig. Hun har 
bachelor i eiendomsmegling fra BI 
i Trondheim, og er i gang med den 
to år lange praksisperioden som 
etter hvert vil gi henne bevilling 
som eiendomsmegler.

− GARANTI er byens nest 
største eiendomsmegler og har 
et meget godt rykte. Min viktigste 
jobb blir å skape trygghet for sel-
ger og kjøper ved omsetningen av 
en bolig, og jeg gleder meg veldig 
til å begynne hos GARANTI. Både 
fordi de er flinke og skaper gode 
resultater, og fordi arbeidsmiljøet 
der virker å være helt fantastisk, 
sier Walthinsen. 

Hun har allerede fått delta på 
en festlig sammenkomst på sitt 
nye arbeidssted slik at hun har 
fått bli litt kjent med de hun nå 
skal jobbe sammen med. Ragnhild 
kommer fra tilsvarende stilling 
i DNB  Eiendom i Tromsø, og er 
 opprinnelig tromsøjente.

Walthinsen har også en 
bachelor i markedsføring, og var 
ferdig med sine studier i juni i fjor. 

− Jeg har jobbet ett år i bank 
og ett år med eiendom, men har 
alltid hatt interesse for eiendom. 
Dermed var karriereplanen nokså 
klar, smiler hun. Hun er glad for 
all oppryddingen som har skjedd 
i eiendomsmeglerbransjen de 
senere år. Kompetansekravet gjør 
det nå umulig å starte i yrket uten 
bachelorgrad i eiendomsmegling.

TBBL fornyer seg
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TBBL fornyer seg

Ragnhild B. Walthinsen slutter seg til gjengen i GARANTI 
Eiendomsmegling 1. desember, for å bidra til fortsatt 
gode resultater for Tromsø-kontoret.

Kathrine Eilertsen er TBBLs nye forvaltningssjef og 
begynner i jobben 1. februar.

÷

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» 

Kan borettslaget forby 
meg å ha hund?
Det helt klare rettslige utgangspunktet er at hundehold er tillatt. Styret kan derimot 
fastsette i ordensreglene at det skal være forbud mot hundehold i borettslaget. Dette 
følger av deres hjemmel til å fastsette ordensregler etter borettslagsloven (brl)§ 5-11 
fjerde ledd første punktum. Mulighetene til en slik bestemmelse fremkommer også av 
lovens forarbeider og følger også forutsetningsvis av nevnte bestemmelse.

Et forbud mot hundehold kan ikke praktiseres absolutt, dette følger av brl § 5-11 fjerde 
ledd andre punktum. Det er etter denne bestemmelsen to vilkår som må være oppfylt 
for at brukeren av boligen kan kreve å få lov til å ha hund.

Det første vilkåret er at det må være gode grunner som taler for hundeholdet. Det er 
her en vurdering av den konkrete hunden og den konkrete eieren. Altså om det er gode 
grunner som taler for at denne brukeren skal ha denne hunden. I noen tilfeller er det 
nokså opplagt at vilkåret om gode grunner er oppfylt. Dette kan for eksempel være en 
svaksynt som har førerhund, en politi- eller tollbetjent som har tjenestehund, eller en 
bruker som kan dokumentere at hunden er viktig av psykososiale årsaker.

Det andre vilkåret som må være oppfylt er at hundeholdet ikke skal være til ulempe for 
de andre brukerne av eiendommen. Dette må forstås slik at det må tas hensyn til både 
fysiske og psykiske ulemper som påføres ved hundehold.

Disse to vilkårene må ses i sammenheng da loven og forarbeidene legger opp til en 
interesseavveining mellom de gode grunnene og ulempene. Jo sterkere grunner det er 
for at vedkommende skal ha hunden, dess større ulemper må de andre tåle. Er det for 
eksempel en svaksynt som har førerhund, må en se bort fra ulemper av lite omfang.

Dersom det ikke er forbud mot dyre-/hundehold i ordensreglene eller vedtektene er 
dette tillatt så lenge hundeholdet ikke er fare for ødeleggelse av eiendommen eller 
vesentlig forringing av eiendommen, eller slik at det er til alvorlig plage eller sjenanse 
for de andre brukerne.

Ekspertene svarer

Ronny Jørgensen
Forvaltningskonsulent og jurist
TBBL Forvaltning

Svein DalsbøSvein Erik 
Rollstad

Kathrine 
Eilertsen
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Vant med å  
verve inn tredje 
generasjon
− Egentlig er det jeg som har vunnet, for det 
var jeg som vervet meg selv inn med pappas 
kontaktinfo, kommenterer Dag Erik Pedersen 
en anelse mutt. 

− Ja, det var han som hadde idéen og 
foretok vervingen rent praktisk, men premien 
er min, kommer det skråsikkert fra Roy Erik 
Pedersen.

− Se på det som husleie! gliser han bredt og 
fornøyd til junior.

Dag Erik bor ennå hjemme, men leter nå 
både høyt og lavt etter en to-roms han kan ha 
råd til.

BYTTER NUMMER
− Mange av leilighetene går nå for 200.000 
over takst, det er ganske vilt. Men jeg håper 
TBBL-medlemskapet kan gi meg fordeler i den 
videre jakten.

Roy har et medlemsnummer i 2000-serien. 
Dag Erik har fått ett i 50.000-serien. Nå  bytter 
de to for å få Dag Erik høyest mulig på for-
kjøpsrettlistene.

− Familiemedlemmer kan bytte medlems-
nummer. Det er bare å komme innom 
med  fødselsattest, så fikser vi det fort, 
forsikrer TBBLs leder for medlemsservice 
 Hege- Elisabeth Bosch.

Forkjøpsretten fungerer slik at Dag Erik kan 
melde sin interesse for en TBBL-leilighet uten å 
delta i budkrigen. Når selger har akseptert bud 
blir så de som har meldt forkjøpsrett kontaktet 
etter ansiennitet. De med lavest nummer står 
øverst på lista. De vil da i tur og orden få tilbud 
om å overta leiligheten til den pris selger har 
akseptert.

FAMILIEKLENODIUM
Medlemsnummeret Dag Erik skal overta er 
nesten som familieklenodium å regne, i og med 
at det har vært i Pedersen-eie siden 1972.

− En onkel av meg hadde det først, han ga 
det til min far som ga det til meg. Jeg brukte 
det da jeg kjøpte leilighet i 1982. Men så kjøpte 
jeg meg enebolig i 1984 og har for så vidt ikke 
brukt det siden. Men jeg har faktisk tenkt på at 
det kunne komme mine barn til nytte en gang 
og har fortsatt å betale. Likedan er det ikke 
umulig at vi selger eneboligen og finner oss en 
mer lettstelt leilighet på våre eldre dager, og da 
vil jeg jo trenge nummeret igjen, forklarer Roy. 

Gavekortet som Roy Erik Pedersen fikk 
overrakt fra TBBL har en verdi på 5000 kroner. 
Hvor ferden går er foreløpig ikke bestemt, men 
Stockholm kan være et alternativ.

− Vi hadde veldig god respons på medlems-

vervekonkurransen denne gangen, og når et 
så trofast medlem vinner er det jo ekstra artig, 
smiler Bosch og overleverer blomster.

Også Dag Erik får med en bukett hjem til 
gutterommet. Men det er vel ikke umulig at 
også denne premien havner hos generasjonen 
over. 

Roy E. Pedersen har hatt ansvaret for et medlemsnummer i TBBL 
som har vært i familiens eie siden 1972. Nå er  sønnen Dag Erik 
(23) på husjakt og er derfor vervet inn som nytt medlem. Det ga 
far selv reisegavekort på 5000 kroner i vervepremie!

Roy E. Pedersen som til daglig selger 
Peugeot hos Teknisk Bureau i Tromsø fikk 
overlevert vervepremien fra Hege-Elisabeth 
Bosch i TBBL. Sønnen Dag Erik er nylig inn-
meldt og skal nå på husjakt med forkjøpsrett.
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Miner og klasebomber sprer frykt og hindrer 
økonomisk utvikling verden over. NRKs TV-
aksjon i år gikk til Norsk Folkehjelps arbeid 
med å fjerne disse.

Det formålet synes Tromsø  Boligbyggelag 
er så godt at vi valgte å støtte årets TV-
aksjon.

− Arbeidet som Norsk Folkehjelp gjør er 
prisverdig og viktig, og fortjener all støtte og 

oppmerksomhet dette kan få. Vi har derfor 
valgt å støtte aksjonen med en krone for 
hvert av våre medlemmer. Siden vi er rundt 
13.200 medlemmer ble beløpet deretter, 
forteller administrerende direktør i TBBL, 
Svein Dalsbø.

Svein Dalsbø og TBBL 
bidro i årets TV-aksjon.

TBBL støttet årets TV-aksjon



 Banker for 
borettslagene
Blikkenslager Tom Dreyer AS opplever at stadig flere TBBL-medlemmer 
etterspør blikkenslagertjenester.

De syv fagfolkene som utgjør Blikkenslager 
Tom Dreyer AS har nok å gjøre i lokalene 
til den gamle sjøflyhangaren på Skattøra i 
Tromsø. De fleste oppdragene er tradisjonelle 
blikkenslageroppdrag, men oppdragene er 
sjelden rutine. Når «Bolyst» er innom, er en av 
de ansatte i full gang med å designe et kar til 
kaffe koking på en fiskebåt. Ordren må utføres 
før båten letter anker på kvelden – og som 
vanlig må utfordringene løses der og da. På 
samme måte som de ansatte tilpasser design-
løsninger i rustfritt stål i ulike kjøkken etter 
kundenes krav og behov. 

BORETTSLAG
Som partner med TBBL har Blikkenslageren 
også fått mange ulike utfordringer i boretts-
lagene i byen, forteller daglig leder Tom Dreyer.

– Det første halve året etter at vi ble partner 
med TBBL var det egentlig ganske rolig. Men 
etter at vi hadde vist oss frem med ulike 
oppdrag som kundene var fornøyde med, har 
pågangen økt i takt med at vi har blitt mer kjent. 

Et av de største oppdragene til Blikkenslager 
Tom Dreyer AS, var for Terrassen borettslag på 
Lunheim.

Hovedoppgaven vår på Terrassen var å 
produsere og montere beslag til fasade, vindu 
og gesimser. Oppdraget tok halvannet år, og var 
såpass intensivt at vi måtte leie inn ekstra folk 
for å utføre jobben etter de høye standardene 
vi har satt oss. Men både vi og borettslaget var 
godt fornøyde med resultatet, smiler Dreyer.

GODT SAMARBEID
Dreyer er fornøyd med samarbeidet med TBBL 
og styrene på de ulike borettslagene de har 
jobbet for. 

På Elverhøy, for eksempel, utbedret vi piper 
og inntekking av tak. I et såpass gammelt 
borettslag oppdager man gjerne mangler etter 
hvert som man går i gang. Men styret i boretts-
laget var veldig offensive og gjorde raske 
beslutninger på hva som var nødvendig å gjøre, 
kommenterer daglig leder. 

Nettopp det å gjøre utbedringer før det oppstår 

skader er en viktig del av tjenestene Blikken-
slager Tom Dreyer AS utfører. Det erfarte de ikke 
minst da firmaet ble tilkalt til Varden Borettslag.

– Enkelte løsninger i takhattene som var 
 standard når borettslaget ble oppført, viste seg 
ikke å være optimale. Det oppsto luktsmitte, 
kondensering og fukt, som igjen kan føre til 
råteskader. Dersom man venter til at råteskader 
oppstår, kan det bli en omfattende og kostbar 
affære å rette opp skadene, kommenterer 
Dreyer.

Problemet ble løst og utbedret i samarbeid 
med vaktmester og resultatet er blitt bra. 

VENTILASJON.
Fukt og råteskader kan føre til astma og andre 
allergiplager. Det samme resultatet kan komme 
av dårlig inneklima, forklarer daglig leder.

– Tidligere var husene mindre tette enn i 
dag, og hadde naturlig ventilasjon. Med dagens 
krav til blant annet energi økonomisering, 
 bygger vi husene mye tettere. Naturlige 
avgasser fra bygningsmateriale slipper ikke ut 
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på samme måte som før. Derfor er det viktig 
med skikkelig ventilasjon av boligen, påpeker 
Dreyer.

Firmaet så behovet for markedet i Tromsø. 
Bedriften er forhandler av flere kjente merker 
deriblant Flexit, som er  Norges største leveran-

dør av ventilasjonsanlegg og sentralstøvsugere 
til private boliger.

FLEXIT  PROFFPARTNER
Flexit Proffpartner tilbyr sluttkunde balansert 
ventilasjon og sentralstøvsuger ferdig installert. 
Utfører montering for boligprodusenter og bygg 
entreprenører (eneboliger, småhus, rekkehus). 
Bistår byggevareforretninger med befaring og 
installasjon av balansert ventilasjon.

– Alle ansatte måtte kurses gjennom Flexits 
eget program for å bli godkjente montører. Men 
det var en veldig nyttig investering av tid, siden 
vi kan utvide tilbudet til kundene våre, forteller 
daglig leder.

Men ikke alle kundene gjennom partner 
 programmet til TBBL bor i borettslag.

– Vi gjør ofte oppdrag for TBBL-medlemmer 
som bor i eneboliger eller selveierleiligheter. 
Det viser seg at det er store fordeler med å 
være medlem av TBBL, uansett hvor man bor 
sier Tom Dreyer. 
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•	Blikkenslager Tom Dreyer AS er en mester-
bedrift med syv ansatte som har lang og 
solid erfaring, fagbrev, mesterbrev og 
ansvarsrett.

•	Verkstedet har moderne maskiner og er 
plassert i den  historiske sjøfly hangaren på 
Skattøra i Tromsø.

•	Befaring/måltaking, produksjon, salg, service 
og montering.
Kort sagt «alt som er i faget.»

•	Tradisjonelt blikkenslagerarbeid, tak og 
fasade.

•	Verkstedproduksjon av alle typer beslag, 
takhatter, pipebeslag, ventilasjonsdeler, 
dekorplater.

•	Ventilasjon/ sentralstøvsuger for bolig og 
næring.

•	Forhandler og montør av flere kjente merker.

Hjemmeside: www.blikkenslagerdreyer.no
Send e-post: tomdrey@online.no
Besøk verksted: Skattøravegen 39
ved den gamle flyhangaren på Skattøra

Tlf: 77 67 35 88                                
Faks: 77 67 35 89                                     
Mob: 950 09 007

Åpningstid:              
Man – torsdag 0730 – 1600                                   
Fredag 0730 – 1400                                    
Lørdag – søndag stengt

PARTNER3
BLIKKENSLAGER 
TOM DREYER AS
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Ny nedgravd 
avfallsløsning 
Avfallscontainere i boligselskap er ofte et miljøproblem. De 
blir overfylte, eller benyttes av uvedkommende. Nå blir begge 
deler umulig.

− Denne avfallscontaineren er en estetisk 
nytelse, hevder daglig leder Harald W. Østbø 
i Remiks Husholdning AS, og presenterer det 
han mener er både en nydelig og en smart 
nyhet: nedgravd avfallscontainer med kode-
brikkelås. Alle familier som skal ha tilgang 
til containeren får sin personlige kodebrikke, 
og aktiverer systemet ved hjelp av et lett 
håndtrykk.

− Remiks har som mål å være først ute med 
ny teknologi og innovative løsninger. Nå tilbyr 
vi et nytt produkt for byens bolig selskaper, 
som trolig gjør at de fleste  frustrasjonene 
rundt søppelhåndtering  forsvinner, sier Geir M. 
Jensen som er nest leder i avfallsselskapet. 

GPS-OVERVÅKET
Jensen har ansvaret for det nye container-
systemet, og det skal benyttes både i Tromsø 
og Karlsøy. Mens det i Tromsø vil erstatte 
overflatecontainerne i tett bebygde områder, 
skal det i Karlsøy erstatte hyttecontainerne. 

– Fordelene ved dette systemet er mange.
Blant annet er det GPS-overvåket slik at 
det går melding til renovatøren når de ulike 
containerne må tømmes. Dermed unngår vi 
overfylte containere, og slipper å kjøre ut med 
mindre containeren er full, slik at vi dermed 
reduserer unødvendig trafikk.

TAR LITEN PLASS
Selve containeren tar bare opp plass til svarende 
fire kvadratmeter, og plassen den trenger er 
kvadratisk. Det vil si at løsningen tar opp lik 
mengde plass som en av dagens overflate-
containere. Men denne er dyp og rommer fem 
kubikkmeter avfall, mot 1,1 som er kapasiteten 
i overflatecontainerne som i dag står plassert 
rundt i de fleste bolig selskap.

Nedkastene er universelt utformet. Det 
betyr at bl.a. rullestolbrukere har tilgang til 
dem. 

BESTE LØSNING
Det første nedkastet av denne typen ble 
 plassert i Skippergata tidligere i høst. Etter 
hvert håper Remiks Husholdning AS å erstatte 
samtlige overflatecontainere med disse 
 nedkastene i etablerte boligområder.

− Avfallssug er fortsatt førstevalg på 
avfallshåndtering i Tromsø når det gjelder 
nybygg. Men for eksisterende boligområder er 
dette markedets beste løsning, sier Østbø.

Boligselskapets kostnad for anskaf-
felse av systemet er forbundet med selve 
 gravingen. Selve containeren og vedlike holdet 
av  systemet er det Remiks som tar seg av. 
For boligselskapets gjelder kun de vanlige 
reglene om å holde området ryddet for snø 
og  tilgjengelig for bilen som skal tømme 
containeren.

− En detalj til slutt. Når vi heiser opp 
 containeren for å tømme den i bilen  kommer 
det umiddelbart opp en fallsikring, som 
stenger av hullet i bakken mens container-
innholdet fylles på bilen. Sikkerheten er godt 
ivaretatt, forsikrer Østbø.

Slik ser de nye nedkastene ut, som åpnes med 
kodebrikke og som selv melder fra til renovatøren 
når containeren må tømmes.

Slik foregår tømmingen av den nedgravde 
 containeren. 

Nye åpningstider
01.01.2012 endres åpningstidene ved 
returstasjonen i Tromsdalen for å gi 
enda bedre service til innbyggerne. Ny 
åpningstid er 12.30 til 19.00 mandag til 
fredag. Ved Remiks Miljøpark nord på 
Tromsøya kan du levere avfall mellom 
07.00 og 15.30  mandag til fredag. Vær obs 
på forsendelsen fra Remiks som ligger i 
postkassa nå i disse tider, hvor du blant 
annet får seks gratis avfalls kuponger som 
du kan betale med på retur stasjonene.
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SAMME FORVALTNING SOM STORKUNDENE
FellesKraft  forvaltes på samme måte 
som for store bedriftskunder.  Ishavskrafts 
 markedsanalytikere overvåker strøm markedet 
og kjøper inn strømmen når dette synes 
gunstigst.  Målsetningen til forvalterne er lavest 
mulig priser over tid, samt at man søker å jevne 
ut de årlige svingningene på strømprisene. På 
denne måten ønsker man å hindre de høye 
topp nivåene vinterstid man har sett de siste 
årene.

Strømpris i oktober for FellesKraft  ble 
24,9 øre pr kWh. Denne fastsettes i slutten 

Fra 01.01.2012 kan TBBL tilby Ishavskrafts nyeste 
strømprodukt − FellesKraft − til gunstige priser.

Ny gunstig strømavtale 
for TBBL-medlemmer!

som i dag er på TBBL’s spotavtale, trenger ikke 
å gjøre noen ting. Disse avtalene vil automatisk 
bli overført til FellesKraft  pr.  01.01.2012.

De som har andre avtaler og ønsker 
 FellesKraft, må ta kontakt med Ishavskraft 
for å få endret sin eksisterende. Husk at har 
du FastKraft, så kan endring kun skje fra det 
tidspunkt denne avtalen utløper.  Medlemmer 
som ønsker å beholde gammel avtale på 
spotpris, må også ta kontakt med Ishavskraft 
innen 31.12.2011 for å fornye denne avtalen. 
Betingelsene for denne avtalen er uforandret.

TBBL har ingen spesiell avtale knyttet til 
standard variabel pris, som pr 01.12.2011 
er på 39 øre pr kWh. TBBL anbefaler våre 
 medlemmer som har slik avtale å endre denne 
til vår nye FellesKraft avtale. 

ÅPEN FOR ALLE MEDLEMMER
Avtalen er også er åpen for enkelt-
medlemmenes andre typer boliger, eksempel-
vis fritidsboliger. Eneste forutsetning er at 
disse ligger innenfor Ishavskrafts naturlige 
 leveringsområde, og at man innehar et gyldig 
medlemskap i TBBL. 

Ishavskraft kan kontaktes på  e-post:  
kunde@ishavskraft.no eller telefon 04925.

Administrerende 
direktør Svein 
Dalsbø er glad 
for å kunne 
 presentere en 
enda bedre 
strømavtale 
for TBBLs 
 medlemmer. 

av hver måned. Det forventes noe økning 
utover  vinteren. Gjeldende månedspriser vil 
bli opplyst på TBBL’s hjemmeside rundt den 
1. hver måned. I tillegg til forbruk følger det 
et fastbeløp pr måned på kr 27,- Beløpet er 
uavhengig av betalingsmåte, og er rabattert 
med over 30%  for TBBLs medlemmer i forhold 
til Ishavskrafts ordinære gebyrer. Avtalen har 
en oppsigelsestid for det enkelte medlem på 6 
måneder .

OVERFØRING TIL NY AVTALE
Medlemmer som ønsker denne nye avtalen og 

TROMSØ
Telefon: 04925

Postadresse
Ishavskraft AS
9291 Tromsø

Besøksadresse
Evjenvegen 34
Tomasjord, Tromsø

www.ishavskraft.no



Uglen Ulf har svaret

1

2

3

4

5

VET DU 
SVARET?

VITSER

1. Hvilket spesielt lys kan du på 
kveldstid se på himmelen om 
vinteren?

2. Hva heter det når man bader ute 
om vinteren?

3. I hvilket fotplagg finner du 
 godterier i på julaften? 

4. Hva setter vi øverst på juletreet?
5. Fullfør sangen: Jeg og du og vi to 

seilte i en tresko ut på…

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 «BLÅBÆR» riktig løsningsord. Kristian Pettersen på 11 år var en av de som 
hadde riktig svar, og er trukket ut til å få en TBBL-overraskelse i posten. 

Misforståelse
Det lukter deilig julemat. Huset er vasket og 
julepynten hengt opp. Juletreet står stivpyntet 
stua, og alle barna har fått på seg penklærne. 
Mor åpner vinduet, og lyden av kirkeklokker 
fyller hele rommet. Da kommer minstemann 
løpende og roper:
– Jippi! Nå kommer isbilen!

Må ringe julenissen
– Mamma, mamma, vi må ringe julenissen med 
en gang!
– Hvorfor det?
– Du må fortelle ham at jeg ikke ønsker meg 
bilbane allikevel
– Men du har jo ønsket deg det i hele høst?
– Jada, men det står en helt ny bilbane innerst 
i kjellerboden!

Fest for snømenn og -damer
Det var en gang en snømann som spurte en 
snødame om hun ville bli med på ball. 
– Hvilket ball? lurer snødamen på
– Snøball, svarer snømannen

Snøhvit
Hva sier Snøhvit når hun skal vekke de syv 
dvergene? Svar: Seven up! 

Gaver 
Hvilke gaver blir sjelden mottatt med 
glede? Svar: Oppgaver

Like på en måte
Hva er likheten mellom en julenisse og en 
skoleelev? Svar: Begge har sekk på ryggen

Vi kjenner godt til julenissen, men hvem er 
fjøsnissen? Her i Norge beskrives fjøs nissen 
som en liten mann – «ikke større enn et 
hestehode» – med langt skjegg, grå klær og 
rød nissehue. Han er en som kan være til hjelp 
på gården, for eksempel med stell av dyra. 
Som takk for hjelpen, vil fjøsnissen ha god mat og 
drikke på julekvelden. Han er spesielt glad for å få 
en tallerken grøt med smørøye. Hvis fjøsnissen ikke 
behandles godt av folkene på gården, kan 
han slå seg vrang og gjøre rampe-
streker.

Fjøsnissen

GÅTER
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Medlemstilbud:

 * kun ringeminutter

Som medlem i boligbyggelaget får du mange fordeler. Hvis du har Telenor Komplett mobilabonnement, 
kan du få hele 100 ringeminutter og 100 SMS ekstra. Bestillingen er enkel. Du sender en SMS til 1999. I tabel-
len nedenfor finner du hvilken kode du skal sende, avhengig av hva slags Komplett abonnement du har. 
For flere gode medlemstilbud se www.fordelskortet.no

Utnytt fordelene dine!

Telenor Komplett M:       
Telenor Komplett L:
Telenor Komplett XL: 

Bestill BBL M til 1999*
Bestill BBL L til 1999
Bestill BBL XL til 1999
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HJEM og 
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 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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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    798 kr    1.093

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?

tel. 47 90 60 20
www.handverker.as
mail@handverker.as 

TBBL Medlemmer  
får 10% rabatt  
på vår timepris

Snekker, Maler, 
Flislegger, Rørlegger, 
Elektriker,  Vi pusser opp bad, 
bygger på, renoverer hus.
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Tilbudene gjelder frem til 23. desember 2011 
eller så langt beholdningen rekker. Tilbudene 
gjelder kun i butikk. Med forbehold om trykkfeil.

Alle priser inkl. mva

Norengros Markedshuset AS butikk – Strandveien 106 (ved Rema) – Tlf: 4000 4912 
Åpningstider: mandag – fredag, 08 – 18

Ordinær pris 688,-

249,-
Japansk kokkekniv 175mm. 
Molybendum vanadium rustfritt stålblad. Vnr. 76091

Ordinær pris 884,-

279,-
Exxent kokkekniv Professional 200mm. 
Molybendum vanadium rustfritt stålblad. Vnr. 67008

Ordinær pris 837,-

279,-
Filetkniv 21cm Professional. 
Molybendum vanadium rustfritt stålblad. Vnr. 60796

179,-
Carletti Konfekt. 600g. Vnr. 9109573

199,-
Seriekoblede røykvarslere. Optisk røykvarsler, trådløs 2 pk inkl. 
batteri. Tryggere varsling med seriekopling. Med serie koblede røykvar-
slere (opptil 24 stk) kan du føle deg tryggere. Om en av røyk varslerne 
gir alarmsignal vil også de andre gjøre det. Vnr. 81518

499,-
For 2+1 sekker!
Tilbudet gjelder ved kjøp av 2 sekker 
toalettpapir og 1 sekk kjøkkenrull.
Katrin Plus Toilet 360. 42 ruller pr sekk toalettpapir i vår beste 
kvalitet, 50 m pr rull. Veldig mykt 2-lags papir.  
100% hvit nyfiber. Vnr. 73604. Orinær pris: 867,-

Katrin Classic Kitchen. Vnr. 109698
Tilbudspakke Vnr. 9111289

Super-
pris!

1249,-
Casio Exilim EX-ZS100. 24 mm vidvinkel og 
12,5 x optisk zoom. 14 megapiksler, HD-video,  
2,7” LCD-skjerm. Svært enkel i bruk. 
Sølv Vnr. 9181254. Rød Vnr. 9181257. Sort Vnr. 9181256

Nyhet!



Nye avløpsrør ! 
 
 - Unngå fremtidige lekkasjer 

- Maks 5 dager 
- Gunstig pris  
- Lite støy 
- Miljøvennlig 
 

 Vi har utstyret, personellet og kompetansen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ring oss for 
uforpliktende samtale 

 MEDLEM & PARTNER - BOLYST 35



36 BOLYST - SEKSJONSTITTEL

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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Vi leverer mulighetene til borettslaget ditt.
Se og gjør det du vil med TV, bredbånd og telefoni fra Canal Digital.
De fl este borettslag består av ulike mennesker med helt ulike behov. Derfor har vi Norges mest innholdsrike
Grunnpakke med nærmere 50 tv-kanaler, hvorav 14 i HD-kvalitet, som du kan se med en vanlig dekoder eller 
med en IDTV. Og derfor inkluderer vi WiMP i tv-abonnementet ditt, hvor du kan velge blant millioner av låter!
Og ikke minst - derfor tilbyr vi bredbånd opp til 100 mbps – så hver og en selv kan bestemme farten.

Les mer om alle mulighetene - på canaldigital.no



idé:Tromsø

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

Åpningstider: Mandag-fredag 0800-1700  Lørdag 10-14

Tlf.:  77 00 14 00
harstad@neumann.no
www.idekjeden.com

Tlf.:  77 65 97 00
tromsoe@neumann.no
www.idekjeden.com

idé:Harstad

Åpningstider:  Mandag-fredag 0800-1630   Lørdag 1000-1400

Tlf.:  77 85 10 50
finnsnes@neumann.no
www.idekjeden.com idé:Finnsnes

Tlf.: 77 65 97 00 | tromsoe@neumann.no

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

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)

Dine medlemsfordeler 2011



RETURADRESSE:

Tromsø Boligbyggelag
Postboks 6156
9291 TROMSØ

B
Blad

Det nærmer seg slutten av året...
..og vi i GARANTI Tromsø er stolte og takknemlige over å ha hjulpet så mange med sin bolighandel i 2011. 

Vi benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god jul og godt nyttår – og ser frem til nye utfordringer i 2012.

Ta kontakt for et medlemstilbud, dersom DU skal selge bolig i kommende år!

Garanti Tromsø | Grønnegata 58/60 | Tlf 77 60 32 00 | www.garanti.no


