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BARE RØR: Det er ikke lett å finne en
rørlegger som vil gjøre jobben hvis
han ikke selv får levere utstyret.
Foto: Michael Alberstat / Scanpix.

Åfinne en livsledsager kan være komplisert. Det er så
mye som skal klaffe. Har man kommet skjevt ut én
gang, vil man gjerne at det skal gå bedre neste gang. Å

finne frem til riktig håndverkere kan også by på problemer.
Å finne en dyktig rørlegger eller kompetent flislegger, kan
av og til fortone seg like vanskelig som å finne en partner.
Især hvis man har dårlig erfaring fra tidligere, eller spesielle
preferanser for drømmebadet. 

Bad er komplisert, og de fleste av oss er avhengige av en
fagmann når membran skal legges, fliser settes opp og
baderomsutstyr monteres. Å gå løs på slike oppgaver på
egenhånd er ingen god idé hvis man ikke er kvalifisert for
oppgaven. Man kan faktisk risikere erstatningsansvar hvis
vann siver ned til naboen under, eller man selger huset og
det oppstår en lekkasje i løpet av de neste fem årene. Men
heller ikke alle rørleggere eller flisleggere er kvalifisert.
Dessverre. Vil du være trygg på at badet blir tett, bør du
engasjere en håndverker som kan fremvise et våtromsserti-
fikat. Og i kontraktssammenheng bør du spesifikt henvise
til Byggebransjens våtromsnorm.

Vannskader som skyldes plutselig
utstrømming fra et rør eller en slange
som har sprunget lekk, koster alene
1,6 milliarder kroner årlig. Ingen vet
hvor mye fuktskader koster, men
forsikringsbransjen antyder flere
milliarder. Statistikken viser at
det er langt større sjanse for å
oppleve at badet må rehabili-
teres enn at huset skal begynne
å brenne. Mange erfarer derfor
at gulv må bores opp og kost-
bare fliser må rives ned for å få
bukt med sopp og råte.

Våtrommet må kanskje utbedres for titusenvis av kroner,
enten det er sluket som ikke har fungert eller det er dårlig
grunnarbeid som har tillatt fukt å trenge inn i veggene.

Byggebransjens våtromsnorm ble utviklet av bransjen
selv, og har faktisk eksistert i elleve år. Likevel er det mange
som ikke kjenner den. Våtromsnormen sier noe om plan-
legging, valg av materialer, utførelse og kontroll. Normen
er et kvalitetssikringssystem som skal bidra til at de løs-
ningene som brukes, og det arbeidet som utføres, har en så
god standard at man unngår skader innenfor materialenes
normale levetid. 

Når normen fortsatt er en hemmelighet for mange,
skyldes det at den ikke er en forskrift. Det er dessverre ikke
noe krav om at et bad skal bygges eller rehabiliteres etter
denne ordningen. Det er opp til hver enkelt byggherre om
han eller hun vil bruke en håndverker med denne tilleggs-
utdannelsen. 

Antallet vann- og fuktskader har eskalert voldsomt de
siste årene. Årsakene er mange, men vi bruker badet i langt
større grad enn tidligere. Det betyr at påkjenningene på
gulv og vegger har økt betydelig. En forsikring dekker nå
bare såkalte vannrørskader, og ikke vannskader som skyl-
des fuktgjennomtrengning over lengre tid. Hadde forsik-
ringsbransjen hatt økonomiske fordeler av bedre våtroms-
løsninger, er jeg overbevist om at de hadde vært en pådri-

ver for å gjøre våtromsnormen obligatorisk. Den han-
sken forsikringsselskapene ikke vil ta, må rette myn-

dighetsinstans plukke opp. I et samfunnsøkono-
misk perspektiv er ingen tjent med skader i mil-

liardklassen som skyldes uvitenhet eller slett
håndverk. Byggebransjens våtromsnorm bør
derfor bli standard snarest mulig. 

Tvingende nødvendig med tvang 
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ros&ris fra Batta

RIS går denne gangen til Bergen kommune som
så langt ikke har tatt ansvar for rassikring i
et boligområde der et stort jordskred nylig

raserte en rekke boliger. Dessverre fikk raset fatalt resultat
med tap av menneskeliv. 

Selv om raset ble utløst av tidenes kraftigste nedbør,
med godt over150 mm regn på under et døgn, kom det
frem i pressen at Bergen kommune ikke hadde tatt det
ansvar for situasjonen som den burde. Planmyndighetene
i kommunene bør ha så god oversikt at de vet hvor det er
farlig å bygge og bo. Kommunen må avverge at det byg-
ges på steder med fare for snøras, jordskred, leirskred eller
steinsprang. Kommunen må også sørge for at eksisterende
bygninger som ligger utsatt til, blir sikret. En vanlig hus-
kjøper eller husbygger kan vanligvis ikke avgjøre om et
hus ligger farlig til eller ikke. Det burde kommunen ha
eksperter til. 

Vi bor i et land med til dels mye nedbør, store snø-
mengder og frostsprengning. I tillegg har vi store områder
med mye leire, der saltet i leiren vaskes ut slik at massen
blir ustabil. Slike forhold er viktige årsaker til utløsning 
av skred- og rasulykker. Mange steder i Norge er høyde-
forskjellene store og grunnforholdene vanskelige. Der det
i følge ekspertene er en høy risiko for ulykker, må noe
aktivt gjøres for å forebygge disse. Det er viktig at vi
steller oss slik at vi kan bo trygt i landet.   

ROS går denne gang (med påholden penn) til
Kristiansand kommune fordi kommu-
nen ikke øker festeavgiftene for bolig-

tomter til den mulige maksimalprisen. Kommunen kunne
ha økt tomteprisene til 9 200 kroner pr. tomt og pr. mål.
Rosen gis utelukkende fordi kommunen har nøyet seg
med 80 prosent økning av det maksimalt lovlige, til vel 
7 300 kroner pr. tomt/mål.

Selv denne økningen innebærer mer enn en tredobling
av dagens festepriser som er rundt 2 000 kroner tomten,
og kommunen vil øke sine varige inntekter med 7,3 mil-
lioner kroner fra i alt 1 400 tomtefestere.

Vi synes at økningen i seg selv er i meste laget, men
den skyldes stortingsflertallets vedtak om ny festelov, og
hjemmelen i denne.

Uansett er vi av den oppfatning at kommuner og
andre offentlige bortfestere må utvise magemål og mode-
rasjon ved fremtidige økninger av festeprisene for bolig-
tomter, og i så henseende er Kristiansand kommune blant
de beste i klassen – blant dem vi kjenner til.
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Fra 17. oktober får vi en rød-grønn fler-
tallsregjering. Det blir utvilsomt et spen-
nende prosjekt. I alle fall er det positivt
at vi igjen får en flertallsregjering. (Det
har jeg argumentert for i denne spalten
også tidligere). Forhåpentligvis vil de
borgerlige partiene bli tvunget til en
felles koalisjon ved neste valg.  Ved en
flertallsregjering vil politikken ha en for-
utsigbar linje – i motsetning til mindre-
tallsregjeringer som må søke støtte enten
på høyresiden eller venstresiden fra sak
til sak, og som mot sin egen politikk ofte
blir overkjørt av opposisjonens flertall.
Med det ønsker vi Stoltenberg-regje-
ringen lykke til på ferden.

Hva kan vi huseiere forvente av den
rød-grønne koalisjonen? Dersom Stol-
tenberg og hans to kvinner holder valg-
løftene sine, skal statens skatteinntekter
ikke øke i forhold til statsbudsjettet for
2004. Det innebærer en økning på fire,
fem milliarder kroner i forhold til 2005.
Som de allerede har bebudet, skal
økningen først og fremst tas inn ved
beskatning av aksjeutbytte. Men, det
skal foretas skattemessige omfordelinger
med ”mer til de fattige og mindre til de
rike”. Jeg håper og tror at våre bolighus,
og eventuelt fritidseiendommer, ikke
skal telles inn som rikdom i denne
sammenheng! Hus og bolig er for oss
alle et nødvendighetsgode – og må
betraktes og beskattes med det som
bakgrunn.

Både Hill Martha Solberg og Jens
Stoltenberg lovet i klare ordelag under
valgkampen at skatten på fordel av å bo
i egen bolig, boligskatten, ikke skal gjen-
innføres. Dette løftet tror jeg ikke de
rød-grønne våger å bryte. Da er spørs-
målet om den nye regjeringen endrer
den ”frivillige” kommunale eiendoms-
skatten til å bli en ny generell boligskatt
for alle. Dette er nok en sak som SV
ville falle for. SV har nemlig program-
festet å øke eiendomsskatten! Vi vil opp-
fordre AP og SP til å temme Djupedals
og Halvorsens yrhet på dette punkt. 

Tomtefesteloven kan bli endret. Men
her står AP+SV steilt mot programmet
til SP. Senterpartiet er grunneierparti
nummer en i Norge og ønsker å beholde
bøndenes eiendomsrett over egen grunn
med full adgang til å feste bort hytte-
tomter. Ved innløsning legger SP vekt på
at dette skal skje til markedsriktig pris –
noe som er betydelig over ønskene til SV
og AP. På dette området blir det betyde-
lig kamp innad i den rød-grønne regje-
ringen.

Ellers merker vi oss den nye regje-
ringens aller første utspill ved kjøp av
vaske-Bakkes eiendom på Bygdøy for 
30 millioner kroner. Dette viser at de
rød-grønne vil oppgradere allemannsret-
ten og allmennhetens tilgang til strand
og kyst. Det positive signal, sett fra vår
side, er at Stoltenberg & Co betalte full
markedspris ved overtakelsen. Vi forut-
setter at denne linjen vil fortsette også
ved fremtidige kjøp og ekspropriasjoner!

Folket har talt HUSK HUSEIERDAGEN 20. OKTOBER
For andre året på rad arrangerer Hus-
eiernes Landsforbund Huseierdagen.
Den 20. oktober vil vi holde arrange-
menter på de steder som HL har lokale
avdelingskontorer (med unntak av
Trondheim og Alta, som holder Huseier-
dagen litt senere). Hovedtemaet blir arv.
Som i fjor lanserer vi også et nytt tema-
hefte. Denne gangen om våtrom. Utover
dette vil du kunne få juridisk, teknisk og
økonomisk rådgivning,og treffe våre
distriktsrepresentanter og samarbeids-
partnere. 

De lokale arrangementene vil bli
annonsert i lokalpressen. Der vil du
finne tid, sted og program for de lokale
arrangementene.

Ved å gå inn på vår hjemmeside:
www.huseierne.no finner du også en ny
og spennende huskeliste for høst- og
vinterhalvåret som 
viser hvordan du 
skal stelle og ivareta 
eiendommen din.

aktuelt i HL

www.huseierne.no

Adm. dir. Peter Batta
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Medlemsveksten i Huseiernes Landsforbund har vært 
formidabel. Derfor har vi også måttet trykke stadig flere

eksemplarer av Hus & Bolig. Ifølge Fagpressens opplagskon-
troll var gjennomsnittlig distribuert opplag første halvår 2005 

122 892 blader. Dette er 7 886 flere blader enn året før, 
og 70 000 flere blader enn i 1999.

Flere fornøyde lesere
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Samtidig som de godkjente opplagstallene fra
Fagpressen foreligger, har Hus & Bolig fått nye
lesertallene fra MMI. Her kommer det frem at vi 
har 201 000 lesere. Og ifølge en leserkretsanalyse
som ble foretatt i september, kommer det frem at
leserne er godt fornøyd med bladet.

89 % av medlemmene i Huseiernes Landsforbund
leser Hus & Bolig

8 av 10 leser hele eller deler av bladet.

77 % sier de har meget stor, stor eller middels 
stor nytte av bladet. Bare 21 % sier de har liten 
eller ingen nytte av Hus & Bolig.

86 % mener bladet har mange interessante artikler.

90 % mener bladet er oversiktlig og lett å lese.

81 % sier de har stor tiltro til artiklene.

Leserne bruker mer tid på bladet enn tidligere.
Gjennomsnittlig lesetid i 2001 var 28 minutter.
I 2005 oppgir leserne at de bruker 36 minutter.
Hele 21 % sier at de bruker mer enn en time på 
Hus & Bolig. I 2001 var dette tallet 13 %.

66 % av leserne oppgir at de tar vare på bladet.
I 2001 var denne andelen 59 %.

For øvrig oppgir leserne at de ønsker mer stoff 
om vedlikehold og oppussing, samt energi og 
oppvarming.

Leserne har høyere utdannelse og høyere inntekt
enn det som er gjennomsnittet i befolkningen.
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GRATIS MALING
Ferdigmalte vinduer og dører
Ved kjøp av vinduer og dører fra våre danske fabrikker 
får du ferdigmalt dine elementer – uten pristillegg!

.
Norsk Vinduskompani A/S
– Faste lave priser og alltid gode tilbud!

• Danskproduserte vinduer og dører

• 5 års produktgaranti

• A merkede energiglass

Fritt levert
ved samlet bestilling/levering av 
ordre over 5000,- kr. til adresser i
postnr. 0000-5699.

Tilbudet gjelder til og med 30. november.

Vinduer · Dører · Trapper · Porter

Alle priser inkl. mva. og ekskl. frakt. Forbehold om trykkfeil og utsolgte varer. Våre priser er inkl. miljøvederlag.

Type 617
Inkl. A merket energiglass

 89 x 99 cm 2.520,-
 89 x 119 cm 2.720,-
 99 x 99 cm 2.720,-
 99 x 109 cm 2.720,-
109 x 109 cm 2.720,-
109 x 119 cm 2.720,-
119 x 119 cm 2.720,-

Eller velg umalt fra lager – til markedet beste pris!

Type 614TH
Inkl. A merket energiglass

 59 x 59 cm 1.460,-
 99 x 59 cm 1.730,-
 99 x 99 cm 2.000,-

Tilbudet om gratis maling gjelder ikke disse produkter.

Type 712
Inkl. A merket energiglass

 89 x 139 cm 2.995,-
 95 x 145 cm 2.995,-
 99 x 129 cm 2.995,-
 99 x 139 cm 2.995,-
 99 x 149 cm 2.995,-
105 x 155 cm 2.995,-
109 x 159 cm 2.995,-

Standardtrapp

Høyde gulv til gulv 265 cm

KUN

Innvendig dør
Type 700/4

69/79/89 x
189/199/205/209 cm

FRA

1.575,-
Som
glassdør ... 2.555,-

Takvinduer

Isolert hvit stålport
4 ledd inkl. standardbeslag – 15 str.

Bestillingsvare – ca. 1 uke

Bredde 240/250/260 cm
Høyde 186/193/201/208/215 cm

– Stor tetthet
mellom leddene!

Automatisk portåpner ............2.220,-

6.110,-Ny
forbedret

klemsikring!

Trapper etter mål
Få trappen laget spesielt til 
deg, så den passer nettopp 
ditt hjem!
 – Ring og hør nærmere!

11.445,-

Inkl. A merket energiglass
(Herdet glass utvendig)
Lakkert innvendig

6 str. på lager

FRA 1.990,-

Inndekning .............FRA 480,-

92 mm hvitmalt karm .......... 600,-

Enkel glassdør
Type 10G
Inkl. løst glass

79/89
x 199/209 cm

NÅ

1.510,-
92 mm furu karm ........390,-

Hus & Bolig#5_okt_210x297.indd    1 27-09-2005    09:39:56
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Ring 815 49 080 for å prate med din nærmeste Elfag elektriker,

eller se www.elfag.no for oversikt over forhandlere.

ELFAG - NÅR DU TRENGER ELEKTRIKER

Uansett om man har panelovner, peis 
eller andre varmekilder, så kan det 
fort bli gulvkaldt i huset når høsten 
og vinteren kommer. Nå kan vi tilby 
en ny løsning for rask og enkel 
installasjon av elektrisk gulvvarme i 
oppholdsrom.

DevicellTM DRY isolasjonsplater med 
DeviflexTM varmekabler og termostat 
er en perfekt totalløsning, som kan 
monteres på avrettet betonggulv 
eller rett på tregulv. DevicellTM DRY 
platene med varmeledende overflate 
sikrer optimal varmespredning og 
god komfort.

Varmegulvet bygger kun 13 mm i 
høyden, og legges rett under parkett,
laminat eller tregulv.

Kontakt din nærmeste Elfag 
elektriker for mer informasjon 
eller tilbud.

Lun gulvvarme
- raskt, enkelt og uten å støpe
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Advarer mot boligkjøp i Tyrkia
Mellom 500 og 1000 nordmenn har kjøpt feriehus i Tyrkia de siste par årene. Forbru-

kerrådet advarer nå mot å kjøpe bolig i landet. En ny, midlertidig lov har skapt usik-

kerhet om utlendingers rett til å eie bolig, skriver Aftenposten. Bakgrunnen er en dom

fra den tyrkiske høyesterett, som mener at den nåværende loven ikke ivaretar hen-

synet til tyrkiske interesser. Så lenge det ikke har kommet noen ny lov, er man i et

vakuum. Likevel fortsetter norske meglere å reklamere for ferieboliger i landet.

Automatisk rent? 
Vi vasker mer klær enn noensinne, skriver Forbru-

kerrapporten. Selv om vaskeprosessen i stor grad

er automatisert, bruker vi likevel mer tid på kles-

vasken enn vi gjorde før. Åtte av ti kvinner brukte i

fjor tid på å vaske klær hver dag, i gjennomsnitt

36 minutter. To av ti menn gjøv løs på skittentøyet,

men nøyde seg med å bruke 24 minutter.

Det globale vannforbruket har doblet seg seks

ganger de siste hundre årene. Gjennomsnitts-

nordmannen bruker nå 230 liter vann pr. dag til

personlig forbruk. Det innebærer blant annet 

vask av klær. I u-land er samme andel 10 liter.

sett&hørt

“Man får fort mistanke om at landets 
tetteste høytrykkspyler-dekning 

finnes nettopp hos oss.”

Kaare Frydenberg, Bærum til Budstikka

Restaurering skadet 
historiske bygg
Store deler av restaureringsarbeidene som er

gjort på historiske bygg etter krigen, må gjøres

om igjen, melder Aftenposten.

Både slott, festninger og kirker har fått

sprekkdannelser og fuktgjennomslag. En hoved-

årsak er at mursementen som ble tatt i bruk etter

andre verdenskrig, har vist seg å være for hard.

Den har ikke tatt opp bevegelsene i tykke mur-

verk og har stengt fuktigheten inne.

FORTSATT RADONFARE I NORSKE HJEM
Norge er et av landene i verden som er mest utsatt for den radioaktive gassen

radon. Den usynlige og luktfrie radongassen siver opp gjennom sprekker i bakken,

og rundt 10 % av den norske boligmassen har for høy radonverdi i inneluften.

Nye tall viser at det ikke er flere som legger radonsperrer nå enn for noen år tilbake.

—  Til tross for mange kampanjer og vissheten om at radon forårsaker opptil

300 nye tilfeller av lungekreft i året, er det fortsatt mange som bor i radonfarlige

hus. Mange er utvitende om hvor enkelt det er å sikre seg i forkant, opplyser

produktsjef Per Christian Edin i Icopal.

HUSK HUSEIERDAGEN 
20. OKTOBER
Huseiernes Landsforbund gjentar suksessen fra i fjor, og

arrangerer Huseierdagen over hele landet torsdag 20. oktober.

Da vil HLs lokale avdelinger holde åpent hus, hvor alle inter-

esserte boligeiere kan få gratis boligråd. Både jurister, eien-

domsmeglere og takstmenn vil være til stede for å svare på

spørsmål. Det vil også bli arrangert foredrag om aktuelle

temaer, og temaheftet ”Farer og feller på badet” blir lansert.

I Oslo er det åpent hus i Fred. Olsens gate 5, fra kl 14 til

19. Forfatter Beate Muri holder fordraget ”Kristiania for 100 år

siden”, og advokat Thor Henning Pedersen foredrar om 

”Hva må det koste å arve? Tenk før du dør”.

Tid og sted for arrangementene rundt om i landet,

finner du annonsert i lokalpressen.
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MASSIVTREBLOKK FIKK 
PRIS FRA NORSK FORM
Arkitektene Geir Brendeland og Olav Kristoffer-

sen er tildelt Norsk Forms pris til unge form-

givere. Prisen får de for arbeidet med en fem

etasjer høy boligblokk i massivtre på Svart-

lamoen. Juryen mener boligblokken gir bebo-

erne en rimelig og miljøvennlig bolig, samtidig

som den er nyskapende i sin arkitektur og

formgivning.

Bygget består av elementer i massivtre

som settes sammen i et system hvor delene er

tilpasset hverandre i fabrikk, en rask måte å

bygge på. Bygget er kledd med ubehandlet

malmfuru for å redusere energi- og vedlike-

holdskostnadene. Foto: Jeroen Musch.

Bruker bilder for å få bolignapp
Kampen for å bli lagt merke til i boligmarkedet er stor. Derfor markeds-

fører unge seg ved å legge ut bilder av seg selv i annonsene, skriver

Aftenposten. Men trikset fungerer bare for noen, mener trendforsker.

— Man viser kvaliteter som man tror utleier vil sette pris på.

Det fungerer best hvis man er pen, eller ser spesielt rolig eller sindig 

ut. En masse piercinger og tatoveringer i ansiktet vil neppe slå like 

godt an, mener Paal Fure.

Ulempen ved å legge ut bilde er utleiere som hinter om betaling i

naturalytelser – av en litt annen type enn snømåking og barnepass.

“Mange finner ut

sent på kvelden

og i siste liten at

de ikke orker 

å gjøre flytte-

vasken selv, like-

vel. Da kan de

kontakte oss.”

Faiz Alam, innehaver av 
vaskebyrået Renhold,

til Aftenposten

Stavkirkebygger blir ny generalsekretær
Elisabeth Seip (59) fra Oslo er tilsatt som ny generalsekretær i Fortidsminneforeningen.

Hun kommer fra stillingen som forskningssjef i Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU),

og tiltrer stillingen ved årsskiftet.

— Elisabeth Seip er en av de virkelig tunge profilene i kulturvernet; vi kunne knapt ønsket 

oss en bedre kandidat, sier Fortidsminneforeningens leder, Marianne Roald Ytterdal.

Som generalsekretær vil Elisabeth Seip blant annet ha det øverste daglige ansvaret for de åtte

stavkirkene som foreningen eier. Selv har hun stått ansvarlig for byggingen av stavkirken som ble

gitt til Island i forbindelse med tusenårsjubileet for kristningen av landet. Seip har tidligere vært

direktør ved Norsk Arkitekturmuseum og museumssjef ved Halden historiske Samlinger. Hun har

også deltatt i en rekke styrer, råd og utvalg, både her hjemme og internasjonalt.

Brannfarlige rekkehusnaboer 
Folk i rekkehus frykter brann minst, men er i størst brannfare

ifølge en ny undersøkelse presentert i anledning Brannvern-

uka. Kun 57 prosent av de som bor i flermannsbolig eller rek-

kehus er bekymret for brann, mens 72 prosent av villaeiere

bekymrer seg for brann, viser undersøkelsen, som er

gjennomført av TNS Gallup. Dette til tross for at mulighetene

for brann og brannspredning er større i rekkehus enn i ene-

boliger.

— Røykvarslere i egen boenhet varsler ikke om tilløp til

brann hos naboen. En brann hos naboen kan derfor utvikle seg

til en stor brann uten at man merker noe, sier sjefsingeniør

Runar Bache i If Skadeforsikring i en pressemelding. To av tre

nordmenn er mer bekymret for brann enn for innbrudd eller

vannskade, og flest er bekymret for at det skal skje om natten.

sett&hørt
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FRISTENDE TILBUD: Vær sikker på at rørleggeren
vil montere utstyret før du kjøper varene. 
Foto: Michael Alberstat / Scanpix.
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Knalltilbud på baderomsmøbler og ”best
pris” på fliser; tilbudsavisene med utstyr
til badet dumper ned i postkassa

omtrent hver eneste uke. Sterkt fokus på
interiør har satt fart på markedet for å selge
byggevarer rett til privatpersoner, uten
håndverkere som mellomledd. Nå er det
mulig å få kjøpt baderomsmøbler, fliser og
alt du trenger til grunnarbeidet, i ferdig
sammensatte tilbudspakker både hos kjede-
butikker og små bakgårdsutsalg. Men du
risikerer at enkelte håndverkere nekter å
montere knalltilbudene. For i et marked
hvor rørleggerne har travle dager, er det
ikke sikkert at de ønsker å montere bygge-
varer du selv har kjøpt inn. De kan rett og
slett takke nei til jobben fordi de ikke
ønsker å gå god for kvaliteten på materiel-
let, eller fordi de vil selge deg varene selv –
så de får provisjon på dem. Dermed blir det
viktig å ha en fagperson på laget, før du går
til storinnkjøp.

Boikott
Flere av billigkjedene står ikke høyt i ry hos
autoriserte håndverkere. For eksempel fin-
nes det rørleggere som sier: kjøp fliser hvor
du vil, unntatt hos MegaFlis, eller kjøp
armatur hvor du vil, unntatt hos Ikea. De
er ikke villige til å vurdere den enkelte
varens kvalitet, men velger å overse utsalget
fullstendig.

Hvis du som kunde har funnet din
favoritt på et sted som håndverkeren din
ikke vil handle direkte med, må du velge

hva som er viktigst. Enten å få bruke den
håndverkeren du helst vil skal gjøre jobben,
eller å ringe den neste på lista. Ifølge For-
brukerrådet velger fagpersonene selv hvil-
ket utstyr de ønsker å montere, i det de har
ansvar for å gå god for kvaliteten på det de
tar med inn i bygget. Finner du en hånd-
verker som er villig til å montere favoritten
din hvis du selv tar ansvar for varens kva-
litet, er det viktig å forsikre seg om at inves-
teringen egner seg til formålet. 

Sammenkoblinger
Men det er ikke bare håndverkerne som
boikotter enkelte vareutsalg. Produsenter
av baderomsutstyr stenger også enkelte rør-
leggere ute fra det gode selskap. De ønsker
kun å selge sine varer gjennom spesielt
utvalgte forhandlere, gjerne kjeder av rør-
leggere eller store grossister. På den måten
får noen rørleggere monopol på å selge
enkelte varer. 

Fenomenet med rabattavtaler mellom
produsent og montør har eksistert i årevis.
Nå begynner imidlertid fenomenet å gripe
om seg på en måte som gjør at rørleggere
klager over at de ikke får tak i de varene
kundene vil ha. Derfor mener de at kun-
dene styres mot enkelte rørleggerkjeder, i et
marked som ikke er fritt.

Som forbruker er det ikke enkelt å ori-
entere seg i dette markedet. Les mer om
problemene forbrukerne kan støte på i Hus
& Bolig på de neste sidene.

15hus&bolig 5–2005 •

Bare rør
Det er ikke enkelt å lage nytt bad. Kommer du over 

supertilbud på bademøbler, er det ikke sikkert at du får tak 
i en håndverker som går med på å sette dem opp. Har du 

funnet fram til en håndverker du stoler på, er du ikke 
garantert å få kjøpe de møblene du har mest lyst på.  

Drømmebadet kan være lenger unna enn du tror.

TEKST: ELIN ENGER MOLLESTAD
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Hvem skal montere røvekjøpene?
Det blir stadig enklere å kjøpe byggevarer uten å gå gjennom håndverkere. Det selges kabler 
og elektrisk materiell hos Clas Olsson, maling på nærbutikken, og nå kan du få alt du trenger 
av badebyggevarer over internett. Men du risikerer at håndverkerne nekter å montere 
knalltilbudene du har skaffet deg.

TEKST: ELIN ENGER MOLLESTAD

Ifølge håndverkertjenesteloven står
håndverkerne fritt til å velge hvilket
materiell de aksepterer å montere, for-

teller juridisk rådgiver hos Forbrukerrå-
det, Rune Vordahl.

— Du kan ikke true en snekker til å
bygge huset ditt, det er ikke en mennes-
kerett å få en håndverker hjem til seg.
Enten sier personen ja eller nei til å
montere det du har kjøpt. Hvis du får
avslag er det bare å spørre nestemann,
mener Vordahl.

Hovedregelen er at hvis ikke annet er
avtalt på forhånd, så kommer håndver-
keren med materialer.

— Det betyr at hvis du bestiller en
snekker til å sette opp vinduer i huset
ditt og ikke sier noe mer, så har han med
seg vinduene når han kommer for å
montere dem. Hvis forbrukerne ønsker
å kjøpe materiellet selv, er det viktig å
avtale dette på forhånd, og da er det opp
til montørene om de ønsker å gjøre job-
ben. De må uansett gå god for kvaliteten
på det de tar inn i bygget. For selv om en
planke er en planke og en firetomms spi-
ker er grei uansett, er det klart at rørleg-

gere og elektrikere sjelden vil mon-
tere materiell de ikke kjen-
ner til. Og hvis de for
eksempel monterer et
blandebatteri kunden selv
har kjøpt inn, og det opp-
står en reklamasjon, må det
avklares om det er materiel-

let eller utføringen som har
ført til feilen. Her kan det bli

problemer. Så det er mye som må
tenkes gjennom hvis man ønsker å kjøpe
materiell selv, advarer Vordahl.

Han tror imidlertid at det ikke bare
er frykt for dårlig kvalitet som gjør at
enkelte profesjonelle montører kvier seg
for å benytte varer som kundene har
kjøpt selv.

— De kan reservere seg fordi enFRIVILLIG: Du kan ikke kreve at 
rørleggeren skal montere utstyr du selv 
har kjøpt inn. Foto: Elisabeth Knox / Scanpix.
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reklamasjon gir dårlig ry, selv om det
skulle skyldes materiell som de ikke har
levert selv. Det at de mister provisjon på
varesalget kan også være en sterk motiva-
sjonsfaktor, jeg ser jo det. Mange hånd-
verkere har sine faste leverandører, og
påslaget på materiellet er en så viktig del
av fortjenesten at det påvirker hvilke
varer de er positive til å sette opp, mener
Vordahl. 

Risikerer økt timelønn
Enten du vil montere varene selv eller
leie inn en håndverker til å gjøre jobben,
er målet med å ta innkjøpsrunden selv,
ofte å spare penger. Men administre-
rende direktør i Norske Murmestres
Landsforening, Rolf Tøllefsen, tviler på
om forbrukerne sparer på å kjøpe mate-
riellet selv.

— Det er lurt å ta fram Lada/Merce-
des tankegangen, og ikke la seg blende av
lav pris alene. Det kan være fristende å
kaste seg over billige varer, men når du
står for innkjøpene selv, tar du på deg
mye ansvar som kunde. Du må for
eksempel undersøke om flisene virkelig
er laget for bruk i våtrom. Det kan være
vanskelig å orientere seg. I tillegg kom-
mer jo risikoen ved at man står med
ansvaret selv om noe skulle skje med
materiellet etter at det er satt opp. Det er
viktig å undersøke hvilke garantier selge-
ren gir, advarer Tøllefsen.

— Det kan virke som om du svart-
maler for at bransjen skal kunne fortsette
å legge på en fortjeneste for å være
mellomledd for byggevarene?

— Jeg tror ikke folk sparer mye på å
handle inn materiellet selv. Vanligvis for-
deler firmaene administrasjonskostna-
dene og utgiftene mellom lønn og mate-
riell. Men hvis folk kjøper materiellet
selv, og håndverkerne må hente all fortje-
nesten fra timelønna, vil jo den øke, tror
Tøllefsen. 

Jallabutikker
I følge Tøllefsen stiller de fleste profesjo-
nelle håndverkere krav om å få levere
materiell i tillegg til arbeidskraften.

— Nå er etterspørselen etter hånd-
verkere stor, og da kan bedriftene velge å
si nei til det vi kaller kjøttkontrakter, der
kundene bare vil ha armer og bein, altså
arbeidskraften. Håndverkeren har uan-
sett plikt til å undersøke om varene er
egnet til formålet, minner Tøllefsen om.
Han er bekymret for oppblomstringen
av det han kaller ”jallabutikker”. Med
det begrepet sikter han til mindre forret-
ninger som plutselig dukker opp i små
lokaler med ”billig skifer i det ene hjør-
net, maling i det andre og verktøy fra
Kina i det tredje”.

— Det sier seg selv at det ofte kan
skorte på produktkunnskapen når de
skal dekke så forskjellige fagfelt, mener
Tøllefsen. Han råder kundene til å se hva
slags profil forretningen har. Tilbyr de
noe mer enn bare å hente varene og gå i
kassa, eller gir de også informasjon i
form av brosjyrer. Har selgerne en ukes
salgskurs eller er de murmestere? 

— Ved reklamasjoner er det ofte
uenighet om hva selgeren har sagt. For
eksempel selges det rådyre glassfliser som
sprekker hvis man borer hull i dem. Det
er også viktig å tenke på hvorvidt små,
nyetablerte firmaer vil ha penger til å
møte en eventuell reklamasjon, minner
Tøllefsen om.

BEST PRIS: Avisannonser og flygeblader foku-
serer på lave priser, og tilbyr ferdige pakker
med alt du trenger for å bygge bad. Norske
murmestres landsforening advarer mot å la
seg blende av pris alene.

NEKTER: Mange rørleggere nekter å montere 
blandebatterier fra Ikea.
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Murmester Finn Karlsen i Oslo, frarå-
der sine kunder å handle hos Mega-
Flis.

— Sånne typer prøver vi å unngå å
handle med så langt det lar seg gjøre. Det
er fordi vi har opplevd både leverings-
problemer, fargeforskjell og størrelsesfor-
skjell. Vi har rett og slett merket forfer-
delig dårlig kvalitet på varene, sier Karl-
sen. 

Markedskoordinator hos MegaFlis,
Lars Kabbe, er kjent med håndverker-
boikotten.

— Vi er vant til å høre det. Både
fordi vi opererer med nettopriser, og
fordi det er billigere å handle hos oss enn
å kjøpe gjennom håndverkerne. Men jeg
mener vi var mer upopulære før, og at vi
begynner å bli mer og mer godtatt av
håndverkerbedriftene, sier Kabbe. 

Ifølge markedskoordinatoren retter
kjeden seg både mot det profesjonelle
markedet og privatkunden. Men nå er
80 prosent av kundene privatpersoner,
og  gjør-det-selv-markedet tilbys bildese-
rier på nettsiden, som forklarer hvordan
arbeidet skal gjøres. I feriemåneden juli
setter MegaFlis salgsrekord hvert år. 

— Jeg tror det blant annet er fordi vi
opererer med nettopriser. 

Dessuten gir vi ikke en fast rabatt til

håndverkere, mens våre konkurrenters
prisnivå holdes kunstig høyt for at hånd-
verkere skal få opptil 50 prosent rabatt,
mener Kabbe.

Han tror at mange av håndverkerne
er lojale mot en kjede, uten at de nød-
vendigvis gir sine kunder en forklaring
på hvorfor de anbefaler varer fra disse
leverandørene.

— Men håndverkerne får jo store
rabatter og personlige fordeler av lojalite-
ten. For eksempel sosiale fotballturne-
ringer. Vi kommer til å begynne å tilby
flere slike fordeler vi også. I tillegg vurde-
rer vi å utvide åpningstiden vår fra klok-
ken 10 til klokken 07 om morgenen, så
de profesjonelle kan handle her før de
drar ut til kundene, reklamerer Kabbe.

Får arbeidsklær og pølser
Flisekompaniet har etablert sin egen ser-
vicemodell mot profesjonelle håndver-
kere, murere og flisleggere. Håndverkere
som inngår avtaler med dem, tilbys blant
annet:  
• Ulike kurs, blant annet om våtrom 

og forsikring 
• Arbeidsklær to ganger per år
• Gratis pølser hver fredag
• Invitasjon til seriestart og sesong-

avslutning, for eksempel tur til Kiel.

Billigbutikker svartelistes
Flere håndverkerbedrifter svartelister enkelte byggevareforretninger. 

Hus & Bolig kjenner for eksempel til håndverkere som nekter å 
montere fliser fra MegaFlis eller elektrisk materiell fra Clas Ohlson. 

TEKST: ELIN ENGER MOLLESTAD

➤

F A K T A

om garantier 
på byggervarer
• Hvis du kjøper byggevarene selv, er det

forbrukerkjøpsloven som gjelder. I følge

forbrukerkjøpslovens § 27 må reklama-

sjon senest skje to år etter at forbruke-

ren overtok tingen. Dersom tingen eller

deler av den ved vanlig bruk er ment å

vare vesentlig lengre, er fristen for å

reklamere fem år, med mindre selgeren

ved garanti eller annen avtale har påtatt

seg ansvar for mangler utover det.

• Hvis en håndverker monterer materiel-

let, kan man med hjemmel i håndver-

kertjenestelovens § 22, reklamere

senest innen to år fra avslutningen av

oppdraget. Dersom resultatet av tjenes-

ten eller deler av den ved vanlig bruk er

ment å vare vesentlig lengre, samt ved

arbeid på fast eiendom, er lengstefristen

fem år, med mindre tjenesteyteren ved

garanti eller annen avtale har påtatt seg

ansvar for mangler i enda lengre tid.

• Forbrukeren kan også velge å reklamere

direkte til produsenten i stedet for hånd-

verkeren hvis hun heller ønsker det.
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TETTE BÅND: Mange håndverkere
får store rabatter og personlige
fordeler ved å samarbeide med

etablerte kjeder.
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Murmester Finn Karlsen i Oslo har
Flisekompaniet som en av sine leveran-
dører. For ham skal det mer enn utvidet
åpningstid til for at han skal begynne å
montere varer fra MegaFlis. 

— Vi anbefaler at kundene går til
seriøse butikker som har holdt på en
stund, for eksempel Flisekompaniet og
Norfloor, som vi vet har bra varer og kla-
rer å levere, sier Karlsen. Han har riktig-
nok montert varer fra MegaFlis ved noen
anledninger.

— Men da har vi passet på å doku-
mentere skriftlig at kunden har skaffet
flisen selv, og at vi ikke står til ansvar for
produktet. Ellers nekter vi å montere
varen. Kan vi ikke ta ansvar for det kva-
litetsmessig, så sier vi nei til jobben. Men
de hører på oss, vet du. Hvis vi sier at en
leverandør ikke er bra, så kjøper de fleste
et annet sted, forteller Karlsen.

— Sier du ikke det fordi du ønsker å
tjene penger på å være mellomledd for
flisesalget?

— Det ligger i vår fortjeneste at vi gir
litt av rabatten til kunden, og beholder
resten selv, mens MegaFlis gir hele rabat-
ten rett til privatkunden. Derfor er det
bare tøys for meg å handle der, det er rett
og slett tungt for profesjonelle å holde på
med et sånt firma, mener Karlsen. 

Han er særlig opptatt av leverings-
problemer når det gjelder de billigste fli-
sene. 

— Enkelte har bare kjøpt inn tre pal-
ler, og det er alt som finnes av den flisa.
Hvis du går tom og skal bestille mer to
uker senere, kan du risikere både farge-
og størrelsesforskjell. Så hvis du ikke har
kjøpt nok i utgangspunktet, kan du få
problemer, advarer Karlsen.

Han ser bare fordeler med et tett
samarbeid med sin samarbeidspartner,
Flisekompaniet.

— Der har vi gode rutiner når det
gjelder bestilling og levering. Hvis de
ikke har mer av en flisetype i en butikk,
kan de levere kjapt fra et annet utsalg.
Jeg prøver å holde meg unna små bak-
gårdsbutikker, som ofte går konkurs og
så starter opp igjen like blide. De har
gjerne problemer med å dokumentere at
flisene holder norsk standard, for eksem-
pel når det gjelder vannoppsug, mener
Karlsen.

Spør om årsaken
Administrerende direktør i Norske mur-
mestres landsforening, Rolf Tøllefsen,
organiserer flisleggere i 230 bedrifter
med om lag 1500 medlemmer. Tøllefsen
kjente ikke til at bedrifter boikotter
enkelte leverandører.

— Jeg må si at det diktatet ville jeg
ikke akseptert som kunde, med mindre
jeg fikk en veldig god forklaring. Men
det kan jo hende de aktuelle bedriftene
har dårlige erfaringer med enkelte butik-
ker, men så får man be om å få vite årsa-
ken til boikotten, og velge om man vil
høre på det de forteller, eller ikke. Hvis
man virkelig vil ha varer fra et bestemt
sted, kan man jo velge å bruke et annet
firma til å montere, mener Tøllefsen. 

Juridisk rådgiver hos Forbrukerrådet,
Rune Vordahl, er kjent med at noen leve-
randører er svartelistet hos enkelte hånd-
verkere.

— Det er jo typisk at en rørlegger
sier: jeg monterer hva som helst, bare
ikke armatur fra Ikea. Om det er riktig å
svarteliste på den måten, mener jeg ing-
enting om. Men for forbrukeren som
ønsker å få varen montert, er det bare å
ringe den neste rørleggeren på lista,
mener rådgiveren.

Plantefargede tepper og kelimer
Madserud Allé 1, Oslo 24 11 88 99 

www.dobag.no

Vet du nok om orientalske tepper? Ring 
for gratis, skriftlig forbrukerveiledning!

Kelimer 
og tepper

til hjem, hytte 
og kontor

Knyttet DOBAG-teppe gar. nr. Y05/087,
90 x 351 cm, kr 18.051,-

Knyttet DOBAG-teppe gar. nr. 05/044, 
176 x 255 cm, kr 31.786,-

Kelim fra Atlasfjellene gar. nr A783K, 
137 x 216 cm, kr 8900,-

Bli kjent med et seriøst alternativog et rikt
utvalg i alle farger, mønstre og størrelser.

Se mer på www.dobag.no

Galleri
DOBAG®
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Tror du fremdeles at vannbåren

varme med olje som energikilde 

krever en stor oljekjel og eget 

fyrrom? Og at oljetanken krever hage

fordi den må graves ned?

Aldri har det vært forsket mer for å

utvikle teknologi som kan møte

morgendagens krav til økonomisk,

effektiv og miljøvennlig varme.

Resultatet ser du ikke minst i dagens

elegante kabinettkjeler. De er enkle å

plassere, for eksempel i en entre eller

et annet egnet rom. Pipe er heller

ikke nødvendig. Og dagens modul-

baserte oljetanker får enkelt plass i

kjelleren eller garasjen. Tenker du

fremover er et moderne varmeanlegg

med olje en smart investering.

Les mer på www.flytende-varme.no

b
e
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m
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Boligvarme for fremtiden

JA TAKK, DETTE VIL JEG VITE MER OM:

Navn:

Adresse:

Postnr/sted:

Kupongen sendes til: Belimo Kommunikasjon, Malmøgt. 7, 0566 Oslo

Revolusjonen 

som ikke har nådd 

fram til folket

fy r rom
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...til å bekymre seg mindre 
og leve mer!

www.trioving.no

Sikkerhet 
gir frihet...

Plumbo løser opp tette rør. Det er også mange
som bruker Plumbo i avløpene en gang i året, for
å unngå tregt avløp eller oversvømmelse. Det er
derfor Plumbo blir kalt ”rørlegger på boks”…
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For få uker siden ringte rørleggermester
Svein Amundsen i Alltid A & S Rør-
leggerbedrift inn en bestilling til

baderomsprodusenten Dansani, slik han
har gjort siden han begynte å kjøpe varer
fra dem for fire år siden. Den vennlige
stemmen tok imot bestillingen slik hun
pleide, Amundsen lå jo inne som kunde i
datasystemet hennes. Men dagen etter
ble han oppringt, og en herremann ga
beskjed om at han ikke kunne få kjøpe
varer fra dem likevel. Årsaken han fikk
oppgitt, var at de fra nå av kun skulle
selge via grossister. Men Amundsen er
registrert som grossist i Brønnøysunds
registre, og ser ikke lyst på utestengelsen.

— De kan ikke bare hoppe over meg!
Å ha tilgang til produsentene betyr mye
for oss! Vårt firma er lite, med to ansatte
og en lærling. Nå kjemper vi mot et stort
konsern som bare trykker oss ned, klager
Amundsen. Det er ikke første gang han
har vært borti boikottfenomenet. 

Begrenset utvalg
— Det begynte vel så smått for ti år
siden. Store konserner ordnet og herjet
da også, men da kunne vi finne nesten
like produkter hos en annen produsent.
Men nå begynner det å bli vanskelig å få
tak i det kundene vil ha, det blir færre og
færre produkter for oss andre. Det er
klart at folk blir skuffet, mener Amund-
sen. Han har selv opplevd at det begren-
sede vareutvalget har ført til at kunder
har valgt å gå til en kjederørlegger i ste-
det.

— Selgeren sa rett ut at de kunne
ordne det så vi fikk kjøpe via en av deres
forhandlere. Men da ville jeg få 10 pro-
sent rabatt. Før fikk jeg 40. Det sier seg
selv at det ikke er aktuelt i det hele tatt.

Det ville ført til for stor risiko for tap,
mener Amundsen. 

— Hvorfor det?
— Hvis vi bare får ti prosent rabatt

fra forhandleren, så går det opp i opp
med utgiftene jeg har til å skaffe varen. I
og med at jeg så må garantere for den i
fem år, betyr det at jeg må garantere for
ting jeg ikke har fortjeneste på. Det betyr
tap for oss.

Prissamarbeid
Amundsen reagerer sterkt på at rabatten
håndverkerne får, kan variere med opptil
50 prosent.

Tette koblinger på badet
Flere baderomsleverandører boikotter en stor del av rørleggerfirmaene, og selger

kun varene sine gjennom spesielt utvalgte forhandlere. For eksempel selger
badeutstyrsprodusenten Svedberg sine produkter utelukkende gjennom 

Bademiljøkjeden, og Dansani selger bare sine varer gjennom store grossister 
og forretninger. Nå må konkuransetilsynet ta stilling til om det tette 

samarbeidet mellom produsentene og håndverkerne er lovlig. 

TEKST: ELIN ENGER MOLLESTAD

UTESTENGT: Tremannsbedriften til rørlegger-
mester Svein Amundsen ble plutselig nektet å
kjøpe baderomsutstyr fra Dansani, fordi de
ønsker å prioritere store grossister. Utesteng-
elsen skjedde over natten, etter at Amundsen
hadde handlet hos Dansani gjennom flere år.
Nå vil han klage utestengelsen inn for Konkur-
ransetilsynet. Foto: Elin Enger Mollestad

➤
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— Jeg vet for eksempel at enkelte får
kjøpe Villeroy & Boch med så store
rabatter at de kan selge det ut for mindre
enn vår innkjøpspris. Det er ødeleggende
for hele bransjen.

— Så det dette handler om, er egent-
lig hvor store prosenter du får i rabatt.
Må ikke produsentene få lov til å gi
rabatter til akkurat de de ønsker?

— Her er det snakk om prissamar-
beid! Kundene styres til de store kjedene
som er plukket ut til å få gode rabatter.
Produsentene legger føringer for utsalgs-
prisen. Det er klart at det styrer hvilke
håndverkere folk velger, konkurransen er
ikke fri. Dessuten ble jeg ikke tilbudt å
kjøpe med lavere rabatt, jeg ble rett og
slett nektet å være kunde hos dem. Jeg
synes det er uholdbart, sier Amundsen.
Nå har han skaffet seg advokat og forbe-
redt Konkurransetilsynet på at de vil
sende inn en klage. 

— Jeg vet at det gjelder flere produ-
senter enn Dansani og Svedberg, men
det er de som var mine leverandører, så
det er de jeg kan uttale meg om. Nå vil
jeg ta for meg en av dem i første omgang,
og gå hele veien til retten hvis jeg må! En
må gjøre det for at dette skal bli slutt. For
det er utbredt praksis. Så kan jeg gå ut
med det eksempelet, hvis vi får en dom,
håper Amundsen.

— Du er sikker på at det ikke er
manglende kredittverdighet eller andre
uoverenstemmelser som gjør at dere for-
skjellsbehandles?

— Jeg er absolutt kredittverdig, og
har jo handlet med disse leverandørene i
årevis uten problemer. Det er derfor jeg
kan gå ut som jeg gjør, sier Amundsen. 

Krever volum
Konsulent hos Dansani, Tore Gustavsen,
forteller at de nå har valgt ikke å selge
direkte til enkeltstående rørleggere.

— Vi har nylig forandret salgsstrate-
gien, og ryddet litt i kundelista vår. Min-
dre kunder som ikke har store butikker
med stort omsetningspotensiale, hen-
viser vi til våre grossister. Så hvis en
kunde ikke får kjøpe fra oss lenger, er det
fordi han har kjøpt såpass lite i det siste.
Vi kan ikke betjene alle disse små som
kjøper litt nå og da. På grunn av det
lange landet vårt er det bedre å samle
varene på store lagre. Derfor står nok
grossistene sterkere her enn i mange
andre land, tror Gustavsen. 

— Er det andre grunner til at dere
ønsker et tettere samarbeid med grossis-
tene?

— Det har med sikkerhet for peng-
ene våre å gjøre. Grossistene har gode
rutiner for innkreving av penger, og et
effektivt dstribusjonsapparat. Men de
fleste rørleggerne synes det er greit, for
de får like gode betingelser av grossistene
som de får her.

— Det fikk ikke rørleggeren i dette
tilfellet?

— Nei, det kan jo være at det er rik-
tig. Grossisten gjør jo ikke jobben gratis,
vet du. Men misfornøyde kunder må
gjerne ta kontakt med meg, så kan vi se
på om rabatten de får fra grossisten høres
rimelig ut i forhold til utsalgsprisen vår.

— Men er dere villige til å endre
salgsopplegget deres, så de små igjen får
handle direkte fra dere?

— Vi kommer til å fortsette med vår
policy framover. Det er vel en strategi
som vi har lov til å velge selv, uten at jeg

har undersøkt det. Og vi må jo ha gjort
noe riktig, for siden 1992 har vi gått fra
0 til å forvente en omsetning i år på om
lag 85 millioner. Vi hadde ikke vært der
vi er i dag, om vi ikke hadde valgt som vi
gjør, mener Gustavsen.

Vil vokse sammen
Markedsjef Stefan Svensson i Svedberg er
også fornøyd med sin eksklusivitetsavtale
med rørleggerkjeden Bademiljø.

— Når vi har valgt å jobbe kun med
en distribusjonskanal, så har det
sammenheng med at vi da får kontroll
med hvordan de møter kunden. Alle
butikkselgerne hos Bademiljø gjennom-
går en egen utdannelse hos oss. De lærer
blant annet hvordan produktene er laget
og historien bak firmaet vårt, mens den
enkelte rørlegger ikke har så god kunn-
skap om våre produkter.

— Hva sier du til rørleggeren som
ønsker å kjøpe varer direkte fra dere?

— De må kjøpe via rørleggere som
har avtaler med oss. Vi ønsker å ha sterke
relasjoner til installatørene våre. Bade-
miljø er en kjede i medgang, og vi regner
med at vi kan vokse sammen slik at vi
etter hvert får en bredere distribusjonska-
nal, forteller Svensson. 

— Hvordan bestemmes utsalgsprisen
på produktene deres?

— Bademiljø har en egen avtale med
oss når det gjelder utsalgspris og rabatter,
forklarer Svensson.

Til konkurransetilsynet
Rørleggermester Amundsen vil nå  klage
det tette samarbeidet mellom produsen-
ter og kjeder inn for Konkurransetilsy-
net. Inntil saken er behandlet der, har til-

EKSKLUSIVT: Vil du ha
baderomsutstyr fra
Dansani eller Sved-

berg, bør du velge rør-
legger fra Bademiljø.
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synet ikke anledning til å kommentere
saken konkret.

— Generelt kan jeg si at hvis man kobler
sammen tjenester og produkter, kan det ten-
kes å være et misbruk av en dominerende
stilling i markedet, forklarer tilsynets sek-
sjonssjef Knut Matre.

— For å finne ut om samarbeidet ram-
mes av konkurranseloven må det gjøres en
skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt til-
felle. Da ser man blant annet på produsen-
tens stilling i markedet, og hvor stort mar-
kedet er, forklarer Matre. 

For tett
Administrerende direktør Rolf Tøllefsen i
Norske murmestres landsforening som
organiserer flisleggere, er overrasket over det
tette samarbeidet mellom firmaene.

— Jeg kjenner til at mange produsenter
tilbyr at de kan skaffe håndverkere i tillegg
til å levere varer. Men at de kobler varesalg
med en bestemt kjede av håndverkere er jeg
overrasket over. Jeg trodde ikke det gikk an i
dagens marked. Det er klart at det er vanlig
at en rørleggerkjede for eksempel velger å
tilby merkene Foss bad og Ifø og ikke Dan-
sani i sitt standard sortiment. Men det er
ingenting i veien for at de kan skaffe Dan-
sani hvis en kunde ønsker det. Det er bare et
spørsmål om pris, fordi de får større rabatter
hos de de vanligvis handler fra. Å nekte en
kredittverdig kunde å kjøpe varer fra en
bestemt produsent, det oser av markedssam-
arbeid og for tette koblinger. Dessuten er
det dårlig kundebehandling. Det forundrer
meg ikke, men jeg liker ikke den type bin-
ding! Jeg skulle likt å se den avtalen skriftlig,
sier Tøllefsen.

Konkurransemat
Juridisk rådgiver hos Forbrukerrådet, Rune
Vordahl, er ikke i tvil om at koblingen
mellom produsenter og håndverkerfirmaer
er tett.

— Det snakkes om det. Det er ikke tvil
om at rørleggere og elektrikere har sine faste
leverandører. Det er jo akkurat som at Rema
har sine utvalgte matleverandører. Det er
ikke noen bombe at det foregår.

— Men hva når enkelte produsenter
nekter å selge utenom visse håndverkere,
som Svedberg, som ikke vil selge sine bade-
romsmøbler utenfor Bademiljøkjeden?

— Det er spesielt, det høres ut som mat
for konkurransetilsynet, mener Vordahl.

MAT FOR KONKUR-
RANSETILSYNET:
Kan produsenter av
baderomsutstyr nekte
salg utenfor Bade-
miljøkjeden?
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NORTEKK AS – en av Østlandets største innen
TAKTEKKING OG BLIKKENSLAGERARBEIDER

BOLIGER – NÆRINGSBYGG – BOLIGBLOKKER – BYGÅRDER

Industriveien 9c

2021 Skedsmokorset 

Tlf. 63 87 15 50

Fax 63 87 15 60

www.nortekk.no

E-mail: post@nortekk.no

Taktekking
Omlegging og nytekking av alle typer tak med takpapp,
folie, membraner, takstein, takplater, shingel m.m.

Blikkenslagerarbeider:
Alle typer blikkenslagerarbeider utføres.

Servicearbeider:
Små og store servicearbeider/reparasjoner utføres.
Faste serviceavtaler for større eiendomsbesittere.

• Høy faglig kompetanse

• Lang erfaring

• Spesifiserte tilbud

• Mange og gode referanser

Alle typer tak
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— Ikke to rom og kjøkken for
alle, skrev du i en kronikk for
Aftenposten i august, og argumen-
terte for et bredere tilbud av boli-
ger til vanskeligstilte. Er det nor-
ske systemet for firkantet?

— Ja, jeg synes vi må tenke
større variasjon. Flere alternative
boformer og bouttrykk. Hjelpe-
apparatet vil det beste, men i
vårt samfunn er det altfor
mange standardiserte løsninger.
Når det skal settes opp boliger

for vanskeligstilte stilles det flere
krav. For å få økonomisk støtte
må det være innenfor husban-
kens rammer og ha en viss stør-
relse.  Men, det finnes husløse
som ønsker seg noe annet, kan-
skje mindre areal. Jeg synes for
eksempel vi skal gi støtte til ham
som ønsker å bo i camping-
vogna si og trenger plass til den.
Kanskje vi også bør se på alter-
native kollektive boløsninger.
Noe av problemet i vårt sam-
funn handler om ensomhet. 

Tema: Boliger for vanskeligstilte

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND  
ILLUSTRASJON: HERB

Studenter kan være vel så problematiske å
ha i hus som rusmisbrukere og psykisk
syke, mener generalsekretær Helen Bjørnøy
i Kirkens Bymisjon. Hun kjemper for at
alle skal ha rett til et sted å bo, uavhengig
av hvem de er eller hva slags problemer de
strir med. Hvordan folk ønsker å bo, bør
for øvrig være opp til dem selv. 

Hus & Bolig spør 
Generalsekretæren svarer
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— Bør vi satse på å skaffe per-
soner med problemer egen bolig
fremfor å sette dem på institu-
sjon?

— Utgangspuntktet må være
egen bolig. Det er en egen ro
knyttet til det å ha egen bolig. 

— Få private er villige til å leie
ut til tidligere rusmisbrukere og
psykisk syke.  Det er vel også
sånn at det er lettere å ta vare
på noe en eier enn noe en leier.
Er det å eie også et alternativ
for vanskeligstilte?

— Vi må komme opp med
løsninger for det å eie egen
bolig.  I dag har vi en altfor
ensformig boligpark og eks-
tremt høye priser. Det burde
være mulig å eie en bolig til en
billig penge, og  også få subsi-
dierte boliger. 

— Blir det ikke lett bråk med
rusmisbrukere eller psykisk syke
i nabolaget?

— Nei, ikke nødvendigvis.
Det at de ikke tør å gå ut kan
være et vel så stort problem
som at de lager bråk. De kan
være redde for å sette seg ut i
fellesområdet, redde for å være
til bry, og trenger hjelp til å
bryte isolasjonen. 

— Men skjønner du at naboer
ofte er redde?

— Vanskeligstilte møter
mange fordommer, og folk
har de merkeligste ideer om
hva de kan finne på. Ofte blir
vi møtt med aggresjon og
frykt når vi kommer inn i et

nabolag. Beboere skaper seg
en forestilling om at alle van-
skeligstilte med psykiske pro-
blemer er som han som
begikk trikkedrapet, men sånn
er det ikke. Når de har kom-
met til det stadiet at de får
egen leilighet, er de ofte fer-
dige med behandlingen, og i
gang med rehabiliteringsfasen. 

— Så vanskeligstilte er altså
ikke så skumle?

— Nei, du kan få vel så mye
problemer med studenter. 

— Kirkens Bymisjon har satt i
gang en boligskole, hvor viktig
er den?

— Boligskolen er viktig, og en
stor gruppe av de som får egne
boliger må også læres opp i
det å bo, og holde på en leilig-
het. De må lære å vaske, og at
det skal være ro klokken ti.

— Og naboene, bør de også få
opplæring?

— Naboer bør helt klart få
informasjon, og få vite hvem
som er kontaktperson, men
det vil alltid være folk der som
gir oppfølging. 

— Har alle krav på et sted å
bo?

— Ja, vi kan ikke stille krav
om at folk er psykisk friske og
rusfrie før de får rett til et sted
å bo. Det har vært ført en slik
politikk i mange år. De som er
avhengige av alkohol må få
lov til å drikke i fred.  I en by
må man regne med å leve i

nærheten av mennesker som
er litt annerledes. Enkelte bør
få leiekontrakter som går mer
på tid enn på betingelser. Å bo
midlertidig med trussel om
utkastelse er en dårlig setting. 

— Nylig ble det fireårige nasjo-
nale Prosjekt Bostedsløse avslut-
tet, og et videre satsningspro-
gram – På vei til egen bolig –
er satt i gang. Hva er din opp-
fatning av disse prosjektene? 

— Prosjekt Bostedsløse har
vært veldig bra, og Husban-
ken og Kommunaldeparte-
mentet har gjort en god jobb
som har gitt resultater. Vi ser
at det er færre bostedsløse i
dag. Særlig Husbanken skal ha
ros. Jeg tror fremtidens utfor-
dringer vil gå mer og mer i
retning av oppfølging for de
som har fått bolig.

— Så situasjonen er i ferd med
å bli bedre og du er optimistisk
med hensyn til fremtiden?

— Jeg tror gode krefter i det
offentlige, frivillige organisa-
sjoner og  private i økende
grad vil gå sammen og
komme opp med ulike krea-
tive ideer. Endringer tvinger
seg også frem i bosetnings-
mønsteret til den generelle
befolkningen. En økende
gruppe ønsker å bruke mindre
på det å bo – de vil reise mer.
Det er en naturlig utvikling.
Oslo har nesten 50 prosent
som bor alene. For mange kan
det være et glimrende alterna-
tiv, men for andre betyr det
ensomhet, og da kan et bofel-
lesskap være løsningen. Vi må

flytte noe av bygdetunet inn
til byen.  

— Har Kirkens Nødhjelp noen
konkrete planer? Kommer vi til
å se noe nytt, som for eksempel i
Danmark, der brakker er tatt i
bruk som boliger for vanskelig-
stilte?

— Vi er i samtaler med Oslo
kommune om flere nye pro-
sjekter, og Kirkens Nødhjelp
ønsker å teste nye modeller.
Kollektiv, små billige boliger.
Muligens kan vi få i gang et
slags sameieprosjekt. Vi har
også diskutert dette med
skeive hus, etter den danske
modellen. Det er ulike alter-
nativer.

— Er samfunnet blitt mer
vennligstilt overfor rusmisbru-
kere og andre vanskeligstilte?

— Ja, og jeg tror det er flere
som kjenner noen som sliter i
livet. Naboen som sliter med
psykiske problemer kunne like
gjerne vært en bror eller søs-
ter. Det har også vært mer
fokus på personene med ulike
problemer. Flere rusmisbruker
har stått frem i media med
sine historier, og på gata her i
byen selges bladet =Oslo av
rusmisbrukere. Flere skjønner
at det ofte er tilfeldig om man
lykkes her i livet eller ikke.
Det virker også som det er en
økende raushet i samfunnet. 

— Arbeidet til Kirkens Nød-
hjelp har altså båret frukter
etter 150 år?

— Ja, det er kanskje på tide. 
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Overvekt og fedme har de siste årene
økt i alle aldersgrupper, på tvers av
kjønn og utdanningsnivå, selv om

problemet er størst blant de som har
lavest utdannelse og dårlig økonomi.
Ernæringsdata fra de siste 30 årene tyder
på at vi ikke spiser mer enn før. Det er
heller ingen ting som tyder på at vi trim-
mer eller mosjonerer mindre enn vi
gjorde tidligere. Likevel øker altså vekten
faretruende. 

— Forklaringen må være manglende
aktivitet i hverdagen, sier professor dr.
med. Roald Bahr. Han er leder av Nasjo-
nalt råd for fysisk aktivitet. At vi for
eksempel velger bilen fremfor å gå eller
sykle. Hvordan vi bor og lever påvirker
sannsynligvis også helsa og vekten vår,
mener Bahr.

Også stortingsmeldingen om folke-
helse, Resept for et sunnere Norge (nr.
16, 2002-2003), peker på de samme års-
aksforholdene: “Andelen som trener, har
økt noe, men det kan ikke kompensere
for den reduksjon i hverdagsaktivitet
som er resultat av at dagliglivets krav til
fysisk aktivitet er blitt mindre.” Vi kjører

Stadig flere selger eneboligen for å bo makelig 
i en lettstelt leilighet. Vi velger heis fremfor 

trapp, og fjernsynsapparatet og sofaen
fremfor spaserturen. Samtidig blir stadig 

flere av oss overvektige. Årsaken til fedme-
epidemien er blant annet at vi beveger 
oss for lite, mener eksperter, og hevder 

situasjonen er alarmerende.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

Bor vi oss

FETT: Tre av fire nor-
ske menn i 40-årene
er overvektige. Foto:

WirelmageStock /
Scanpix.
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bil fra dør til dør, vi foretrekker heiser og
rulletrapper, spaden er erstattet av snø-
freser, gressklipperen er selvgående og
støvsugeren er blitt en helautomatisk
robot. Flere kanaler og stort utvalg gjør
TV interessant flere og flere av døgnets
timer. Det meste kan styres fra sofakro-
ken med fjernkontroll. Internett sparer
oss for turen til banken og fotobutikken,
og ringer telefonen, slipper vi å løpe for å
ta den. Vi har den lett tilgjengelig i
lomma.

Regjeringen Bondevik anbefaler at
voksne beveger seg minimum 30 minut-
ter daglig med en intensitet som tilsvarer
rask gange. Under halvparten av befolk-
ningen har et slikt aktivitetsnivå i dag.
Barn og unge bør ha minst en time
fysisk aktivitet hver dag. 

“Utfordringen er å demme opp for
den negative utviklingen i fysisk aktivitet
vi ser i befolkningen, og forhindre at
dagens aktivitetsnivå totalt sett blir
ytterligere redusert. Videre er utfor-
dringen å legge til rette for økt fysisk
aktivitet i de minst aktive gruppene i
befolkningen,” heter det i stortingsmel-
dingen.

Regjeringen peker på en rekke tiltak
som skal få oss fra å bruke dataspill og
andre innesittende aktiviteter til å
bevege oss mer. De foreslår blant annet
økt sykkelbruk, økt aktivitet i skole og
skolefritidsordning og at fysisk aktivitet
inngår i det systematiske HMS-arbeidet.
Målet er å få til en nasjonal mobilisering
på alle plan. Våre omgivelser må blant
annet tilrettelegges på en måte som gjør
det lettere for alle å velge en aktiv livsstil
og å inkludere fysisk aktivitet i daglige
rutiner, heter det.

fete?
VEKTA ØKER: Andelen som
trener, har økt noe, men det kan
ikke kompensere for den reduk-
sjon i hverdagsaktivitet som er
resultat av at dagliglivets krav
til fysisk aktivitet er blitt mindre.
Foto: Martin Meyer / Scanpix.

F A K T A
om vekt
◆ Tre av fire norske menn i 40 – 45 årsalderen, og halvparten av kvinnene i samme aldersgruppe

er overvektige når WHOs definisjon legges til grunn.
◆ Siden slutten av 60-tallet er norske 40-åringer blitt 9,1 kg tyngre.
◆ I 1984-86 hadde fire prosent av befolkningen BMI over 30. Ti år senere hadde 12 prosent BMI

over 30. De nyeste tallene viser at 13 prosent av norske kvinner og 15 prosent av norske menn
har BMI over 30, og karakteriseres som svært overvektige.

◆ Høy vekt øker risikoen for diabetes II, høyt blodtrykk og søvnproblemer, hjerte-/karsykdommer
og visse typer kreft.

◆Man antar at det nå er ca. 140 000 nordmenn med diabetes. Dette er langt flere enn for ti år
siden. Arvelige faktorer, overvekt og mangel på fysisk aktivitet er de viktigste årsakene til
utbredelsen.

◆Økningen i overvekt sees over hele verden, både i i-land og u-land.
◆ Vektøkningen er så alarmerende at Verdens helseorganisasjon bruker begrepet epidemi, og

fastslår at overvekt nå representerer den største trusselen mot folkehelsen.
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– Gå 
trappen
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For et år siden skrev Hus & Bolig rela-
tivt humoristisk om å bo seg slank.
Vår egen huslege, dr.med. Stein Tyr-

dal, foreslo blant annet en huslig hin-
derløype hjemme fremfor kostbart med-
lemsskap på et treningsinstitutt. Hus bør
bygges over flere etasjer med små grunn-
flater og steile trapper, hevdet han. For-
sering av trapper i høyt tempo gir nemlig
god kondis og stram muskulatur. Alter-
nativt anbefalte han klatrestenger – slike
man finner på brannstasjoner landet
rundt, eller fasadeklatring.

— Ærlig talt, doktor Tyrdal: Dette
mener du ikke! Eller gjør du det?

— I all humor er det en undertone av
alvor. Disse forslagene er selvfølgelig en
overdrivelse. Å overdrive til det absurde
er en humorteknikk. Den alvorlige siden
ved dette er at vi er blitt så makelige at
det nærmest er uunngåelig å bli feite.
Derfor må vi ta vare på enhver mulighet
til fysisk utskeielse. Da gjelder det å
bruke kreativiteten til å se mulighetene
for å svi av en og annen kalori i daglig-
livet, sier doktoren. — Mulighetene er
der, bare vi ser dem.

Makelighet gjør oss feite
Den tidligere norgesmesteren i håndball
trener egen kropp blant annet ved å ved-
likeholde hus og hage. Han advarer mot
det han kaller bo-makelig-viruset. Make-
lighet er en av årsakene til at fedmebøl-
gen slår innover landet, mener han.

— Heis direkte fra garasjen opp til
leiligheten på ett plan er selvsagt et gode.
Men livet er ikke endimensjonalt. Det er

Velg trappen fremfor heisen. Fryd deg over å klippe gresset 
og sett pris på litt snømåking, sier dr.med. Stein Tyrdal. Han 

advarer mot det han kaller bo-makelig-viruset, som gjør oss feite.
– Flytt fokus til alt det gode ved fysisk arbeid. Vi er for

opptatt av å se på antall kink og hjerteinfarkt snømåking 
gir i stedet for hvor mange de forebygger.

FOREBYGGENDE: Vi er
blitt så makelige at det
nærmest er uunngåelig

å bli feite, mener dr.
med. Stein Tyrdal, og

anbefaler hverdagstrim
i trappen. Foto: Nina

Granlund Sæther.

TEKST: 
NINA GRANLUND SÆTHER
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ikke svart – hvitt. Det gode har alltid en
slagside. Det burde kjønnssykdommene
ha lært oss. Det er grenser for hvor godt
vi kan ha det. Fett er et gode. Men fedme
er ikke bra for helsa vår.

— Vil du gi heiskjørerne dårlig sam-
vittighet?

— Dessverre er det den dårlige sam-
vittigheten som får oss til å endre atferd,
så en liten dose dårlig samvittighet skal
man ikke forakte så lenge den virker som
en vekkeklokke. Selv om det er ubehage-
lig å bli vekket, vil de fleste sette pris på å
stå opp om morgenen. Det er livsnød-
vendig å stå opp mot fedmebølgen. All
forskning viser at vi blir syke av for lite
fysisk aktivitet. 

— Betyr det at det er en ulempe å bo
i blokk?

— Nei. Absolutt ikke. Bor man i
blokk, har man et naturlig trimapparat
bokstavelig talt liggende foran sine føt-
ter. Å gå i trapper er god hjertetrim som
forebygger hjerteinfarkt.

— De fleste velger heis fremfor trapp

hvis de skal opp mange etasjer, eller har
mye å bære på. 

— Ja, jeg forstår det. Men bor man i
femte, bør man ikke ta heisen mer enn
én etasje, mener Tyrdal. – Heis er bare
påbudt i norske bygg hvis det er mer enn
fire etasjer.

Litt hver dag
— Hva er det du ønsker å formidle når
du sier at motoriserte hjelpemidler er en
vederstyggelighet? At snøfresere og gara-
sjeportåpnere er fetende?

— Motoriserte hjelpemidler sparer
oss for å bruke muskelkraft. Muskler
som ikke blir brukt, forsvinner. Skal man
bli restituert etter å ha gått på krykker i
seks uker, trenger man faktisk styrke-
trening i ni måneder, påpeker kirurgen.
— Når vi vet at muskulatur er kroppens
forbrenningsovner for fett, er det all
grunn til å ta vare på hver eneste lille
muskelcelle. 

Doktoren mener litt hver dag er
bedre enn mye en gang i uka.
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SMITTSOMT: Bo-makelig-viruset kjennetegnes av at man ikke lenger ser gleden i å skrape og male vinduer, klippe plen og måke snø. Det angriper
stadig større deler av befolkningen, men først og fremst villaeiere. Man begynner å fatte interesse for nye boligprosjekter hvor man kan bo makelig på
én flate. Heis fra garasjen til leiligheten og vaktmester som tar seg av forefallende oppgaver er en selvfølge. Lysaker Brygge er eksempel på et slikt
boligprosjekt. Foto: Signe Dons/Scanpix.

F A K T A

om aktivitet
◆ Tiden vi bruker foran skjermen har økt

jevnt fra 1971 til 2000. Begge kjønn ser

mer fjernsyn, og det er økning i alle

aldersgrupper. Flest fjernsynsseere fin-

nes blant de eldste og de yngste. I

gjennomsnitt så vi på TV 1 time og 48

minutter pr.dag i 2000.

◆Norske barn mellom 11 og 16 år sitter

stille og gjør lekser, bruker PC eller ser TV

40 timer i uken utenom skoletiden.

Økningen i stillesittende aktivitet er

enorm fra 1985 til 2001.

◆Norsk ungdom bruker i gjennomsnitt

mindre enn en time på fysisk aktivitet

daglig. Aktivitetsmengden synker med

økende alder.

◆ Under halvparten av befolkningen beve-

ger seg i 30 minutter daglig med en

intensitet som tilsvarer rask gange.

➤
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86 år gamle Arne Kjellevold i Drammen
har gjort som mange andre godt voksne:
Han har solgt eneboligen og flyttet inn i
blokk. Heisen bringer ham fra garasjen og
rett opp til leiligheten. Plenklipping og
snømåking trenger han ikke bruke krefter
på lenger.

— Makelig anlagt har jeg aldri vært,
bedyrer den tidligere politimannen. Jeg
har alltid likt å ta i et tak. Og tidligere
måkte jeg gjerne snø for et par naboer
også, jeg. Men når man er blitt så gammel
som jeg, er det godt å slippe ansvaret som
følger med en enebolig, sier han.

Det var alderen som gjorde at Kjelle-
vold valgte å flytte. Og han må innrømme
at det er deilig med heis og ett plan.

— Det er bekvemt og komfortabelt.

Særlig når man kommer hjem med mye
varer, sier han. – Du vet, det går litt lang-
sommere enn før. Jeg bruker mer tid.

Egen helse bekymrer ikke Kjellevold.
Han ser og hører godt, og føler seg sprek
som en gyngehest. Morgengymnastikk har
han tatt hver dag de siste 30 årene. Trap-
pen går han like ofte som han kjører heis.
Ellers blir det lange turer i Drammens-
marka – flere ganger i uka hvis det er vær
til det. Og skal han en snartur til byen,
foretrekker han apostlenes hester.

— Jeg har alltid likt å røre meg, og har
aldri vært redd for kroppsarbeid. Men jeg
bruker tiden annerledes i dag enn da jeg
hadde små barn. Når jeg er hjemme liker
jeg å løse kryssord, lese og se på TV, fortel-
ler han.
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— All trening du kan gjøre
uten å ta på treningstøy er lett.
For mange er det dessuten en
uoverstigelig terskel å ta på jog-
gesko. Derfor blir rammebeting-
elsene for hvordan vi lever viktige,
sier Tyrdal. Han etterlyser blant
annet flere løkker i bomiljøene
som inviterer til ballek og fysisk
aktivitet. Skal barn og unge velge
bort TV og data må forholdene
legges til rette for å ha det gøy ute. 

At det er Ekornes eller andre
møbelprodusenter som har skylda
for at vi blir sittende foran TV-
skjermen fremfor å bevege krop-
pen, vil han ikke være med på.

— Vi må ikke ta fra folk gle-
den ved å sitte i en god sofa og
stresse ned. Vi kan heller ikke fra-
skrive oss ansvaret for egen helse
ved å skylde på andre. Det poli-
tiske miljøet har større betydning
for rammebetingelsene enn
møbelindustrien, mener Stein
Tyrdal.

Overflødig fett
forsvinner med latter
— Kan man spøke med overvekt?

— Man kan spøke med egen
overvekt, men ikke med andres
fordi det er så mye sårbart fett ute
og går. Tabuene i et samfunn
kommer frem når man ser hva
man ikke kan spøke med, mener
Tyrdal. Han beklager at fedme er i
ferd med å bli et tabuområde. Det
betyr at det er fare på ferde. Fettet
får fritt spillerom. 

— Hva oppnår du ved å bruke
humor som form?

— Humor gjør at du kan si
det du ellers ikke kan si, og gjøre
det du ellers ikke ville gjort. Kam-
pen mot de overflødige fettcellene
er hard, men blir til å leve med
når man kan le av fettet og se på
seg selv med litt distanse.

Flyttet til heis og én flate
Arne Kjellevold tror man kan bo lenger hjemme hvis man inn-

retter seg praktisk. Å ha andre mennesker rundt seg gir også
større trygghet enn å bo alene. Men han ser også at en lettstelt

leilighet kan gjøre en passiv. 
– Det er ikke så mye som bør eller må gjøres når man bor på

denne måten. Jeg ser at det kan være en ulempe, sier han.

VALGFRIHET: — Det
er bekvemt å kjøre

heis, men jeg går
like ofte trappen,

bedyrer Arne Kjelle-
vold (86). Han har
solgt eneboligen.

Foto: Nina 
Granlund Sæther.
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Det mest populære fra Ekornes akkurat nå er
Stressless-sofaen. Den er spesielt konstruert
for et behagelig opphold foran hjemmekino-

anlegget. Hver enkelt sitteplass har individuell
regulering. Sitteplassen følger alltid kroppsbevegelsene.
Mellom stolene er det små bord med plass til forfriskninger og
fjernkontroll – som det står i reklamen. Man trenger altså ikke
bruke unødvendig energi på å strekke seg frem etter chipsbollen
eller cola-glasset.

Jens Petter Ekornes ser ikke bort fra at vi sitter for mye stille.
Men han mener det skyldes fjernsynsapparatet – ikke møblene.

— En europeisk undersøkelse viser at voksne menn i gjennomsnitt sitter 
3 til 3,5 timer hver dag. Voksne kvinner sitter ca. 2,5 timer. Det er mye.
Kanskje for mye. Vi er skapt til å gå og til å ligge, ikke til å sitte. Hvis man
sitter feil, er det en voldsom belastning for kroppen. Mitt bidrag har vært å
gjøre oppholdet foran TV-skjermen så komfortabelt som mulig. Man skal ha
støtte i korsryggen, og man skal unngå at blodomløpet stopper opp, sier
Ekornes. — Vi trenger trim og vi trenger hvile. Når vi hviler, må vi hvile!

Hvil deg når du hviler
– Selvsagt er det viktig å mosjonere. 
Men det er også viktig å hvile, påpeker
Jens Petter Ekornes. 

PLASS TIL FORSYNINGER:
Har du en Stressless-sofa slipper

du å bøye deg frem for å nå
cola-glasset.

STRESS MINDRE: Det er
viktig å sitte godt når man
hviler, mener Jens Petter
Ekornes.
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Thorén er medlem av Nasjonalt råd
for fysisk aktivitet. Rådets formål er å
arbeide for økt fysisk aktivitet i

befolkningen. 
— Bor du i et trafikkert miljø med

mye støy og eksos, er det mindre tilta-
lende å være ute. Skal vi ha lyst til å
bevege oss i nærmiljøet, må opplevelsen
være positiv. Det er viktig for motivasjo-
nen, understreker Kine Halvorsen Tho-
rén. 

Skal man få folk til å være i fysisk
aktivitet, er man helt avhengig av lavter-
skeltilbud, mener Thorén. Treningsstu-

– Hvordan vi bor er avgjørende for hvor mye vi beveger oss, sier
professor i landskapsarkitektur, Kine Halvorsen Thorén ved

Universitetet for miljø og biovitenskap. – Både svenske og dan-
ske undersøkelser viser at tilgangen til grønne arealer har stor

betydning for vår fysiske helse. Brukerne faller fra hvis avstan-
den til nærmeste grønne lunge blir mer enn 200 – 300 meter.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

Grønt miljø forebygger
TRIVSELEN AVGJØR: Skal vi ha lyst til å bevege oss ute må opplevelsen være positiv. Foto: Paal Audestad / Scanpix.
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dioer er vel og bra, men for mange er det
en uoverstigelig sosial barriere å skulle
besøke Elixia eller Friskis og Svettis. For
å nå alle, må tilbudene være gratis.
Mosjon er faktisk viktigst for dem med
dårlig råd. Statistikken viser at det er
mennesker med lav utdannelse og dårlig
råd som har de største vektproblemene.

— Vi må finne frem til hverdagsakti-
viteter som gjør at folk beveger seg mer.
Hoveddrivkraften må være glede og livs-
kvalitet, understreker hun. – Derfor er

nærmiljøet så viktig. Jo
mer bilbasert miljøet
vårt er, jo tykkere blir
vi. Forholdene må
blant annet legges til
rette for at vi kan gå og
sykle til jobb. 

Nærmiljøet er sannsynligvis kvin-
nenes viktigste arena for fysisk aktivitet.
Også barn og gamle mennesker har stor
glede av grøntarealer i nærmiljøet. Mye
tyder på at menn er flinkere til å dyrke
friluftslivets mange gleder. De setter seg
oftere i bilen for å oppleve naturen.

For lite fysisk aktivitet er imidlertid
ikke noe byfenomén, forteller Thorén.
Det er en myte at det er sunnere å bo på
landet enn i byen. Bilen brukes i større
grad til transport når man bor utenfor
bykjernen. Skolebarn i Oslo går og sykler
for eksempel mer enn barn på landet.

Ja takk, begge deler
— Er det viktig å beholde markagrensa
hvis det er så nødvendig med grønne
lunger nær bomiljøene?

— Jeg sier som Ole Brum; vi trenger
begge deler. Vi trenger marka og grønne
lunger. Bilen får i dag uforholdsmessig
mye plass. Ca. 1/3 av bebygd areal dispo-
neres av biler. Det er plass nok til grønne
rekreasjonsområder hvis vi prioriterer litt
annerledes. Det burde være større fokus
på hyggelige miljøer enn parkeringsplas-
ser, mener landskapsarkitekten. Hun for-
teller at svenske og finske studier viser at
boliger med tilgang til gode utemiljøer
også får høyere pris enn boliger uten slik
tilgang.

Kine Halvorsen Thorén har arbeidet
spesielt med fortettingsproblematikk.
Hun anbefaler at folk engasjerer seg mer
i nærmiljøet, at de er interessert i det som
skjer med det fysiske miljøet rundt dem.
Samtidig mener hun planmyndighetene
må bli flinkere til å inkludere beboerne,
særlig i områder som skal bygges ut. I
dag får man inntrykk av at naboer og
beboere bare er til bryderi. At byggepro-
sessen skal gå så veldig fort, er hun skep-
tisk til. Hun mener det er lite inklude-
rende.

— Det er et problem hvis enhver
utbygging blir markedsstyrt. Det må
være det offentliges ansvar å balansere
interessene, påpeker hun. – Det er viktig
å få til en balanse mellom det bebygde og
mellomrommene. 

NEGATIVT: Støy og eksos gjør det lite tiltalende
å være ute. Foto: Olav Olsen / Scanpix.

Kine Halvorsen Tho-
rén, professor i land-
skapsarkitektur ved
Universitetet for miljø
og biovitenskap.
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Når den personlige servicen og oppfølgingen betyr noe.

Kontakt oss for nærmere presentasjon og tilbud

Fax: 23 00 30 29, e-post: heba@heba.no, adresse: Skippergt. 33, 0154 Oslo
� 23 00 30 20
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Nordmenn er verdensmestre når det
gjelder å gjøre jobben selv, men det
som tilsynelatende kan være en

rimelig løsning, kan på sikt bli en kost-
bar investering. En spesiell fallgruve er
elektrisk arbeid. Mindre justeringer som
skifting av deksler på koblingsbokser,
brytere og stikkontakter er lov, og skal
du koble til eller reparere en taklampe
eller en bordlampe går du også klar.
Hovedregelen er at elektrisk utstyr med
løs ledning som ikke kan betraktes som
del av den faste installasjonen kan fikses
av amatøren. For mer avanserte installa-
sjoner kreves det derimot at det benyttes
kvalifiserte fagpersoner. Brytes dette
pålegget, og installasjonen forårsaker
brann eller andre skader, kan det med-
føre straffeansvar. Du vil trolig også risi-
kere å få redusert utbetaling av forsikring
dersom ulykken skulle være ute og det
viser seg at det elektriske anlegget ikke er

En gjør-det-selv løsning kan være vel og bra på mindre vedlikeholdsarbeid i boligen,
men vurderer du å gyve løs på badet eller det elektriske anlegget bør du tenke deg 

om både en og to ganger. Fungerer ikke alt som det skal kan du risikere at både 
forsikringer og garantier ryker, og går det riktig galt kan du ende opp 

med straffeansvar for brann eller lekkasjeskader hos naboen.

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

Selvgjort kan bli dyrt
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Flere enn hvert 5. HL medlem kjøper strømmen
hos Hallingkraft! Vi har plass til flere.

Nå har vi gunstig tilbud på Hallingkraft
Trygghetsforsikring, se nettsidene.

Du finner oppdaterte priser og bestillings-
skjema på www.hallingkraft.no
E-post: hallingkraft@hallingkraft.no

Tlf.: 32 08 66 00   •   Fax: 32 08 66 01
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juss
forskriftsmessig installert. 

— I værste fall kan boligen din ta
fyr, og har du en leieboer kan han ende
opp med å brenne inne. Da har du
straffeansvar. Du risikerer også å få
avkortning av forsikringen eller at den
faller helt bort, advarer Anders Leisner,
advokat i Huseiernes Landsforbund.
Han anbefaler ingen å tukle med det
elektriske anlegget selv. Det samme
gjelder for våtrom. Her kan du i
utgangspunktet gjøre det meste på
egenhånd, men det betyr ikke at du
bør gjøre det. Særlig når det er snakk
om røropplegg og membraner er det
viktig å bruke fagfolk. Oppstår det ska-
der og lekkasjer på badet, og det viser
seg at arbeidet ikke er riktig utført, kan
du få redusert erstatning fra forsik-
ringsselskapet. Du har heller ingen å gå
tilbake til dersom feil skulle oppstå. 

Skal du sette i gang større utbe-
dringer eller utbygginger på egen tomt,
bør du også vurdere å kontakte profe-
sjonell hjelp. Dette krever vanligvis at
prosjektet blir byggeanmeldt, og er
regulert etter Plan- og bygningsloven.

— Bygger du noe som ikke er god-
kjent, kan du få pålegg om å endre eller

fjerne det. Har du for eksempel funnet
ut at det er fint å anlegge en hybel i
kjelleren, og det viser seg at du ikke har
sørget for skikkelig brannsikring, har
du det gående, sier Leisner. 

Hva med naboen?
Et annet problem som mange ikke ten-
ker på, er naboen. Gjelder det struktu-
relle endringer på huset eller bygging
av et nytt uthus eller en garasje, må det
selvsagt sendes ut varsel. Bor du i blokk
eller leilighet, kan utbygging og
endring av bad eller strømanlegg også
få konsekvenser for naboen. Mang-
lende eller dårlig membran på badegul-
vet, kan føre til alvorlige vannskader i
leiligheten under eller ved siden av deg,
og begynner du å endre på det elek-
triske, kan det få konsekvenser for hele
blokka.  

— Hvis det oppstår skade kan du
bli erstatningspliktig overfor de under,
over eller på siden  av deg samt for fel-
lesskapet, selv om det du gjør i
utgangspunktet er lovlig. Det nytter
ikke å komme å si at du gjorde ditt
beste og at du trodde du kunne dette
med våtrom, sier Leisner 

F A K T A

◆Håndverkerkontrakter (NBR 3501
eller NBR 3502) utarbeidet i samar-
beid med Huseiernes Landsforbund
er tilgjengelige  på www.pronorm.no
eller på telefon 67 83 87 00.

◆Detaljer om Plan- og bygningsloven
finner du hos Statens Bygningstek-
niske Etat www.be.no, og på Huseier-
nes Landsforbunds medlemssider
www.huseierne.no. Ha medlemsnum-
mer klart for innlogging.

◆ Informasjon om Håndverkertjeneste-
loven og avhendingsloven  finner du
på Huseiernes Landsforbunds med-
lemssider www.huseierne.no. Ha
medlemsnummer klart for innlogging.
Det er også detaljer på www.forbru-
kerportalen.no

◆ Lurer du på hvilke elektriske installa-
sjoner du kan gjøre på egenhånd,
finner du opplysninger om dette hos
Nelfo www.nelfo.no

➤
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Bruk fagfolk 
Velger du å bruke en håndverker fremfor å
gjøre jobben selv, har du flere rettigheter. Er
jobben mangelfull eller oppstår det feil i
løpet av garantiperioden, har du krav på å få
feilen rettet, eller få pengene tilbake. Hånd-
verkertjenesteloven sier også at du kan holde
tilbake regningen, kreve prisavslag eller for-
lange å heve kjøpet dersom det er aktuelt. 

Skriftlig avtale
For å sørge for at rettighetene dine er best
mulig sikret, bør du inngå en skriftlig avtale
med den som utfører jobben. Kontrakten
bør inneholde informasjon om hva jobben
går ut på, når den skal ferdigstilles, og prisen
som skal betales. Det finnes egne standard-
kontrakter for dette som Huseiernes Lands-
forbund har vært med på å utarbeide.

Utføres jobben av en elektriker, har du
krav på en samsvarserklæring, et dokument
som gir opplysninger om hvem som har
levert anlegget.  Erklæringen garanterer at

arbeidet  er gjort i samsvar med gjeldende
lover og forskrifter. Denne bør oppbevares,
og kan brukes ved eventuell reklamasjon der-
som det oppstår feil. Dokumentet kan også
brukes i forhold til forsikringsselskapet. Uan-
sett hva du får utført i hjemmet bør du ta
vare på kvitteringen. Den kan bli gull verdt.
Husk også å sjekke håndverkerens fagbrev
eller attester. 

Oppstår det problemer med en jobb du
har fått utført, bør du i første omgang ta
kontakt med den aktuelle håndverkeren. Blir
det ingen løsning på problemet, finnes det
egne klagenemnder som behandler tvister i
byggesaker, eller du kan kontakte Forbruker-
rådet.   Håndverkere som er organisert i Nor-
ske Rørleggerbedrifters Landsforening eller
Maler- og byggtapetsermesternes Landsfor-
bund, går inn under Sentral klagenemnd for
bygghåndverksfagene. Her sitter to represen-
tanter fra bransjeforeningen, to representan-
ter oppnevnt av Huseiernes Landsforbund
og en nøytral leder med dommerkompe-
tanse. Før saken kommer til dette stadiet må
den være behandlet av det lokale klageorga-
net bransjeforeningen har opprettet. 

Svart arbeid
— Ikke bruk svart arbeid. Det er ulovlig, og
problemene hvis noe går galt kan bli store,
advarer advokat Leisner. 

I utgangspunktet har det ingenting å si
for forsikringsoppgjøret om jobben er utført
svart eller hvitt. Det viktige er at den er
utført i henhold til de aktuelle forskrifter og
bestemmelser, og at badet eller strømanlegget
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er satt opp av godkjente fagfolk.  Problemet
med svart arbeid er at du sjelden vil ha den nød-
vendige dokumentasjonen som viser hvem som
faktisk har gjort jobben, og hva som er blitt
utført. Er det uført av håndverker og du har
kvittering og dokumentasjon, kan forsikrings-
selskapet kreve sine utlegg av håndverkeren.
Det er ikke like lett dersom jobben er utført
svart. 

Ved videresalg
Når du selger kan det også være verdifullt å
dokumentere at jobben er utført av fagfolk.
Ifølge avhendingsloven kan du gjøres ansvarlig
for skader, feil og mangler som oppstår inntil
fem år etter at du har solgt boligen. Har du ikke
kvittering eller papir på at arbeidet er fagmessig
utført, får du problemer. Er jobben utført av en
håndverker, kan du fortsatt ha noe å hente på
garantien. Dersom  badet eller kjelleren er del
av et gjør-det-selv prosjekt, må du også opplyse
om dette. 

— Selger du boligen har  kjøper krav på å få
opplysninger om alt arbeidet du har utført selv.
Det gjelder selv om det du har utført er gjort på
lovlig og forskriftsmessig måte. Si fra om at du
ikke har brukt håndverker. På egenærklæringen,
som må fylles ut ved bruk av eierskifteforsik-
ring, er det en rubrikk for det. At du har gjort
jobben selv er ikke i utgangspunktet en feil eller
mangel. Har du gitt beskjed kan kjøper få sjek-
ket det, og det blir kjøpers risiko, sier Leisner. 

Blir det oppdaget feil eller mangler med
boligen du har solgt, kan kjøper kreve retting,
prisavslag eller at avtalen blir hevet dersom det
er snakk om kontraktsbrudd.
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Trenger du advokatbistand?

ADVOKAT REIDUN GRODÅS

Fast eiendoms rettsforhold, bolig-husleierett. 
Testament, arv og skifte, gårdsbestyrelse, 
samboeravtaler.

Nedre Slottsgate 4-0157 Oslo
Tlf.: 22 39 64 40. Fax: 22 39 64 41.
E-post: rg@grodaas.no OS

LO

FRICK LANGSETH ADVOKATFIRMA DA

Tomtefeste (innløsning), plan- og byggningsrett,
mangelssaker, husleie og entrepriseavtaler.

Haakon VIIs gt 2, Pb. 1371 Vika, 0114 Oslo
Tlf.: 22 42 42 42. Fax: 22 42 42 44.
E-post: botolfsen@fricklangseth.no

OS
LO

ADVOKATFIRMAET ENGESETH 
MIKALSEN AS  v/adv. Kjell-Ove Engeseth  

Mangler og andre tvister fast eiendom, sameier,
borettslag, generasjonsskifte; f.eiend. Spania

Oslo og Kongsberg
Tlf. 22 40 58 80. Fax 22 40 58 81
koe@advok.no  www.advok.no OS

LO
  

  
BU

SK
ER

UD

BULL & CO ADVOKATFIRMA ANS  
v/adv. Harald Kjerschow og adv. Ole B. Gundem

Alle tvister innen fast eiendom, herunder mangel-
saker, entrepriser, leiespørsmål, sameier/seksjoner.
Observatoriegata 1B, Pb. 2583 Solli, 0203 Oslo.
Tlf. 23 01 01 01. Fax 23 01 01 11.
harald.kjerschow@bull.no
ole.gundem@bullco.no    www.bullco.no

STABEKKADVOKATENE
v/advokat Hilde Solberg Øydne      

Fast eiendom, familie, arv, skifte, eiendoms-
megling, boligrett, spanske rettsforhold. 

Gamle Drammensvei 48, Pb 148, 1321 Stabekk
Tlf.: 67 12 52 30. E-post: hilde@oydne.no
www.oydne.no   www.spaniamegling.no

OS
LO

  
  

AK
ER

SH
US

BRÆKHUS DEGE ADVOKATFIRMA ANS

Advokat Embret Støeng – Bygningsingeniør, 
takstmann MNTF. Samarbeidsadvokat i 15 år.
Advokat Dag Stadheim – Rådgiver for brl. og eierseksjons-
sameier. Forfatter av Håndbok for styremedl. i boligselskaper. 

Haakon VII's gt. 5, Oslo. P.B. 1369 Vika, 0114 Oslo
Tlf.: 23 23 90 90. Fax: 22 83 60 60. 
stoeng@brakhusdege.no/stadheim@brakhusdege.no

ADVOKATFELLESSKAPET WESSEL 
v/adv. Svein Andersen

Fast eiendomsrett, bolig- og husleierett, entre-
priserett, kontraktsrett, forsikringsrett, arv- og
generasjonsskifte, alm. praksis, eiendomsmegling. 

Idrettsveien 16 A, Pb 34, 1401 Ski
Tlf.: 64 91 13 00. Fax: 64 91 13 01. 
E-post: svein.andersen@advokat-wessel.no

OS
LO

ADVONOR - FORENEDE ADVOKATER
v/adv. Per Einar Johansen. 

Tvister, fast eiendom og arv, også i Spania. 

Fridtjof Nansens Plass 6.  
Postboks 1393 Vika, 0114 Oslo.
Tlf.: 22 91 00 35. Fax.: 22 91 00 51.
E-post: per.einar.johansen@advonor.no OS

LO

ADVOKAT ØIVIND STABENFELDT

Mangler ved eiendomssalg, byggesaker, 
sameier, husleie og forretningsjuss.

c/o Forretningsadvokatene DA
Drammensveien 40, 0202 Oslo
T: 24 11 09 00, F: 22 43 62 59, Mob: 99 64 78 00
E-mail: stabenfeldt@forretningsadvokatene.no OS

LO
  

  
AK

ER
SH

US

ADVOKAT HROAR HOLTET 

Husleierett. Mangler ved kjøp og salg av 
eiendom. Fast eiendoms rettsforhold. 
Eierseksjoner. 

Tlf.: 64 87 64 78. Fax: 64 87 64 79. 
Sandvollveien 48, 1400 Ski
E-post: hroar.holtet@gmail.com OS

LO
  

  
AK

ER
SH

US

ADVOKAT ODD RØDSETH M.N.A.

Fast eiendoms rettsforhold, arv, avhendigsloven,
plan- og bygningsloven, skifte, forretningsførsel ,
arbeidsrett, advokatmegling, alm. praksis.

Storgaten 1, Drøbak. Postboks 301, Drøbak
Tlf.: 64 93 39 60. Fax: 64 93 44 66.
advrseth@online.no   www.advokatrodseth.no AK

ER
SH

US

ADVOKATENE JØRGEN BUGGE OG
JOHS. STRENGE NÆSS M.N.A. 

Fast eiendom, ekspropriasjon, erstatning, trafikk-
skader, forsikring, arbeidsrett, alminnelig praksis.

Smuget 1, Postboks 66, 1371 Asker. 
Tlf.: 66 90 70 80. Fax: 66 90 70 81.
jb@askeradvokatene.no / jsn@askeradvokatene.no AK

ER
SH

US

ADVOKATFORUM 
v/adv.Trond Selsaas

Fast eiendom, skatterett, generasjonsskifte/arv, 
personskade, forretningssaker, boligreklamasjoner.

Freskoveien 9, 1605 Fredrikstad. 
T: 69 36 70 10. M: 90 18 37 57. F: 69 36 70 15
E-post: trond.selsaas@c2i.net

ADVOKATFIRMA HAAVIND VISLIE AS
v/adv. Jan-Erik Nielsen
Husleie bolig-og næringseiendom. Borettslag og 
sameie. Avhending av bolig-eiendom, fast eiendoms
rettsforhold, entreprise.

Bygdøy Alle 2, Boks 359 sentrum, 0101 Oslo
Tlf.: 22 43 30 00. Fax: 22 43 30 01
j.nielsen@haavind.no   www.haavind.no

ØS
TF

OL
D

ADVOKATENE KRISTOFFERSEN, 
LILLEGRAVEN & SKJØNBERG  
v/adv. Sjur Lillegraven

Fast eiendom, tomtefeste, arv, skifte, familiesaker, 
husleie, erstatning, gårdsbestyrelse, sameier/seksjoner,
inkasso, alm. praksis. Kontor: Trøgstad.

Kontor Fredrikstad: Bryggeriveien 6, 
1607 Fredikstad. T: 69 95 50 42. F: 69 95 50 45. ØS

TF
OL

D

OS
LO

Trenger du bistand utover den svartjenesten som er gratis for medlemmene, kan du ta kontakt
med en av HLs samarbeidsadvokater. Advokatsalæret følger de offentlige satsene, som fra
1.1.05 er kr 790 per time tillagt mva der medlemmet er privatperson og forbruker – det vil si 
kr 987,50. For juridiske personer og næringsdrivende benyttes advokatens vanlige timepris
med en HL-rabatt på 20%, tillagt mva. For saker som dekkes av rettshjelpsforsikring 
fakturerer advokaten sin vanlige timesats. Medlemsnummer må oppgis.

OS
LO

  
  

AK
ER

SH
US

OS
LO

  
  

AK
ER

SH
US

ADVOKATFIRMA VOLLEN & VENGE
TOLLEFSEN DA  v/adv. Alf-Erik Vollen

Husleie, bolig og næringseiendom. Avhending.
Fast eiendoms rettsforhold. Entreprise. 
Arbeidsrett. Forsikring-og erstatningsrett. 

Fridtjof Nansens plass 9, Pb 1722 Vika, 0121 Oslo
T: 22 40 35 00 F: 22 40 35 01 E: firmapost@vvt.no OS

LO
  

  
AK

ER
SH

US

ADVOKATFIRMA ARVESEN & CO DA
v/advokat Jon Rike      

Fast eiendom – feil og mangeler ved bolig.
Forsikringssaker – erstatning. 
Borettslag og sameier – forretningsførsel. 

Rosenkrantzgate 11, Pb. 569 Sentrum, 0105 Oslo. 
T: 24 14 03 30. F: 24 14 03 31. E:rike@alaw.no OS

LO

NESS & CO ADVOKATFIRMA DA
v/adv. Erik Johnsrud og adv. Christian Lundin

Bolig, avhendingsloven, bustadoppføringslova,
tingsrett, odelsrett og landbruksjuss. 

Nedre Vollgate 4, 0158 Oslo.  Tlf.: 22 47 66 80
Fax: 22 47 66 90. Villavn. 2, 1920 Sørumsand. 
Tlf. 63 82 16 10. E-post: firmapost@ness-co.no OS

LO
  

  
AK

ER
SH

US
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ADVOKAT OLAV CHR. MYHR

Husleie, veitrafikksrett, forr.førs., fast eiendom,
arbeidsrett, familierett, arv, sambo, bygg, erstatn.

Tullinsgt. 6, 0166 Oslo
Tlf.: 22 98 17 50, Fax: 22 98 17 51
Mobil: 90 63 31 00 
E-mail: advokat.myhr@iventelo.net OS

LO
ADVOKATFIRMAET HERSLØV FLOD 
& CO  v/adv. Jens Petter Bull

Feil og mangler ved overdragelse av fast eiendom.
Ellers alt vedrørende fast eiendoms rettsforhold.

Rosenkrantzgate 11, Oslo. Pb 569 Sentrum, 
0105 Oslo. Tlf.: 24 14 56 00. Fax: 24 14 56 01.
E-post: bull@hflaw.no OS

LO

ADVOKATFIRMAET MALM
v/advokatene Egil Malm og Jon Arne Østvik

Fast eiendoms rettsforhold, byggesaker, entreprise-
rett, arverett, skifterett og alminnelig praksis.

Postboks 295, 8504 Narvik . 
Tlf.: 76 94 45 50. Fax: 76 94 35 04. 
E-post: lex@malm.no   www.malm.no NO

RD
LA

ND

ADVOKAT KAREN BLOMLI

Eiendomstvister, byggesaker, avhending.
Familierett, samboerforhold, arv.

Kaigata 4, Postboks 90, 9251 Tromsø 
Tlf.: 77 67 33 00. 
Fax: 77 69 65 22. 
E-post: k.blomli@c2i.net  

TR
OM

S

ADVOKATFIRMAET REKVE, MITSEM & CO DA
v/adv. Eyolf Lund

Fast eiendom, husleierett, odel, arv, skifte, erstatning. 
Allmennpraksis. Firmaet har stått på barrikadene 
for den vanlige mann siden 1936

Bergelandsgt. 14/16. Boks 30, 4001 Stavanger.
T: 51 53 00 00,  F: 51 53 00 01. 
E: eyolflun@rekve-mitsem.no.  www.mitsem.no RO

GA
LA

ND

ADVOKATFIRMAET KROGSTAD ANS  

Fast eiendom, landbruk, forsikring, 
arbeidsrett, skatterett, familierett, alm.praksis.

Olav Tryggvasonsgt.30 
Pb 746 Sentrum, 7407 Trondheim
Tlf.: 73 51 22 66. Fax: 73 52 67 30
Epost: post@krogstad.no    www.krogstad.no

TR
ØN

DE
LA

G

ADVOKATFIRMAET KRABBERØD

Fast eiendom, bolig og husleierett, forsikringsrett
kontraktsrett og forretningsjus.

Vestre Strandgate 42 (Haanesgården), 
Postboks 482, 4664 Kristiansand
Tlf.: 38 14 61 00. Fax: 38 14 61 01.
adv@krabberod.no   www.krabberod.no

VE
ST

-A
GD

ER
BARFOD ADVOKAT & EIENDOM AS 

Erstatningsrett, arv og skifte, prosedyre, familierett, 
forsikringsrett, fast eiendoms rettsforhold,
kontraktsrett, timeshare, Spaniasaker.

Barfod Gård, Pb. 24, 3994 Langesund
Tlf.: 35 96 80 60. Fax: 35 96 80 70.
E-post: firmapost@barfod.no   www.barfod.no TE

LE
M

AR
K

ADVOKAT HELGE HUSAAS 

Fast eiendoms rettsforhold, arv og skifte, 
generell kontraktsrett. 

Kirkegt. 2 Skien. 
Pb. 339 Sentrum, 3701 Skien
Tlf.: 35 58 77 77. Fax: 35 58 77 78
E-post: adv.ssh@online.no TE

LE
M

AR
K

ADVOKATFIRMAET JUSTIN ANS
v/Adv. Eystein Setaas

Faste eiendommers rettsforhold, herunder entre-
priserett, regulering, avhending, husleie m.v.

Thor Dahlsgt. 1-5, inngang E, Sandefjord
Pb. 423, 3201 Sandefjord. Tlf.: 33 42 18 05. 
Fax: 33 42 18 01. E-post: es@justin.no VE

ST
FO

LD

ADVOKATFIRMAET GULLAKER ANS 
v/Adv. Bjørn Gullaker

Fast eiendoms rettsforhold, erstatningsrett, familie-,
arve- og skifterett og forretningsjuridisk praksis.

Apotekergata 16, Postboks 64, 3191 Horten. 
Tlf.: 33 07 22 50. Fax: 33 07 22 51. 
E-post: advokatene@gullaker.no VE

ST
FO

LD

ADVOKATENE CRAMER & CO

Fast eiendoms rettsforhold og de fleste øvrige 
rettsområder.

Storgt. 41, Postboks 130 Sentrum,
3101 Tønsberg
Tlf.: 33 30 76 90, Fax: 33 30 76 85
E-post: post@cramerco.no VE

ST
FO

LD

ADVOKAT DAG MARTINSEN M.N.A.

Feil/mangler ved fast eiendom, bil, båt, husleierett.

Nedre Storgate 13, Håndverkergården, 
3015 Drammen
Tlf.: 32 83 53 00. Fax: 32 89 47 08.
E-post: firmapost@dagmartinsen.no

SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS
v/adv. Finn J. Krog
Buskeruds største advokatfirma.

Fast eiendom og de fleste øvrige rettsområder.

Nedre Storgt. 15/17, Pb. 294 Bragernes 
3001 Drammen. Tlf.: 32 25 55 00
Fax: 32 25 55 01. drammen@eurojuris.no

BU
SK

ER
UD

BU
SK

ER
UD

ADVOKATENE STAVRUM, NYSTUEN & BØEN
v/adv. Werner Forr Nystuen

Fast eiendoms rettsforhold, herunder tvister ved kjøp
og salg av fast eiendom, og alminnelig praksis.

Storgt. 86, 2615 Lillehammer
Tlf.: 61 25 79 00. Fax: 61 26 01 30.
E-post: post@stavrum.as OP

PL
AN

D

PRETOR ADVOKAT AS
v/adv. Lise Høeg  
Fast eiendoms rettsforhold, plan- og bygningsrett, 
husleie, entreprise- og kontraktsrett, skatterett, 
arbeidsrett, arv og skifte.

Kjøpmannsgt 37, Pb. 1734, 7416 Trondheim
Tlf.: 73 87 81 00. Fax: 73 87 81 01
E-post: pretor@pretor.no  www.pretor.no TR

ØN
DE

LA
G

ADVOKATHUSET LEVANGER
v/adv. Terje Hoven  

Forretningsjuss, fast eiendom, bobehandling

Postboks 72, 7601 Levanger
Tlf.: 74 01 99 99. Fax: 71 01 99 91.
E-post: terje@hoven.no 
www.advokathusetlevanger.no TR

ØN
DE

LA
G

ADVOKAT HALLVARD KRISTENSEN
M.N.A.

Almenpraksis

Postboks 278, 8901 Brønnøysund
Tlf.: 75 02 16 00, Fax: 75 02 16 01
hakriste@online.no

NO
RD

LA
ND

ADVOKATENE MYRVOLD, OVLIEN &
NØKLEBY v/advokat Jan Erik Myrvold

Bolig- og husleierett, fast eiendoms rettsforhold,
kontraktsrett, arv og skifte

Jonas Liesgt. 2, 2213 Kongsvinger
Pb. 207, 2202 Kongsvinger. Tlf.: 62 88 89 70.
Fax: 62 81 18 15. advmyrvo@online.no HE

DM
AR

K 

ADVOKATFIRMAET 
TØMMERDAL & CO DA
v/adv. Henrik Grung

www.toemmerdal.no

Tlf.: 70 10 75 75

M
ØR

E 
OG

 R
OM

SD
AL
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Drømmen om et rom i kjelle-
ren kan fort bli et mareritt

dersom du ikke tar de riktige
forhåndsreglene. Under bak-
kenivå er det lett å gjøre feil

som forårsaker fuktskader. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND 

— Har du begynt å innrede en kjeller
som ikke er beregnet på det, er utgangs-
punktet dårlig, advarer Knut Ivar
Edvardsen fra Byggforsk. Det finnes flere
eksempler på familier med gamle enebo-
liger som har fått kjellerdrømmen sin
knust. TV-stue, vaskerom og lekerom
har knapt blitt tatt i bruk før store fukt-
skader er blitt synlige. 

Frem til midten av 70-tallet ble de
fleste kjellere utelukkende bygget for
oppbevaring. Kjelleren var stedet der
syklene stod, og potetene lå og koste seg
i kulda. Oppvarming var unødvendig, og
kravene til fuktsikring var mindre. Gul-

vet ble gjerne lagt med sålen rett på bak-
ken, og vegger i terreng mot fjell.  Har
du synlig fukt et stykke opp på betongen
bør du tenke deg om to ganger før du
begynner å innrede. Er kjelleren tilsyne-
latende tørr slik den står i dag, har du
heller ingen garanti for at den enkelt kan
forvandles til et oppholdsrom.

— Utbygging kan utløse problemer i
en kjeller som har vært tørr og godt ven-
tilert. Når den plutselig får overflatebe-
handling på vegger og gulv, kan skader
oppstå, sier Jan Vincent Thue fra
NTNU. 

Kler fukten inne
Fra 80-tallet og fremover, ble kjellerstuen
stadig mer populær. Plassen skulle utnyt-
tes, og potetene i kjelleren forsvant ut til
fordel for pasta på kjøkkenbenken. Flere
bygg ble levert med ferdig innredet kjel-
ler. Problemet var bare at mange av kon-
struksjonene ikke holdt mål. 

— Fra 80-tallet og utover oppsto det
problemer som en konsekvens av at byg-
geforskriftene krevde større isolasjons-

Kjellerrom er ikke alltid 

oppholdsrom

Foto: Christoffer Askman/Scanpix

➤
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tykkelse, forteller Edvardsen. I kjelleren
ble dette fulgt opp med godt isolerte bin-
dingsverk på innsiden av muren. 

En av de største feilene som blir
begått når kjelleren skal innredes, er at
fukten kles inne. Når kalde betongvegger
får et lag isolasjon på innsiden og kles
med tre eller gips, skal det ikke mye til
før det går galt. Kondens oppstår lett
mellom muren og veggen, og sakte men
sikkert begynner skader å oppstå. 

— Det er en sak hvis du får fuktut-
slag på innsiden av en betongvegg, men
verre når det er snakk om en innvendig
trevegg. Da oppdager du det først når du
ser råte, og da er det for sent, sier
Edvardsen. 

Rådet fra Byggforsk er klart: Isoler på
utsiden. Innvendig isolerte konstruksjo-
ner blir lett utsatt for fukt, enten fordi
det skapes kondens mellom den kalde
ytterveggen og den varme innsiden, eller
fordi vann i betongen blir sperret inne.
Er utvendig isolasjon uaktuelt, bør du
revurdere hele utbyggingen. 

— Skal du innrede et område under

terrengnivå som ikke er isolert kan en gå
så langt som å si – la det være. Ikke etter-
isoler, og bruk heller noen ekstra kilo-
wattimer på oppvarming, anbefaler
Edvardsen. 

Til den utvendige isolasjonen skal det
enten brukes plater av steinull eller poly-
styren. Der isolasjonen blir liggende over
terrengnivå, kles den med armert puss
eller platekledning. Innvendig bør både
vegger og gulv holdes frie for overflate-
materialer med høy damptetthet. Unngå
samtidig å plassere tunge møbler inntil
veggen, da det vil hindre den i å puste. 

Fjern kilden til fukt
Uansett hvilken løsning du velger, må du
også tenke på hvordan kjelleren skal luf-
tes. 

— Rikelig med ventilasjon er viktig.
Da kan man leve med små mengder
fukt, sier Edvardsen. 

Rommet må ha frisklufttilførsel
gjennom ventiler i ytterveggen eller spalte-
ventiler i vinduene. I tillegg bør det helst
være mekanisk avtrekksventilasjon.

Samtidig som bygget isoleres på utsi-
den, anbefaler Byggforsk å gå over den
utvendige dreneringen og oppgradere
den. Vann fra skrånende terreng som fal-
ler mot kjellermuren kan også være et
problem. Sjekk at vann fra taknedløpet
ikke renner ned langs grunnmuren. Det
må ledes bort fra huset. 

LETT Å GJØRE FEIL: Drømmen om kjellerstue kan bli et fuktig mareritt. Foto: Elin Enger Mollestad.

SKAPER FUKT: Ikke etterisoler på innsiden av
veggen, er rådet fra Byggforsk. 

Foto: Elin Enger Mollestad.
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HUSEIERDAGEN

HUSK 
HUSEIERDAGEN 

20. OKTOBER
Huseiernes Landsforbund gjentar suksessen fra i fjor,
og arrangerer Huseierdagen over hele landet torsdag
20. oktober. Da vil HLs lokale avdelinger holde åpent

hus, hvor alle interesserte boligeiere kan få gratis bolig-
råd. Både jurister, eiendomsmeglere og takstmenn vil
være til stedet for å svare på spørsmål. Det vil også bli
arrangert foredrag om aktuelle temaer, og temaheftet

”Farer og feller på badet” blir lansert.

I Oslo er det åpent hus i Fred. Olsens gate 5, fra kl 14 til
19. Forfatter Beate Muri holder fordraget ”Kristiania for
100 år siden”, og advokat Thor Henning Pedersen fore-
drar om  ”Hva må det koste å arve? Tenk før du dør”.

Tid og sted for arrangementene rundt om i landet,
finner du annonsert i lokalpressen.
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— Det er ikke alltid drenering gjør job-
ben, og mange opplever nok det som en
stor skuffelse når de har investert mye
penger i graving, men det likevel ikke
blir bra. Er det snakk om kapillærfukt fra
grunnen er det sjelden stort å gjøre med
det, forteller Knut Ivar Edvardsen i
Byggforsk. 

Likevel finnes det en rekke produkter
og løsninger på markedet som lover å ta
seg av fuktproblemene dine uten å
grave. Det mest avanserte er elek-
tro-osmose, der en svak strømkilde
sørger for å presse vannet ut av
bygningskonstruksjonen. Prinsip-
pet er at vannet beveger seg fra en
plusspol på innsiden av kon-
struksjonen til en
minuspol på utsiden.
En pulserende likespen-
ning blir brukt for å
sikre kontinuerlig drift.
Hasse V. Halvorsen,
som representerer fir-
maet Elektro Puls Tek-
nologier, mener teknik-

ken er den eneste som kan løse et alvorlig
fuktproblem.

— All betong, tegl og leca suger vann
i kapillærene. Undertrykket i kjelleren
gjør at vannet kommer opp i gulv og
vegger. Selv om man legger membran,
isopor og drenering er problemet ikke
løst. Det vil danne seg vann som fordam-
per og suges opp. For å stoppe dette

trengs det en energi som er
sterkere enn kapillærkref-
tene. Det snakkes mye om
drenering, men ikke om
kapillært vannoppsug.
Ingen andre metoder enn

elektro-osmose kan
løse det problemet,
hevder Halvorsen. 

Edvardsen  i
Byggforsk bekrefter at
elektro-osmose ser ut
til å kunne stoppe
kapillærsuget, men vil
samtidig ikke gå 100
prosent inn for meto-
den. 

— Elektroosmose er godt utprøvd,
og kan nok være fornuftig i visse tilfeller,
men vi anbefaler sjelden et aktivt system.
Det blir mye å passe på, og kan eventuelt
skape problemer for nye eiere som ikke
kjenner systemet, sier han.

Også Morten Langvik, instituttleder
ved Mur-sentret, mener elektroosmose
kan være effektivt i visse tilfeller. Samti-
dig advarer han mot at det finnes mange
ulike patenter på markedet, og ber folk
om å være nøye med å sjekke referanser. 

— Når du sjekker referanser er det
viktig å sammenligne likt med likt. Se
om produktet har kunnet løse tilsva-
rende tilfeller som det du opplever, opp-
fordrer han. Det samme rådet gjelder for
andre metoder som lover å stanse fukt-
inntrengning i konstruksjoner. 

Sprøyt eller stryk
De finnes flere ulike påstryknings- og
injiseringsprodukter på markedet, alt fra
enkle sementbaserte overflatebehand-
linger som danner en tett overflate, til
ulike stoffer som skal trenge inn i

Når drenering
ikke virker

Ny drenering rundt huset kan være en kostbar affære, og gir
ingen absolutt garanti for tørr kjeller. Av og til må fukt-

problemet løses med alternative metoder. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
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betongen og tette kapillærene lenger
nede mot grunnen. Rescon Mapei tilbyr
hele spekteret av denne typen produkter,
og datterselskapet Resconsult utfører
betongrehabilitering både i større pro-
sjekter og i bolighus. På de største job-
bene sprøytes virksomme stoffer inn i
betongen under trykk.  Helge Aasen i
Rescon Mapei, anbefaler at man uansett
sjekker dreneringen før man går i gang
med en tetningsjobb.

Firmaene Maynor og Con-seal, tilbyr
produkter både til det profesjonelle og
gjør-det-selv markedet, henholdsvis
Betongtett og Xypex. Mens Xypex påfø-
res med en slammekost eller blandes i
betongen når det støpes, brukes en lav-
trykkssprøyte til å sette gulvet inn med
Betongtett. 

— Vi har vært rundt fire år i gjør-
det-selv markedet, og solgte tidligere kun
til det profesjonelle markedet. Betongtett
drar nytte av de fysiske egenskapene i
betongen, og trenger inn i den. Produk-
tet krystalliseres i porene og tetter og for-
sterker betongen, forklarer daglig leder i

Maynor, Roy Eide. Han sier Betongtett
skal virke så sant du ikke har store set-
ningsskader. 

— Finner du ut at det ikke hjelper,
har du i hvert fall slått fast at skaden er
stor, og uansett har du forsterket
betongen, sier han. 

Steinar Kofoed i Con-seal, hevder
Xypex erstatter behovet for ny drenering
og forteller at produktet har vært brukt
på alt fra jernbaneverkets tunnel i Dram-
men til Panamakanalen. På samme måte
som Betongtett, tettes porene i betongen
for fuktinnsig.

— Blir det påført riktig, skal det
holde ut betongen levetid, hevder Kofoed.

Knut Ivar Edvardsen i Byggforsk går
god for at denne typen midler har en viss
funksjon, men er skeptisk til å bruke det
dersom kjelleren skal innredes.

— Det er klart at flere midler kan
bidra til å redusere fuktinnsig, og en del
stoffer virker som hjelpemiddel mot
direkte fukt, men det er sjelden nok der-
som du skal bruke det som oppholds-
rom, sier han.

Langvik i Mur-sentret mener denne
typen produkter kan ha en viss virk-
ningsgrad, men sier det er varierende
hvor stort vanntrykk de kan motstå. Han
anbefaler å sjekke om produktene er tes-
tet av uavhengige institusjoner som
Byggforsk eller Sintef. Langvik  er også
skeptisk til at selvbyggeren forsøker å
løse fuktproblemet på egenhånd. 

Uansett hva du velger å foreta deg for
å løse et fuktproblem, er rådet fra
Edvardsen i Byggforsk å lokalisere årsa-
ken til skaden.

— Første bud når du skal løse et
fuktproblem er å finne ut hvor proble-
met ligger. Tar man kontakt med en gra-
veentreprenør, vil man alltid få råd om å
grave. Det samme gjelder for de som til-
byr andre løsninger. Ofte vil det lønne
seg å spandere noen tusen på en rådgi-
vende ingeniør eller en fagperson som
kan kartlegge situasjonen, oppfordrer
han. 

ALTERNATIVT: Det finnes en rekke produkter som kan redusere fuktproblemer i kjelleren.

➤
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Midler mot fukt

Xypex:  
Xypex tilbyr ulike produkter for

vanntetting av både ny og gam-

mel betong. Produktene kan

enten blandes i betongen eller

påføres direkte på den fuktige

overflaten. Ifølge produsenten

krystalliseres Xypex gjennom en

kjemisk prosess som tetter porer

og hulrom i betongen. Produktet

finnes i et bredt forhandlernett

over hele Norge.

Pris: Et spann på 25 kilo koster

2950 kroner pluss moms. Det 

går med rundt 0,8 kilo per 

kvadratmeter.

www.con-seal.com

www.xypex.no

Betongtett: 
Betongtett er en tyntflytende

væske som består av modifisert

vannglass. Væsken reagerer

kjemisk med salt og kalk, og

fyller opp porer og kapillærer i

betongen. Glasset blir da

værende, og styrker betongen.

Produktet løser ikke setnings-

skader, men tetter riss på opptil

en milllimeter. Det påføres med

lavtrykkssprøyte, og selges i

butikk og fargehandler.

Pris: En kanne på 2,5 liter koster

398 kroner, og rekker til et

område på rundt 10 kvadrat-

meter avhengig av hvor mye

betongen suger. Du må ut med

mellom 30 og 40 kroner kvadrat-

meteren.

www.controll.no

Rescon Mapei: 
Rescon Mapei tilbyr en rekke

ulike produkter på betongtet-

tingsfronten. Alt fra produkter

som sprøytes eller injiseres i

betongen, til midler som påføres

muren på utsiden. Injeksjons-

produktene pumpes inn med

høytrykkspumpe. Konsulent-

avdelingen til Rescon Mapei,

Resconsult, utfører oppdrag 

over hele landet.

Pris: Produkter fra 100 kroner

kvadratmeteren og oppover.

www.resconsult.com

www.resconmapei.no

Indusil: 
Silikonbasert stoff som tilbys i

Norge gjennom firmaet Nodig

Nor. Stoffet pumpes inn i veggen

med et trykk på rundt fem bar,

og danner en membran mot fukt.

Så lenge der er fukt i veggen,

forsetter det å vandre i konstruk-

sjonen. Treffer det et tørt punkt,

stopper det opp.

Pris: 750 kroner kvadratmeteren 

i leca og lettbetong, og rundt

1500 kroner i betong.

www.nodignor.no

Påstrykningsmidler og injeksjonPåstrykningsmidler og injeksjon
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EPT: 
EPT driver med pulserende elek-

troosmose. Elektriske plusspoler

blir plassert på innsiden av kon-

struksjonen, og negative poler

blir plassert på utsiden. Når

strømmen er på, ledes vannet fra

plusspolen til minuspolen. Hele

jobben kan gjøres fra innsiden,

og det er ikke behov for å grave.

Installasjon tar mellom en og tre

uker avhengig av antall elektro-

der som må installeres.

Selskapet gir garanti for tørre

konstrukjoner, og tilbyr både ser-

viceavtaler og spesialforsikringer.

Pris: mellom 50 000 og 150 000 i

privathus.

www.ept.no

Mikropol: 
Ifølge Jan Henrik Vasaasen,

styreleder i Mikropol, er dette en

videreutvikling av elektroosmose,

der man istedenfor ledninger,

bruker et trådløst system. En

impulsgiver som har samme

frekvens som jordsmonnet plas-

seres høyt i bygget, og presser

vannet tilbake i jorden. Selskapet

tilbyr en pakkeløsning, der de går

inn og tar fuktmålinger før og

etter installasjon for å dokumen-

tere virkningen. De første to

årene etter installasjon tas det

jevnlige målinger. Ønskes videre

målinger, kan det bestilles.

Mikropol garanterer tørket hus i

løpet av to år, men resultater kan

komme alt etter tre måneder.

Pris: Anslagsvis 42 000 for en

vanlig enebolig inkludert moms.

Da er målinger inkludert.

www.mikropol.no

Atnorway:
Atnorway tilbyr et trådløst system

som presser fukten ut av vegger

og gulv. Her plasseres apparatet

på samme plan som fukten.

Selskapet garanterer en halve-

ring av skadefukten. Hvis ikke 

får kunden pengene tilbake.

Apparatet kan stilles inn på virk-

ningsgrad etter hvilket materiale

som er i vegger og gulv, og effek-

ten skal være synlig på mellom

en og tre måneder.

Pris: Systemet i en vanlig enebo-

lig vil normalt koste i underkant

av 40 000 kroner.

www.atnorway.no

Miba
Det finnes et uttall produsenter

av avfuktere på markedet, og

Miba er en av dem. Ifølge

Hallvard Grindheim, daglig leder 

i firmaet, kan dette være en full-

god løsning for å få en tørr kjeller

så sant vannet ikke renner inn.

Avfukteren tar ut fuktighet og

samler den i en beholder. Den

kan også legges rett til sluk 

Pris: 3990

www.avfukter.no

Andre nyttige linker:
www.injeksjonsteknikk.no

www.betongconsult.no

www.eps-system.no

www.deneef.no

www.vanntett.no

www.heydi.no

www.maxit.no

www.sika.no

www.f-tech.no

www.strategtrade.se

www.anticimex.no

www.byggforsk.no

Fuktfjerning med strøm
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Slik bor vi om hundre år 
Barnebarna våre kommer til å bo under vann og

oppe i trærne, skal vi tro norske arkitektstudenter.

Som bidrag i en konkurranse, har arkitektstudentene

tegnet forslag til hvordan nordmenn vil bo i 2105.

Noen tror vi kommer til å bo mye tettere enn i

dag, og har tegnet plassbesparende eneboliger i lap-

peteppestrukturer. Andre ser for seg det motsatte, at

nye og superraske transportformer gjør at vi kan bo

svært desentralisert. Også oppe i trærne, sier kon-

kurransesekretær Per Rygh i Norske Arkitekters

Landsforbund.

Flere tenker seg svært dramatiske endringer. Det

har kommet forslag på boligløsninger under vann

som en nødvendig følge av store miljøødeleggelser.

Noen forslag er tegnet ut fra forutsetningen om at

det vil være betydelig mindre tilgang på energi.

Enkelte av boligene bruker nesten ikke strøm. Hus

på ben som beveger seg, hus av levende materialer

som vokser og dør, og hus av helt nye superlette

materialer er også med i konkurransen. Vinneren ble

kåret under byggmessen Bygg Reis Deg.

Vi pusser opp mest i Europa
I år pusser nordmenn opp boligene sine for hele 35 milliarder kroner. Ferske tall fra Prog-

nosesenteret viser at vi pusser opp for mest i hele Europa. Mens europeiske boligeiere i

gjennomsnitt bruker 13 000 kroner på oppussing i løpet av et år, ligger nordmenn på topp

med 22 000 kroner. Som nummer to og tre kommer Irland og Danmark, mens svenskene

ligger langt ned på lista med sine 10 000 kroner i året.

Ifølge Prognosesenteret bruker vi mest penger på badet og kjøkkenet, mens sove-

rommet er den delen av boligen vi pusser opp oftest.

“Der svenskene er opptatt av design og dan-
skene av kvalitet, er de aller fleste nordmenn
mest opptatt av å ha det koselig og tradisjo-
nelt. Vi blir nesten blåkopier av hverandre.”
Gunn Helen Øye, trendanalytiker hos Prognosesenteret til VG

Overlevelsesguide for Ikeaturen 
Nettstedet Din side.no har utarbeidet en guide for hvordan du, forholdet og

vennskapet, skal kunne overleve en tur til Ikea. Noen av rådene er som følger:

• Spis først. Irritasjonsterskelen heves på full mage.

• Ha med snacks i vesken og vann på flaske.

• Parker barna i ballrommet.

• Parker pappa. Under forrige fotball-VM lanserte IKEA pappa-parkering.

Alle VM-kampene ble vist på storskjerm i et dertil egnet rom.

• Unngå rushtiden. Dra når det er færrest andre kunder å forholde seg til, i

timene før stengetid og morgentimene. Lørdag formiddag er ofte kaotisk.

• Ha en plan. Skal du ha noe spesielt, vær målrettet og ta på deg skylappene

når du går gjennom de andre avdelingene.

• Drikk kaffe i køen. Med en pølse eller en kopp kaffe 

i hånden, virker ventetiden litt kortere.

• Velg hvilken kø du stiller deg i med omhu.

• Smil. Slapp av. Pust rolig. Smiler du,

blir de rundt deg også blide.

sett&hørt

NY_05_NP_210x297_hus&bolig.ind    1 28-09-05    14:01:0909

Feiegebyret økte mest 
De kommunale gebyrene knyttet til bolig gikk opp

med 1,9 prosent på landsbasis fra januar 2004 til

januar 2005. Det viser nye tall fra Statistisk sen-

tralbyrå. En forklarende faktor til oppgangen er

økningen i merverdiavgift fra 24 til 25 prosent.

Blant de kommunale tjenestene for vann, avløp,

renovasjon og feiing sett under ett, er det feie-

gebyret som har hatt den største økningen med

4,8 prosent. Det er fortsatt store forskjeller

mellom regionene.
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Byggforsk og SINTEF går sammen  
Byggforsk (Norges byggforskningsinstitutt) og bygg- og

anleggsmiljøene i SINTEF slår seg sammen og etablerer

SINTEF Byggforsk AS fra 1. januar 2006. Bak fusjonen

ligger et ønske om økt slagkraft, både nasjonalt og inter-

nasjonalt. SINTEF Byggforsk blir en stor aktør i europeisk

sammenheng innen forskning og utvikling, produktdoku-

mentasjon, kunnskapsformidling og spesialrådgivning for

bygge-, anleggs- og boligsektoren. BAE-næringen (bygge-,

anleggs- og eiendomsnæringen) i Norge står for ti prosent

av landets verdiskapning og 60 prosent av realinvestering-

ene i fastlands-Norge. Næringen er like stor som den

hjemlige olje- og gassindustrien, men forskningen står

ikke i forhold til næringens samfunnsmessige betydning.

Det nye forskningsinstituttet vil ha rom til både store

forskningssatsinger og tett oppfølging av bedrifter.

Selskapet får sitt hovedsete i Oslo, og har ved etableringen

250 ansatte.

DEN TYPISKE BORETTSLAGSSBEBOEREN
Den typiske borettslagsbeboeren er enslig og kvinne. Det viser en utredning fra Norsk Bolig-

byggelags Landsforbund (NBBL).

I 52 prosent av husholdningene i borettslag finner vi en aleneboende person. Hvis vi legger til

husholdningene som består av aleneforsørgende, kommer andelen av borettslagsboliger med

enslige personer opp i nesten 60 prosent. I selveide boliger er denne andelen 30 prosent. Beboere

i borettslag er overrepresentert i gruppen 20-39 år, mens det er en underrepresentasjon i gruppen

40-66 år. Dette indikerer at borettslagsboligen i betydelig grad er en ”startbolig” for mange unge.

Det vil si at de begynner sin boligkarriere i denne eierformen, og senere flytter mange ut av

borettslagsboligen og blir selveiere.

“Vi ser at blomster og potter blir 

mer en del av interiøret. Før lå planter

et par til tre år etter interiørmoten. 

Nå får vi nye sorter hele tiden.”

Tonje Bergh til Dagsavisen

sett&hørt

Å jobbe som visningsassistent når
man studerer kan gi gode jobb-
muligheter senere. 
(FOTO: Maren Synnevåg)

Lys fremtid for 
eiendomsstudenter
Nordmenn flytter oftere enn før, og fleste-

parten velger å bruke megler ved salg.

— Problemet er at to av tre meglere

ikke har formell kompetanse, sier formann

i Norges Eiendomsmeglerforbund, Øivind

Andreas Tandberg, til Newswire.

Gunnar Krogsveen har 35 års erfaring

i eiendomsbransjen, og mener at de som

velger å utdanne seg til bransjen går en

lys fremtid i møte.

— Det vil være et stort behov for fag-

lærte i årene fremover. Å vite forskjellen

på et skjøte og en panteobligasjon er helt

essensielt. Jo mer teoretisk ballast man

har, desto bedre rådgiver blir man, sier

Krogsveen.

BOLIGSALG MED HELIKOPTER 
Meglerne går stadig nye veier for å tiltrekke seg kjøpernes

interesse. Garanti Eiendomsmegling tar i bruk helikopter for

å selge sitt nye prosjekt på Askim, og tar med interesserte

på helikoptertur over området.

—  Vi tenkte at dette er en ny måte å skaffe oppmerk-

somhet rundt prosjektet på, sier daglig leder Kai Nordhagen

i Tovengen Eiendomsutvikling til forbruker.no.
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STØRST PÅ KABEL

Millidry varmekabelmatter installeres “tørt”, direkte under
parkett eller laminat – uten bruk av betong eller støpemasse.
Mattene rulles ut og kan overdekkes med parkett, laminat eller
moderne klikkløsninger. Millidry krever kun 6 mm byggehøyde
og er derfor godt egnet for både nybygg og reabilitering. 

Med Millidry oppnås komfortabel gulvvarme i alle rom.
Installasjons- og driftskostnadene er lave. Det er ingen utgifter 
til vedlikehold.

Ta kontakt med din lokale el-entreprenør.

Nexans Norway AS - Postboks 100 - 1403 Langhus - T 64 86 18 00 - F 64 86 18 50 - www.nexans.no

degrafo.no

Millidry - enkleste vei til tregulv 
med behagelig varme

Millidry - enkleste vei til tregulv 
med behagelig varme

MILLIDRY

NYHET!
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Fra bod 
til bad

Badet i rekkehus-
leiligheten fra slutten
av 40-tallet var trangt

og lite. Utvidelses-
mulighetene var mini-

male. Derfor valgte
familien Mollestad 
å bygge nytt bad i

kjelleren. To trange
kjellerboder ble slått

sammen og forvandlet
til et praktisk og 

delikat oppholdsrom.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER
FOTO: FRODE FOTOGRAF

PLASKEDRONNING: Famliens
ettåring likte godt oppgrade-

ringen fra balje på badegulvet,
til karbad med ubegrensede

plaskemuligheter. Det eneste
som er dumt, er at man dess-
verre må opp av vannet igjen.
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— Vi ønsket oss badekar, men det ville
vi ikke få plass til på det trange badet i
annen etasje. Ikke så vi noen utvidelses-
muligheter heller, forteller Arne Molle-
stad. Men allerede da de kjøpte leilighe-
ten for to år siden så de for seg bade-
drømmen i kjelleren. Og nå er drøm
blitt virkelighet. To kalde, utrivelige
boder er forvandlet til 12 kvadratmeter
luksus.

Omfattende grunnarbeid
Kjelleren var uten røropplegg. Det
betydde at det unge paret måtte gå grun-
dig til verks. Men det ga også frihet til å
plassere de ulike baderomselementene
relativt fritt. Vannpunkter måtte inn
uansett.

— Betonggulvet måtte pigges opp ca.
20 cm for å få skikkelige grunnforhold.
Det ga også ekstra takhøyde. I en ellers
lav kjeller betyr det mye, mener Molle-
stad.

Innredningen ble planlagt nøye. Små
papirbiter som illuderte baderomsmø-
bler og innredning ble flyttet rundt, og
ulike løsninger ble diskutert.

— Vi brukte mange kvelder, og tok
oss god tid i planleggingsfasen. Både
form og funksjon var viktig for oss. Hver

eneste detalj ble nøye vurdert. Rørlegge-
ren var noe skeptisk til det forslaget vi
endte opp med, men nå innrømmer han
at det fungerer bra. Vi er i alle fall meget
godt fornøyd, betror småbarnsfaren oss.
Anea på 14 måneder storkoser seg i
badekaret daglig. Hun er svært tilfreds
med foreldrenes investering.

— Vi har brukt rommet en stund, og
det er en fryd å være her, enten vi vil ha
litt velvære eller skal sette over vaskemas-
kinen. 

Ville ha kvalitet
Alt arbeidet på badet er utført etter
våtromsnormen.

— Et bad er en stor økonomisk
investering. Vi valgte derfor en godkjent
rørlegger som forpliktet seg til å følge
våtromsnormen. Gjør det som er nød-
vendig!, sa vi. Vi ville ha trygghet for at
investeringen ikke var bortkastet etter
kort stund, understreker Arne Mollestad.

Alle flater på badet har fått mem-
bran. Veggene ble kjerneboret får å få
skikkelig ventilasjon. Paret valgte å skifte
en del av røropplegget i huset når de
først var i gang, selv om dette ikke var
umiddelbart påkrevet. Også varmtvanns-
tanken ble byttet ut. Røropplegget er lett

FØR: Kjellerbodene
var mørke og

triste, og hadde for
lav takhøyde til å

kunne regnes som
boareal. Lettveg-

gene ble revet, og
20 cm av gulvet
ble pigget opp. 

NÅ: En vegg av glassbyggestein skiller badeavde-
lingen fra vaskeromsdelen. Lyse fliser gir et klas-
sisk inntrykk, og takets downlights kan dimmes.

➤
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tilgjengelig selv om opplegget er
skjult. Og fliser ble valgt fra en aner-
kjent produsent. I gulvet er det var-
mekabler.

Familien valgte innredning med
tanke på at den skulle vare.

— Både fliser  og ikke-utskift-
bare elementer er nøytrale. Vi ville
ha noe klassisk som vi ikke ble lei
etter en kort stund. Dette badet skal
vare lenge. Derfor satser vi heller på
fargeglade detaljer som kan varieres.
Akkurat nå er limegrønt i skuddet –
hos oss også, ler Mollestad.

Hyggelig klesvask
Det er blitt plass til en solid og prak-
tisk vaskeromsavdeling langs den
ene veggen. Her er det utslagsvask
og skapplass til vaskepulver og ren-
gjøringsartikler. En lang arbeidsbenk
gjør det enkelt å brette sammen rent
tøy. Paret sloss nesten om hvem som
skal være her. 

— Det er morsommere å ta kles-
vasken enn oppvasken, for å si det
sånn, humrer barnefaren. Det er
svært mye triveligere å gå ned hit å
sette i gang vaskemaskinen nå enn
det var da det var en kald murbod
her.

Det er direkte tilgang til kjelleren
utenfra. Med tid og stunder regner
paret med at skitne barnehagebarn
kan komme denne veien inn. Så kan
de dusjes rene før middag og kvelds-
kos.

VASKEROMSVEGG: Benken går fra vegg til vegg, kun avbrutt av en utslagsvask med utrekkbar
slange. Under benken står vaskemaskin, tørketrommel og skittentøyskurver. 
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F A K T A

om Byggebransjens våtromsnorm, BVN:
◆ Byggebransjens våtromsnorm er utviklet

av bransjen selv ved Fagrådet for våtrom.
◆Den er et verktøy for planlegging, utfø-

relse og kontroll av arbeid i våtrom.
◆Normen kan brukes både ved nybygging

og modernisering eller rehabilitering av
bad.

◆ BVN skal bidra til at de løsningene og
materialene som brukes, og det arbeidet
som utføres, har en så god standard at
man unngår skader innenfor materia-
lenes normale levetid.

◆Normen er tilpasset de lover og forskrif-
ter som til enhver tid gjelder.

NY PLANLØSNING:
Veggene mellom kjeller-
bodene ble revet ned for
å gjøre plass til badet.
Nye boder fikk plass
innerst i kjellerstuen og
innenfor badet. Tegning
av siv.ark M.N.A.L. 
Henning Krohg Stabell

VEGGHENGT: Toalett og bidet ble montert hengende på veggen, for enklere rengjøring. 
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Spesialtilbud
til alle medlemmer i Huseiernes Landsforbund

Vi passer på det du er glad i.

Med Securitas Aroundio boligalarm er du trygg 
enten du er hjemme eller reiser bort.

Du treffer oss på tlf. 07010 eller se 
www.securitas-aroundio.no
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— Mange moderne vaskemidler er så
supereffektive at de bryter ned både
fliser og fuger, advarer Kristin Sommer-
felt i Fagrådet for Våtrom, og forteller at
produkter som Jif Baderom kan være
gode til å fjerne flekker og kalk, men
samtidig gjøre store skader på badet ditt
dersom bruken overdrives. 

Hun får støtte av Tore Carlson, tek-
nisk og produktansvarlig i firmaet
Ardex, som blant annet produserer fuge-
masse for fliser. Han forteller at selv om
keramiske fliser i utgangspunktet er gan-
ske hardføre, brytes den sementbaserte
fugemassen som vanligvis brukes mel-
lom flisene ned av de samme produktene
som fjerner kalk og belegg fra vegger og
gulv.

— Sure vaskemidler er bra til å fjerne
kalk, men bryter ned fugemassen, og på
sikt får du dypere fuger der møkk og
skitt samler seg. Har du marmor eller
naturstein på gulvet, kan en vask øde-
legge hele badet, forteller Carlson. Selv
anbefaler han nøytrale eller lett alkaliske
rengjøringsmidler til vask av fliser eller
fuger. 

Surt på skittjobben
Kristin Jøtun, leder i Forbrukeravde-
lingen hos Lilleborg stiller seg uforstå-
ende til problemet med syre i vaskemid-
ler, og snarere enn å fraråde bruken av
dette, mener hun det er det eneste som
hjelper.

— Vi anbefaler sure midler på bade-
rom. Spesialmiddelet vårt, Jif Baderom,
har en PH på 3,5, og er beregnet som et
middel til å spraye på fliser og fjerne
kalksåpe, sier hun. Samtidig innrømmer
hun at det ikke er noen god idé å la pro-
duktet sitte på for lenge, og at det er vik-
tig å tørke godt over med en mikrofiber- ➤

Feil såpe skader fuger og flis
Daglig bruk av syreholdige vaskemidler kan ta knekken på baderoms-

flisene dine, og grønnsåpe skaper flere problemer enn det løser. 
Riktig vask av badet er viktig for å holde det i god stand.

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND

GREI SKURING? Bruk alkaliske 
vaskemidler til den daglige rengjøringen. 
Da unngår du å skade fuger og fliser. 
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klut og vann etter bruk. Alternativt kan
man bruke Jif Skurekrem som har en
PH på 11, sier Jøtun.

Per Arne Løvstad på Teknologisk
Institutt har lang erfaring med industri-
ell bruk av vaskemidler. Han mener det
ikke er noe i veien med å gi et skittent
bad et skikkelig syreangrep en gang i
blant, forutsatt at visse forhåndsregler
tas. 

— Hvis problemet er at flisene ikke
er så blanke og har fått et belegg, er det
ofte snakk om kalk fra vannet eller fra
hudflak. Et slikt belegg dannes over tid,
og er også avhengig av vanntypen. Når
det først er kommet, bruker vi et surt
middel for å fjerne kalken. Skal du bli
kvitt belegget, og samtidig unngå å
skade fugene, er trikset å sørge for å
mette fugene med vann først. Den beste
løsningen er selvsagt jevnlig renhold for
å unngå at et kalklag bygges opp. Til den
daglige rengjøringen vil jeg anbefale et
nøytralt middel tilpasset bad, sier Løv-
stad.

Fett resultat
Tidligere har grønnsåpe blitt anbefalt
som et godt produkt for badet, men det
rådet er i dag blitt nærmest helt forlatt, i
hvert fall når det gjelder glasserte fliser.
Faktisk kan grønnsåper være med på å
forsterke problemet med såpe og fettres-
ter som bygger opp et matt og skjem-
mende kalklag på gulvet. 

— Når det gjelder baderomsfliser
som normalt er glasserte og i hvert fall
lite sugende, vil grønnsåpe bare legge
igjen en fetthinne på toppen som samler
opp skitten. I ekstreme tilfeller kan det
utvikle fettsyre og angripe betongen.
Grønnsåpe forsterker problemet som
oppstår med balsamer og shampoer som
legger seg som en hinne på flisene, sier
Tore Carlson i Ardex. Selv sverger han til
godt uttynnet Pingo kraftvask når han
skal ta et skikkelig skippertak på badet.
Også midler som vanligvis brukes til
kopper og kar kan ifølge Carlson gjøre
jobben.

— Zalo fungerer utmerket, forteller
han. 

HUD OG HÅR: Belegget i dusjen kan være vanskelig å fjerne. Sørg for å vaske godt, og rens sluket regelmessig.
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Hold tett
Skorter det på vedlikeholdet tar
det ikke lang tid før ett flott
bad forvandles til det ugjen-
kjennelige. Her er en huskeliste
som hjelper deg å opprettholde
en god standard. 

Sluk
Rens sluket minst en gang i halvåret, og helst hver

fjerde måned. Har du langt hår, eller er vaskemas-

kinen tilkoblet sluket, bør det renses enda oftere.

Løft opp vannlåsen, rengjør med fettløsende vaske-

middel, ta ut hår og annet fra bunnen av sluket, og

rengjør med en WC børste. Unngå de sterkeste

slukåpnerne. Plumbo anbefales ikke i plastrør.

Fuger og fliser
Til daglig vask av fuger og fliser bør du bruke et

nøytralt eller lett alkalisk vaskemiddel. Kalkav-

leiringer kan fjernes med sure midler beregnet på

baderom eller ved å blande eddik med lunkent

vann. På forhånd bør fugene mettes med vann 

slik at de ikke angripes av syren.

Ventilasjon
God ventilasjon er viktig. Har du ventil uten vifte,

kan det være en fordel å ha en spalte under døren

for ekstra utlufting. Trykkforskjeller kan føre til at

ventilen blåser luft inn isteden for å trekke luft ut.

Har du avtrekksvifte i blokk, bør du sørge for å

rengjøre denne jevnlig, og sjekke at den står åpen.

Avtrekksviften må aldri stenges igjen.

Vegger
Unngå å skru opp for mange ting på veggene, eller

inni dusjen. Gjør du det må du forsikre deg om at

hullene er fylt med silikon og at det er hold i

veggen. Et alternativ til skruer er sugekopper, eller

spesialløsninger der hyller og kroker festes med lim.

Dusjen
Når du vasker badet er det spesielt viktig å vaske

inni dusjen. Der vil det ligge både såpe, sjampo og

hudrester, og det er lett å få et belegg både på fli-

ser og på sluket.

Kraner og dusjhoder bør også vaskes og blankes

for å unngå skjemmende kalkbelegg.

Skyll godt av dusjkabinett og dusjvegger etter bruk.

Kilder: Fagrådet for Våtrom, Ardex, 
Teknologisk Institutt

ig.
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Etter først å ha fått en leksjon fra Fagrådet for Våtrom som
advarte på det sterkeste mot bruk av grønnsåpe på glasserte fliser,
ble forvirringen stor  i Hus & Boligs redaksjon da følgende

kunne leses på nettsiden til Bademiljø: Bruk kun såpevask: grønn-
såpe på glasserte fliser og klinkervask på uglasserte fliser. Det bas-
tante rådet lå under seksjonen råd og gode tips på kjedens nettsider,
og Hus & Bolig ringte for sikkerhets skyld tilbake til Kristin
Sommfelt i Fagrådet for Våtrom for å forsikre seg om at hun visste
hva hun snakket om. 

— Grønnsåpe er fy for bad, fikk vi bekreftet fra det holdet. 
Den samme meldingen fikk vi fra firmaet Ardex, som fortalte at

grønnsåpe bare ville skape en hinne på toppen av flisene, som kun
bidro til å samle opp skitten. 

Per Arne Løvstad i Teknologisk Institutt ble også noe forundret
over anbefalingen, og kom med følgene melding:

— Anbefaler de det? Det var rart. Grønnsåpe danner et fettlag,
og påfører man det må man i tilfelle skylle veldig godt, men jeg
skjønner ikke helt vitsen. 

Etter et par telefoner og en e-post til Bademiljø der det ble spurt
om informasjonen på siden virkelig kunne stemme, var vi fortsatt
ikke klokere. Det var ikke mulig å få tak i noen som kunne bekrefte
eller avkrefte hvor gode rådene på siden faktisk var. Da vi til sist
kom i kontakt med baderomskjeden, forsvant plutselig rådet rett
foran øynene våre.

— Vi har undersøkt dette, og det stemmer at grønnsåpe ikke er
en god idé å bruke på badet hvis du ikke vil ha en fin skøytebane,
kunne en informasjonsansvarlig i bedriften omsider fortelle. 

— Det som lå på nettsiden var foreldet informasjon, og vi har
nå fjernet det og skal få inn riktig informasjon. Grønnsåpe brukte
man før det kom spesialvaskemidler. Det skjer noe hele tiden, og at
vi har fjernet informasjonen på nettsiden viser i hvert fall at vi rea-
gerer og får endringer gjort. Takk for at dere sa fra, var kommenta-
ren fra Bademiljø.

Se opp for feilinformasjon
Du trodde kanskje et naturlig startsted for god og 
riktig informasjon om vask og vedlikehold av 
baderom var fagfolk og store baderomskjeder? 
Det trodde vi også, men der tok vi grundig feil. 

Sommeropplevelser 
hele året

Både profesjonelle og private brukere har oppdaget fordelene
ved spontan kvartsvarme.
Med denne teknologien kan man retningsstyre varme
umiddelbart etter at man slår på kvartsvarmeren, og dermed
punktvarme et område lenge etter at solen har tatt kvelden.

Utsikten din er like avslappende. Lydene er like harmoniske.
Luktene er like friske.

Varmen og kosen ordner du selv!
Trenger du å vite mer om kvartsvarme og hvilke varmere
som er best egnet for ditt behov?

Vi kan punktvarme ditt produksjonslokale også, verkstedet
ditt, eller tribunen på stadion...
Utetemperaturen bryr vi oss ikke om! Lær om hvordan du
kan punktvarme der hvor behovene er, samtidig som du kan
spare både penger og miljø! La kråka klare seg selv.

Les mer på våre 
hjemmesider: 
http://www.blue-sky.no,

Eller ring oss på 
23 38 31 90.

Produktene kan du få
teste ved å besøke vårt
showrom på Skullerud. 

Vi høres!

Olaf Helsets vei 8 .
0694 Oslo
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Et smykke til baderommet
Nobø Electro har utviklet en varmeovn som utrolig nok består bare av 
glass – når man ser bort fra ledninger og fester. Den finnes i flere varianter.
En er rett og slett en klar, gjennomsiktig glassrute, mens en annen er laget
som et speil. Dette er ovner for deg som vil gi hjemmet ditt noe helt ekstra!
Tekst og layout: Oktan Trondheim. Foto: SPOT

Som dugg for sol
Safir er navnet på Nobøs serie med
glassovner. Ovnene leveres i
gjennomsiktig, gjennomskinnelig
eller sort utgave – eller altså som
speil. Fordelen med oppvarmet speil
på badet er åpenbar; det er alltid
duggfritt, selv etter en langvarig, 
dampende dusj! Speilovnen har ver-
tikal utforming (oppreist), og kan fås
med håndklestativ.

Varmekomfort med nytt utseende
Med Safir glassovn har Nobø gitt
begrepet varmekomfort et helt nytt
ansikt. Ovnen er bare 9 mm tykk 
og er dermed et svært takknemlig 
innredningselement. I glassklar 
utgave kan du se rett gjennom
ovnen, slik at bakgrunnen vises. 

Dette innbyr til kreative løsninger for
bruk og plassering. Bruk fantasien!

Den gjennomsiktige hemmeligheten
Ovnen består egentlig av to tynne 
glassplater som er sammenføyd. 
Den bakre glassplaten har et usynlig,
elektrisk ledende skikt. Det er dette 
som avgir varmen, og temperaturen 
fordeler seg jevnt over hele ovnsflaten. 
Bak utviklingen av glasset står
Pilkington Ltd. i England, mens Nobø
Electro har tilført varmeteknologisk
nytenking og design. 

Safir får du kjøpt hos ledende 
elinstallatører over hele landet. 
Les mer om Safir glassovn på
www.nobo.no

ANNONSE
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Risikoen for å oppleve en vannskade er
nå større enn for brann eller inn-
brudd. Statistisk sett vil alle boliger

utsettes for en vannskade før eller senere,
det er bare et spørsmål om tid, sier pro-
sjektleder Lars-Erik Fiskum i Vannskade-
kontoret.

I tillegg til å forsøke å forhindre at
vannskader kan skje, er det en utfordring
å oppdage dem så raskt som
mulig. Daglig leder hos sopp-
konsulentfirmaet Mycoteam,
Kolbjørn Mohn Jenssen,
mener vi bør ta sansene i
bruk og gå gjennom huset på
jakt etter uønsket vann. 

— Det enkleste er å være
på utkikk etter synlige foran-
dringer. Se spesielt etter mis-
farging i form av brune skjol-
der eller mugg. Muggskader

gir ofte gul, grønn eller sort farge. Se
også etter små endringer i konstruksjo-
nene. Det kan være endring av struktur,
utbuling, riss og små åpninger i flisefu-
gene, avflasset maling, tapet som løsner,
tre som sveller, fliser som detter av, eller
at gulvlisten sprekker eller krabber opp-
over veggen.

Vær særlig obs på stedene hvor huset
ikke er tett, som rundt vind-
uer og dører. Sjekk bak bil-
der, sofaer og skap som står
inntil yttervegger, for bak
dem oppstår det gjerne kon-
densproblemer. Observer
også den andre siden av
badeveggen nøye. Ofte kan
skadene vises før på veggen i
rommet som ligger inntil
badet, enn på den flislagte
badeveggen. Se også etter far-

Oppdag fukt 
som skader
Ta i bruk sansene og gå på jakt etter vann på avveie. 
Fuktskader inne i huset kan både luktes, føles og sees.

TEKST: ELIN ENGER MOLLESTAD

F A K T A
om fukt:
◆Norge har vi årlige vann- og fuktskader for nærmere 3 milliarder kroner.

◆ Byggforskriftene (§8-37, 1997):

"Bygningsdeler og konstruksjoner skal være slik utført at nedbør, overflatevann, grunnvann,

bruksvann og luftfuktighet ikke kan trenge inn og gi fuktskader, mugg, soppvekst eller andre

hygieniske problemer" --- "Materialer og konstruksjoner skal være så tørre ved

innbyggingen/forseglingen at det ikke oppstår problemer med vekst av mikroorganismer, ned-

brytning av organisk materialer og økt avgassing".

◆ Helsetilsynets retningslinjer:

"Patogene mikroorganismer bør ikke forekomme. Nivået av andre bør være så lavt som mulig"

Kolbjørn Mohn Jenssen
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LEKKER OVERFLATE: Selv en vakker overflate kan skjule fuktskader. Problemene oppdages ofte først i naborommet. Foto: Per Magnus Persson / Scanpix
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geforandringer og buling i taket under
badet, anbefaler Mohn Jenssen. 

På grunn av at mange har ventila-
sjonssystemer på badet, er det sjelden
mugglukt merkes der. 

— Det skjer oftere at man først luk-
ter jordslag og mugg i rommene som lig-
ger inntil badet, mener han. 

Under kjøkkenbenken kan det også
være verdt å inspisere. 

— Vær spesielt nøye med å se etter
lekkasjemerker fra avløpet eller kondens-
vann fra andre installasjoner, påpeker
Mohn Jenssen. Han minner om at insek-
ter som kravler rundt, er et tegn å ta på
alvor.

— Hvis insekter eller edderkopper og
skrukketroll trives, er luftfuktigheten
høy. Sølvkre indikerer ofte en begyn-
nende råteskade. Muggbiller og støvlus
er så små at de kan være vanskelige å se
med det blotte øyet, men de lever av
muggsopp, forteller Mohn Jenssen.

Kroppslige plager
— Vi kan også bruke følesansen til å
oppdage fuktskader, for et materiale
kjennes ofte kaldere ut når det er fuktig,
forteller han. Men beboere i fuktskadde
hus får ofte merke fuktskader mer
direkte på kroppen. Det er fordi fukten
bidrar til nedbryting og avgassing fra
mange materialer, i tillegg til at den kan
gi vekst av hussopp, mikroorganismer og
muggsopper, og økt formering av midd.

— Plager som astma og allergi er
kjente følger av dette. Men er du trøtt,
uopplagt eller mer forkjølet enn vanlig,
kan mistanken ofte rettes mot dårlig

inneklima som en følge av fuktskader,
advarer Mohn Jenssen. 

Har du funnet fargeforandringer eller
andre elementer du ønsker å få vite hva
er, finnes det hjemmetester hvor du tar et
avtrykk med en tape og sender det inn til
analyse. Mycoteam kan avgjøre om det
skyldes en fuktskade, eller har en ufarlig
årsak, reklamerer Mohn Jenssen. Farge-
forandringen trenger ikke skyldes en
fuktskade, men kan også være støv,
maling- og limrester, eller svetting fra
kvister. 

Uforutsigbart
Mycoteam mener de kan forutse fuktska-
der som oppstår over tid som følge av feil
i konstruksjonen. Men vannskader som
oppstår plutselig, er det vanskelig å opp-
dage på forhånd. Prosjektleder hos Vann-
skadekontoret hos Byggforsk, Lars-Erik
Fiskum, mener det er umulig, uansett
hvor mye man har satt sanseapparatet i
beredskap.

— Det hjelper lite å se over rørene på
utsiden, for skaden starter på innsiden.
Når vi tar rørprøver kan et rør se flott ut
på et sted selv om det er skadet en meter
lenger borte. Derfor er det dessverre lite
å gjøre før skaden har skjedd, mener
Fiskum.

Han anbefaler derfor å gjøre det til en
vane å stenge hovedstoppekranen før
man reiser på helgetur eller ferie. I tillegg
mener Fiskum det er lurt å installere lek-
kasjevarslingsutstyr. De finnes i alle klas-
ser, fra de enkleste sensorene til et par
hundrelapper, til utstyr i titusenkroners-
klassen. Noen føler på trykket i nettet,

andre overvåker rørene. Hvis vann kom-
mer på avveie, stenges tilførselen.

— Ikke noe av dette utstyret kan for-
hindre skaden fra å skje, men hindrer i
hvert fall vannet fra å strømme ut, og
begrenser dermed skadeomfanget, for-
klarer Fiskum.

KONDENS: På denne ytterveggen har
det hengt et bilde, som har fungert som
ekstra isolasjon og ført til problemer
med kondens og muggsoppvekst i
tapetlagene. Foto: MycoteamBEVEGELSE: Her har teppet beveget seg, på grunn av fukt i betonggulvet.

Denne skaden kunne også luktes. Foto: Mycoteam
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De mest utsatte stedene for vannlekkasjer: 
◆ skjulte vannrør av kobber (korrosjonsskader)

◆ rørkoplinger i kjøkkenbenk

De mest utsatte stedene for fuktskader: 
◆ sluk i våtrom

◆ rørgjennomføringer og skruehull i våtrom

◆ flisfuger og vegger som mangler membran i 
våtrom

◆ skjøter i våtromstapeter

◆ overgang mellom vegg og gulv samt hjørner i 
våtrom

Disse aktivitetene har størst risiko: 
◆ dusjing rett mot vegg og gulv uten tilstrekkelig 

fuktsikring bak flisene

◆ dårlig beskyttelse mot nedbør og tåke før 

bygget kommer under tak

◆ ufullstendig herding av betongen før gulvbelegg 

legges på.

◆ bad og dusj som brukes oftere enn før i bygg 
som ikke er tilpasset moderne bruk

Kommer du hjem til en vannskade, 
bør du straks gjøre følgende:
◆ Steng hovedstoppekranen i boligen hvis det 

fortsatt strømmer ut vann.

◆ Ring nærmeste brannstasjon. I de store byene 

har de en spesialenhet som rykker ut ved 

vannskader. Eventuelt kan du ringe forsikrings-

selskapet eller rørlegger direkte.

◆ Flytt unna viktige papirer, teknisk utstyr som 

ikke tåler vann, bilder, bøker osv.

◆ Start arbeidet med å få bort vannet umiddelbart.

Hva gjør forsikringsselskapet?
Etter at skaden er meldt forsikringsselskapet, vil du

motta skadeskjema som du fyller ut og returnerer.

Forsikringsselskapets skadebehandler styrer opp-

ryddingen og erstatningsoppgjøret, engasjerer en

takstmann som besiktiger skaden, skriver skade-

rapport og engasjerer et skadebegrensningsfirma

som setter i gang tørking, alternativt utskifting av

materialer.

Vær oppmerksom på at forsikringsselskapene i

utgangspunktet kun dekker vannskader som opp-

står ved plutselig utstrømming av vann. Det betyr at

en skade som oppstår på grunn av små drypp over

tid, ikke dekkes av forsikringen.

Kilder: Vannskadekontoret ved Byggforsk,

Norsk forum for bedre innemiljø for barn,

Forsikringsbransjen, Fagrådet for våtrom,

Finansnæringens Hovedorganisasjon og Mycoteam.

Gode råd for å unngå fukt- og vannskader:
◆ Vannførende maskiner i kjøkken eller i andre rom uten sluk, bør sikres ved å montere

automatiske avstengningsventiler og vanntett gulvbelegg.

◆ Ikke la vaskemaskiner og oppvaskmaskiner gå når du ikke er til stede eller sover.

◆ Konferer alltid med fagmann før arbeid settes i gang i våtrom. Bruk fagfolk til å utføre

vanninstallasjoner. Be om at arbeid i våtrom utføres etter Byggebransjens Våtromsnorm.

◆ Unngå kald trekk rundt vannrørene. Rom med vannførende rør må alltid ha varmegrader.

◆ Sørg for å rense vannlåser og sluk minst to ganger i året.

◆ Skift ut vannslanger som er eldre enn ti år. Vær oppmerksom på at avløpsslangene også

kan ha lekkasjer.

◆ Vaskemaskin bør være tilkoplet fast avløp.

◆ Sørg for at alle i huset vet hvor hovedstoppekranen er, og hvordan den brukes. Steng 

kranen ved fravær.

◆ Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

◆ Skift sluk og rør ved modernisering.

◆ Unngå å bore hull i membranens våtsoner.

◆ Tørk gulvet etter dusjng, og la badedøren stå åpen hvis badet er fuktig.

◆ Har du utett gulv og vegg, sett inn et dusjkabinett.

DÅRLIG TEGN: Kommer det vann opp fra sluket når du tapper ut vann, er det viktig
med rask handling. Forebygg ved å rense sluket jevnlig. Foto: Mycoteam
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FOMA Norge AS
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forbrukertester i Norden»

Telefon: 64 91 70 00

E-mail: info@foma.no

Internett: www.foma.no

Overlegen sugeeffekt. Motor på hele 1900 W

NYHET! Digitalt kontrollpanel

Indikator som lyser for tømming

Vesentlig økt levetid med soft-start/stopp

Redusert strømforbruk

Støysvak, kun 63 dbA

Gulvmunnstykke med hjul

Teleskoprør og av/på bryter på håndtaket

Enkel montering
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HUSEIERDAGEN

HUSK 
HUSEIERDAGEN 

20. OKTOBER
Huseiernes Landsforbund gjentar suksessen fra i fjor,
og arrangerer Huseierdagen over hele landet torsdag
20. oktober. Da vil HLs lokale avdelinger holde åpent
hus, hvor alle interesserte boligeiere kan få gratis bolig-
råd. Både jurister, eiendomsmeglere og takstmenn vil
være til stedet for å svare på spørsmål. Det vil også bli
arrangert foredrag om aktuelle temaer, og temaheftet
”Farer og feller på badet” blir lansert.

I Oslo er det åpent hus i Fred. Olsens gate 5, fra kl 14 til
19. Forfatter Beate Muri holder fordraget ”Kristiania for
100 år siden”, og advokat Thor Henning Pedersen fore-
drar om  ”Hva må det koste å arve? Tenk før du dør”.

Tid og sted for arrangementene rundt om i landet,
finner du annonsert i lokalpressen.
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Kari het ei jente som begynte i min klasse på
barneskolen den høsten vi var ti år gamle.
Hun satt ved pulten foran meg. Når Kari

smilte, var det med hele seg. Det var så ekte. Du
var sikker på at hun likte deg, at hun ville deg
vel og at hun hadde tro på livet for dere begge.
Våre veier skiltes etter grunnskolen, men en ting var jeg viss på:
Med Kari ville det gå riktig godt.

Det ble ikke slik, til å begynne med. Den herlige jenta fra
mine barneskoleminner skulle ut på en vei med mange motbak-
ker. Da jeg traff henne igjen, var hun sterkt preget av påkjen-
ningene, men smilet hun møtte meg med var det samme. Troen
på at livet kunne bli bra, hadde hun beholdt.

Derfor var gleden stor, da hun en dag ringte og fortalte at
hun hadde funnet lykken! Etter mer enn tretti år hadde hun
møtt sin gamle kjæreste fra tenårene. De to falt hverandre i
armene og bestemte seg for å gi livet en ny mulighet. Nå har
Kari solgt leiligheten sin, flyttet fra hjembyen og inn i sin elske-
des borg, en større gård på landet. Der skal de sammen skape en
framtid for sin kjærlighet, og en trygg havn for både hans og
hennes barn å komme hjem til. 

Hva skulle hun ta med seg på flyttelasset? Gården var aller-
ede møblert etter flere generasjoners bruk. Skulle hun bringe
med seg restene fra sitt gamle liv inn det nye? Kari gikk fra rom
til rom, satte seg ned i hvert av dem, så på bildene på veggen og
tenkte på alle som hadde befolket huset før henne. 

— Det ble helt klart for meg, sa Kari, at jeg måtte tre inn og
ta plass for at vi sammen kunne besjele dette huset. Bare slik
ville gården bli et godt sted for oss to og for alle barna i vår nye
storfamilie. Med ett visste Kari også hva hun skulle ta med seg.
Bare to ting. To gode ting: Pianoet. Og vevstolen.
Pianoet satte hun midt i huset. 

—Ved pianoet kan jeg sette meg og spille. Det fyller huset
med musikk og meg selv med en ro, sier Kari.

Veven, som hun ikke hadde rørt siden ungdomsårene, fikk
nytt liv. I den vokser nå florlette, lyse gardiner fram mellom
Karis hender. 

— Veven gir meg en rytme som jeg trenger, og samtidig kan
jeg selv skape noe nytt til gården, sier Kari.

Neste gang Kari besøkte meg, tok hun med seg en av hane-
kyllingene mine, den som ellers ville gått rett i frikasseen. På
veien hjem kjøpte hun en liten flokk med høner til ham. Sist
hun tok den lange turen hit, var det for å hente en hundevalp.
Da hun kjørte av gårde med valpen trygt ved siden av seg, så jeg
igjen hvordan det skinte av henne. Hjemme på gården ventet
mannen og alle de store ungene i glede og
spenning på det nye livet hun brakte med seg.

— Jeg visste det vel, tenkte jeg, i det
samme hun svingte ut på veien: Med Kari
skulle det gå riktig godt!

husmusa

SP KERS
KÅRNER

HØSTKURS!

Huseiernes Landsforbund inviterer herved til to kurs
som vi tror vil få stor oppslutning. Begge kursene
holdes i våre lokaler i Fred Olsens gate 5, 7. etasje,
fra klokken 17:00 til 19:00, og du bør snarest merke av
i kalenderen:

Onsdag 26. oktober

ADVOKAT TORE FRITSCH: 
SKATTEMESSIGE FORHOLD VED UTLEIE 
AV FAST EIENDOM
Fritsch vil gå gjennom skattereglene om utleie av fast
eiendom, med hoved-vekt på endringene fra 2005 til
2006. Hvor mye kan skatten øke og hvilke tilpasninger
kan foretas? Endringene er vesentlige, og de økono-
miske konsekvensene kan bli store. Nye regler for utleie
av egen bolig (fra 2005) gjennomgås også, herunder
hvilke feller som kan gjøre leieinntekter skattepliktige.
Her er mye å hente både for små og store utleiere! 

Onsdag 2. november

ADVOKAT LINE A. PARELIUS:
FELLER OG FARER I HUSLEIEFORHOLD
Parelius (som arbeider i Huseiernes Landsforbund og
har utgitt boken Husleieavtaler) vil gå gjennom de
sentrale regler om inngåelse og avvikling av leiefor-
hold, der hun forteller om gyldige tidsbegrensninger og
formkrav til oppsigelser. Særreglene om utleie av hybel,
sokkeletasje og egen bolig blir forklart. Parelius
gjennomgår også bestemmelsene om leieregulering;
indeksregulering og tilpasning til gjengs leie. HLs
leiekontrakt blir delt ut til alle kursdeltagerne.

PRIS FOR HL-MEDLEMMER:
ETT KURS: 500 KR., TO KURS: 800 KR.

PRIS FOR IKKE-MEDLEMMER:
ETT KURS: 750 KR., TO KURS: 1.000 KR.

Påmelding på telefon 22 47 75 00,
telefaks 22 41 19 90,
eller post@huseierne.no 
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Slik markedet fungerer i dag, blir flere boli-
ger solgt uten at kjøper har den minste idé
om boligens tekniske standard. Det eneste

mange har å forholde seg til er en vag antyd-
ning om pris, og en kjapp titt på leiligheten
eller huset før budrunden setter i gang. Det
ønsker Boligtakstutvalget, som består av repre-
sentanter fra takst- og eiendomsmelgerbran-
sjen, Forbrukerrådet, Kredittilsynet og Barne-
og familiedepartementet å få en slutt på. 

I forslaget til ett nytt regelverk for bransjen,
går utvalget inn for å gjøre boligsalgsrapporten,
en tilstandsrapport tilrettelagt for forbrukere,
obligatorisk ved kjøp og salg av bolig gjennom
eiendomsmegler eller advokat. Dokumentet
skal inneholde en forside som går kort
gjennom de nødvendige opplysningene som er
innhentet om boliges tekniske tilstand, med
henvisning til mer utfyllende informasjon.
Taksten vil inkludere en grundig visuell obser-
vasjon av huset, og gi anslag om forventet leve-
tid til utsatte deler av konstruksjonen. 

— Boligsalgsrapporten er en mer forbru-
kervennlig tilstandsrapport, forteller Arne Stø-
bakk i Norges Takseringsforund. Mens en til-
standsrapport er laget av ingeniører for inge-
niører, og bruker et komplisert språk, er bolig-
salgsrapporten utarbeidet med forbrukerne i
tankene. I tillegg til informasjonen om boli-
gens tekniske tilstand, forklarer rapporten de
enkelte punktene takstmannen skal gjennom
slik at mottakeren hele tiden kan kontrollere at
alt er blitt uført som det skal. Selve boligsalgs-
rapporten er ingen ny idé, og produktet har
vært tilgjengelig i markedet i flere år. Problemet

77hus&bolig 5–2005 •

➤

Ny standard for 
boligtaksering

Felles regler for takstbransjen skal hjelpe boligkjøpere til å gjøre en
sikrere handel. En obligatorisk tilstandsrapport, klarere regelverk for

arealmål, og strengere kvalifikasjonskrav til takstmenn kan bli 
resultatet av en gjennomgang av bransjen. 

TEKST: BJØRN RUNAR SODELAND
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er at det i store deler av landet, spesielt på Østlandet, er få
som velger å bruke den. Med noen små justeringer vil den nå
bli gjort om til en obligatorisk allmenn standard, dersom for-
slagene fra boligtakstutvalget blir tatt inn i lovverket. 

Begrepsforvirring
En rask titt på boligannonser i aviser og på internett vil
avsløre at det i dag hersker total forvirring om hvilke begreper
som skal brukes til å angi størrelsen på en bolig. Bruttoaral,
boligareal, bruksareal og grunnflate opptrer gjerne i en og
samme annonse. Nå ønsker Boligtakstutvalget at forbrukerne
kun skal ha to begreper å forholde seg til. Bruksareal og net-
toareal. Begrepet boligareal vil forsvinne helt ut.

— Problemet er at boligareal har vært gjenstand for for-
tolkning, sier Arne Støbakk, og illustrerer problemet på føl-
gende måte:

— En kjeller som bare er et rått lecarom kan vi alle være
enige om at ikke kan betegnes som et boligareal. Maler du
veggene og legger et epoxy gulv, spørs det også om du kan
definere det som et boligareal. Om noen slenger et teppe på
gulvet, noen sakosekker og litt legoklosser, blir det muligens
et boligareal. Overgangen fra rent bruksareal til boligareal er
for diffus, sier Støbakk. Det er også viktig å merke seg at en
kjeller kan bli definert som et boligareal selv om den ikke til-
fredsstiller byggeforskriftene. 

Begrepet bruksareal, som angir hele boligens indre areal
vil løse dette problemet, men vil ikke si noe om rommenes
brukbarhet. Dette ønsker utvalget å løse med begrepet netto-
areal, som skal angi arealet på boligens uinnredede rom som
boder og loftsrom.

Når det gjelder prissetting er problemet også en utbredt
forvirring når det gjelder begreper. Verdi- og lånetakst,
meglertakst, prisvurdering, prisforslag og prisantydning bru-
kes om hverandre. Hvor prisen har kommet fra og hva den
bygges på er ofte mer uklart, noe utvalget ønsker å rydde opp
i. Det gjøres også klart at et begrep som meglertakst bør unn-
gås der det bare er snakk om en prisantydning, og at begrepet
takst utelukkende forbeholdes kvalifiserte takstmenn. Likevel
blir det trolig ikke et absolutt krav at selger sørger for en
verdi- og lånetakst fra en kvalifisert takstmann. Kun mindre-
tallet, bestående av takstbransjen, gikk inn for dette. 

Godkjenningsordning
En egen godkjenningsordning for takstmenn vil trolig også
tre i kraft. I prinsippet kan hvem som helst kalle seg takst-
mann i dag. Hvorvidt dette skal bli en offentlig ordning, del
av bransjens selvjustis, eller utført av et uavhengig organ er
usikkert, men Støbakk mener mye taler for at valget faller ned
på det sistnevnte alternativet. 

— I dag har alle forbundene sine separate godkjenninger
med ulike krav. Jeg tror ikke det kan forsette slik det er nå,
med ulike nivåer, men et felles produkt. I tillegg er jeg skep-
tisk til at det offentlige er for tungrodd, og har en sterk prefe-
ranse for et nøytral privat organ, noe jeg også har tro på at det
blir, sier Støbakk.

Det Norske Veritas er allerede i dag i gang med å utvikle
en løsning på vegne av bransjen, og ifølge Støbakk vil den
trolig være klar på nyåret.
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Peis på 
Det eneste du trenger å gjøre for å

få full flamme på peisen Optiflame

fra Dimplex, er å slå den på. Trykk

på bryteren, og du har peiskos så

lenge du vil. Ettersom dette er en

elektrisk peis, forutsetter det selv-

følgelig at du har husket å sette i

kontakten, og at strømregningen

er betalt. Ifølge produsenten gir en

elektrisk peisflamme samme kos

som en ekte peisflamme, men

uten ekstraarbeidet. Om den også

knitrer og smeller litt en gang i

blant, sier Dimplex ingenting om.

www.dimplex.no

FRA SANS OG SAMLING
Det er ikke alltid lett å huske hvilken maling man brukte da

man sist malte barnerommet, eller finne igjen den lille lappen

med fargekoden. Jordan hevder å ha funnet løsningen på

problemet — en åttende sans. De fleste vil nok påpeke at det

Jordan faktisk tilbyr ganske enkelt er en huskeliste, men det

spiller ingen rolle. Listen/den åttende sansen, fås gratis de

fleste steder der du får kjøpt maling, og har en rekker rubrik-

ker der du kan registrere hvilken maling du har brukt, hva

slags pensel du har malt med, og hva du har malt. Jordan

foreslår å montere den på innsiden av sikringsskapet.

nytt på markedet
Flekser med karmen

Swedoor har lansert en løsning som skal gjøre det enklere å montere

karm og gerikter. Produktet Flexarm gjør nøyaktige mål, tilpasninger,

sparkling og maling unødvendig. Systemet består nemlig av et geriktsett

og en karm som kan justeres med 25 millimeter avhengig av vegg-

tykkelsen. Flexarmen fås ferdig hvitmalt i fire modulstørrelser, der den

minste passer veggtykkelser fra 75 millimeter og den største veggtyk-

kelser opp til 153 millimeter. Karmløsningen levers med to gerikttyper, en

glatt med 65 millimeter bredde og en profilert med 92 millimeter bredde.

www.swedoor.no
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Wipes for voksne
Olje, maling, farge, trykksverte, tusj, fett,

tjære, lim, uherdet fugemasse og annet pro-

blemsmuss. Det finnes nesten ikke grenser

for hva Pro-Cleaning wipes fra Relekta lover

å fjerne. Klutene virker visstnok på de fleste

overflater, og er så kraftige at Relekta hevder

det er en god erstatning for white spirit.

I tillegg til overflater, kan den brukes på

hender, verktøy, maskindeler, deksler, alu-

miniumsfelger, og på flekker på gulv og vin-

duer. Pro-Cleaning wipes inneholder Vitamin

E+A, hveteekstrakt og Aloe Vera, som skal

være bra for å hindre uttørking av hendene.

Hvem vet, kanskje verktøyet og aluminiums-

felgene har godt av litt vitaminer også?

www.relekta.no

KJØKKENETS GLANSDAGER
Ved hjelp av en ny serie med høyglansede fronter til

kjøkkeninnredningen, lover Kvik å kaste glans over

hjemmet ditt. Er du av typen som liker ditt eget

speilbilde, kan du også få et håndpolert håndtak

som tilbehør. Frontene fås i hvitt til kjøkkenet, og i

rødt, hvitt eller svart til badet, og ifølge produktsjef

Jens E. Nielsen hos Kvik, er dette veldig så trendy.

www.kvik.no

IKKE RØR
Vannkranen Sirius Extreme er

nylig blitt lansert i Norge, og er du

ekstremt redd for bakterier, eller

bare liker litt elektronikk på badet,

er dette kanskje noe for deg. Ifølge

produsenten er det ingen grunn til

å holde elektroniske berøringsfrie

armaturer ute av hjemmet. Spesi-

elt ikke når de ser ut som dette.

Barn behøver visstnok ikke hjelp

til verken tannpussen eller til å

vaske hendene når  kranen er

installert. Den skal dessuten være

morsom å bruke, og være ideell

for eldre og funksjonshemmede.

www.engebretsen.no
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Kjære dr. humor
Det er veldig lytt i vår leilighet.
Naboen vegg i vegg påstår han
kan høre alt vi gjør. Dette
begrenser selvfølgelig vår akti-
vitet etter at vi har lagt oss om
kvelden. Hvordan kan vi løse
dette problemet? 

Sjenert

Kjære Sjenert
Dette er et pikant problem. For-
tvil ikke. Først og fremst må dere
ikke ta alt opp i verste mening.
Kanskje er naboene hyggelige
mennesker som ønsker kontakt.
Beskjedenhet er en dyd, men dere
kommer lenger uten. Om dere
ikke vil gå på kurs for å kurere
sjenansen, skal dere ikke gi opp.
Sengeaktiviteter er god trim og et
godt smøremiddel for paret. Smør
derfor sengen eller velg flatseng.
Hvisk kjærlige ord i hverandres
ører i stedet for å stønne og bære
dere som om dere drev med vekt-
løfting. Har dere prøvd natur-
metoden? En tur ut i det fri kan
løsrive dere fra den vante tanke-
gangen. Gangen er intet alterna-
tiv, men en tur på hytta kan piffe
opp både det ene og det andre.
Om intet hjelper, lær dere å sette
pris på naboer som bryr seg.
Fordelen er at dere unngår å bli
liggende døde i leiligheten i
månedsvis med slike eiegode og
omsorgsfulle naboer.

Kjære dr. humor
Vi har en vannlekkasje rett over
inngangspartiet. Det medfører
at gjester som ringer på ofte blir
våte. Vi har dessverre ikke øko-
nomi til å engasjere en hånd-
verker. Hva bør vi da gjøre?

Fuktig
Kjære Fuktig
Løsningen er latterlig enkel:
Kombiner omsorg med dekning
av utgiftene til å reparere vann-
skaden permanent. Du installerer
bare en paraplyautomat ved inn-
gangsdøren. Da faller det, like
naturlig som vann fra oven, alle
gjester inn at det kan være lurt å
kjøpe en paraply. Den verner de
besøkende mot vann og deg fra
økonomisk ruin. 

Kjære dr. humor
Min datainteresserte sønn har
et titalls elektriske ledninger
under skrivebordet. Det gjør
det vanskelig å gjøre rent. 
Er dette trygt?

Spent

Kjære Spent
Dette er trygt så lenge du lar søn-
nen i fred. Datainteressert ung-
dom som blir forstyrret i sin elek-
troniske utvikling, blir lett over-
spente, utilregnelige og kan slå
gnister. Betydningen av renhold
er betydelig overdrevet. Har gut-
ten vett på å trykke på knappene,
har han vett nok til å lufte hybel-
kaninene. Det gjelder bare å være
tålmodig. Dataspill er utfor-

drende og gir ungdommen selv-
tillit, følelse av å mestre og rask
reaksjonstid. I tillegg viser studier
at simultankapasiteten blir fan-
tastisk. Det tryggeste du kan gjøre
er å trekke deg tilbake med en
varm kopp te.

Kjære dr. humor
Vår gamle sofa begynner å bli
sliten etter mange års aktiv
tjeneste. Hva må til for at dette
kjære møbelet skal få en god
alderdom? 

Sofagris

Kjære Sofagris
Det beste er at du omskolerer deg
fra sofagris til trimtroll. Det gjør
byrdene lettere å bære. Steller
man pent med den gamle sofaen,
kan den vare så lenge du vil. Det
sikreste er å slutte å sitte i den.
Sett den for all del ikke inn på
gutterommet. Da vil den bli
hoppet i stykker før du aner det.
Mange pensjoneres i grisgrendte
strøk på hytta. Der er det fest-
glade mennesker de få dagene i
året de må være i arbeid. Sofaer
som er utslitt kan sendes til
rehabiliteringsopphold hos
møbelsnekkere. 

Kjære dr. humor
Er det noen sammenheng
mellom at malingen på huset
mitt flasser av i store flak og at
jeg er svært plaget av flass i
hodebunnen? Jeg har prøvd å
vaske veggene med flassjampo
uten at det nytter. Kan du gi
meg noen gode råd som redu-
serer flassingen?

Fru Fiin

Kjære Fru Fiin
Alle studier, som ikke er gjort,
viser en klar sammenheng
mellom flass i hodebunnen og hus
som flasser av. Noen huseiere klør
seg så mye i hodebunnen at de
skraper av hudceller i en så stor
grad at det synes som små hvite
flak på blådressen. Terapien er da
enkel. Skift ut blådressen med
malingsdress og spyl, skrap og mal
ytterveggene. Begge de flassende
tilstander skyldes mangel på ved-
likehold. Flassjampo skal riktig-
nok brukes utvortes, men har for-
håpentligvis bedre virkning på
hodebunnen enn ytterveggen.

huslegen
Har du et spørsmål som gjelder din bolig og dens
helse,  innbo eller løsere ører, kan du sende det til

dr.humor@huseierne.no.  Dr. med. humor Stein
Tyrdal er Hus & Boligs humoristiske helse-

ekspert. Gode spørsmål belønnes med en gave-
sjekk på 200 kroner, men publiseres anonymt.
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taletrengt?

Hei!
Jeg tror dere glemte noe i den fine artikkelen
"Full styring" i Hus & Bolig nr. 5: X10.

Det var mye snakk om tunge systemer som ElkoMatic,
EIB, LON osv. Men X10, som virkelig kan være et rimelig
alternativ for huseieren, var ikke nevnt. Det følger en stan-
dard fra 70-tallet. Patenten gikk ut i 1997, så standarden er
åpen. Ingen ekstra ledninger å trekke; signalene går trådløst
og i strømledningene.

Jeg har også tre kanaler for juletre-belysningen, kan
trykke på én knapp på fjernkontrollen og mørklegge hele
kåken. Fjernkontrollen er 8-i-en, så den kan i tillegg brukes
på TV'en, hjemmekino-forsterkeren, DVD-spilleren, ...
(bare ikke kona).

Lyset i kjelleren skrur seg på hvis jeg går dit – forutsatt
at det er mørkt ute, og av ett minutt senere. Mye er pro-
grammert etter rutinene i huset. Jeg kan sende en SMS
hjem og få vite om jeg glemte å låse ytterdøren, og kanskje
skru på lyset på kjøkkenet i samme slengen. Eller gjøre
ditto via WEB-grensesnittet fra hvorsomhelst i verden. Jeg
kan også få melding hvis en "unormal" tilstand oppstår;
f.eks vann på kjellergulvet.

Dette har ikke kostet meg "fra 25 000 og oppover" som
for et ElkoMatic anlegg. Nei, skal vi si rundt 7000 + en PC
(som de fleste antakeligvis allerede har) + en gammel
mobiltelefon + noen gratisprogrammer for å sy det hele
sammen. Og det beste av alt: jeg har brukt plugg-inn
moduler, og kan dermed ta med meg alt sammen hvis jeg
skulle finne på å flytte!
X10 WEB-steder:
www.x10.com  ( = Activehome = største amerikanske 
produsenten)
www.marmitek.com  ( = største Europeiske produsenten)
www.framtidshuset.no  (Norsk web-butikk)
www.smarthus.info ( = Tronika = Norsk web-butikk)

Lars Hoel

Full styring

Benytt anledningen til å si din mening i Hus & Bolig. 
Skriv kort om det du har på hjertet. Redaksjonen 
forbeholder seg retten til å forkorte debattinnlegg. 

Skriv til husogbolig@huseierne.no
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JEG ØNSKER Å BESTILLE  

............ stk. Farer og feller på badet à kr 109,- / kr 69,- (medlemspris)

............ stk. Farer og feller ved utleie à kr 99,- / kr 59,- (medlemspris)

■■ Jeg er medlem. Medlemsnummer .................................

■■ Jeg er ikke medlem, og betaler full pris pr. hefte.
Porto kommer i tillegg.

Navn: .........................................................................................................................

Adresse: ......................................................................................................................

Postnr. og poststed: .....................................................................................................
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I fjor kom første hefte i serien ”Farer og feller” fra Hus-
eiernes Landsforbund. Da var det utleie som var tema.
Nå har vi sett nærmere på baderommet, og du får svaret
på hva som er de vanligste årsakene til fuktskader, og
hvordan de kan unngås. Du får vite hvordan fuktskader
kan oppdages, og hva som må gjøres når skaden er kon-
statert. Byggebransjens våtromsnorm blir utførlig presen-
tert. I tillegg vil du finne en rekke gode tips om hvordan du
best tar vare på badet. 

De fleste artiklene har tidligere vært publisert i Hus &
Bolig, men artikler er nå samlet på ett sted. Det gjør det lett å
få et overblikk over nettopp farer og feller på baderommet.

Hus & Boligs redaktør Nina Granlund Sæther, har vært
redaktør for heftet. I forordet skriver hun: Bad er komplisert,
men jo mer du vet, desto bedre er sjansene for å unngå kostbare
og ressurskrevende skader.

Kupongen sendes 
Huseiernes Landsforbund, 
Fred. Olsens gt. 5, 0152 OSLO 
eller fakses til 22 41 19 90

✂

NYTT HEFTE:
Farer og feller på badet
Fukt og vannlekkasjer er et stort 
problem. I fjor utbetalte forsikrings-
selskapene 1,6 milliarder kroner i 
erstatning etter vannskader. Hvor mye 
fuktskader koster er det ingen som vet. 
Kanskje er det i milliardklassen. I det 
nye heftet Farer og feller på badet finner 
du gode råd om hvordan du skal unngå 
disse skadene.

Farer og feller på badet
Red.: Nina Granlund Sæther
Hus & Bolig 2005
Kr 109,- / medlemspris kr 69,-
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“Det er med ord som

med solstråler: jo mer

de konsentreres, jo

dypere brenner de.”

James Joyce

FRA GULV TIL TAK – PUSS OPP SELV
Caroline Salzinger

Cappelen

Kr 339,-

Det du her får servert er boken forfatteren selv

skulle ønske hun hadde fått for syv år siden. Det

fikk hun ikke, og møtte på en rekke problemer

da hun skulle pusse opp sin første leilighet. Nå

har hun altså skrevet den selv. Boken går

gjennom hva du har lov til å gjøre og hva du ikke

har lov til å gjøre på egenhånd. Den forteller

hvordan du skal utføre det du har lov til å gjøre,

og underveis gir håndverkere og eksperter sine

egne råd og tips.

BOLIG MED KOMMUNENS BISTAND
Åsmund Langsether

Nova

Kr 180,-

Mange i Norge sliter med å finne seg et sted å bo.

Dette er en studie som kartlegger hvilke metoder kom-

munene benytter for å bistå vanskeligstilte boligsøkere

med å leie bolig i det private leiemarkedet. Ifølge

rapporten yter de fleste kommuner slik bistand, men

virksomheten er både

sporadisk og av en lite

regelmessig karakter.

fra
bokfronten
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VERKTØYBOKA
Svein Arne Strømsodd og Thor Arne Thun

BS Konsept

Kr 190,-

Valg av verktøy kan være en hel vitenskap, og

denne boka er ifølge innledningen skrevet for

alle glade amatører. Vet du lite eller ingenting om

verktøy, er dette en god inngangsport. Du finner

blant annet flere sider om boremaskiner, ulike

typer sager, og litt informasjon om måleverktøy.

Boken inneholder også en rekke tips om hvordan

ulike jobber kan utføres med det rette verktøyet.

GULV OG GULVLEGGING
Oversettelse: Øystein Randers-Pehrson

Landbruksforlaget

Kr 298,-

Den komplette guide for valg av gulvtype og

legging av gulv skryter undertittelen til denne

boken, og til tross for en beskjeden tykkelse,

favner den ganske bredt. Her finner du en grun-

dig gjennomgang av hvilke gulv som egner seg i

hvilke rom, og  fakta om hva gulvene tåler og

hvilken prisklasse de ligger i. Enkle instruksjoner

viser hvordan de forskjellige gulvtypene legges,

og her finnes alt fra fliser, til parkett, tepper og

gummi.

RESTAURER MØBLENE SELV
Jane Fredlund

Damm

Kr 349,-

Til tross for tittelen, anbefales ikke leserne av

denne boken å restaurere alle gamle møbler

selv. Noe er så fint og sårbart at det bør over-

lates til fagfolk. Det er likevel mye du kan gjøre

på egenhånd, og her får du oppskriften på hvor-

dan du skal gjøre det. Spesialister innen sitt fag-

felt gir råd og lærer bort knep der det trengs.

Enkel, effektiv og trygg gårdspleie
Vaktmestertjenester fra Selvaag Forvaltning

Postboks 524 Økern
0512 Oslo
Besøksadresse:
Lørenvangen 22

Telefon: 23 13 70 00
Faks: 23 13 73 03
E-post: forvaltning@selvaag.no
www.selvaag-forvaltning.no

Dette gjør vi for dere:

For mer informasjon, kontakt Lak Norang eller Ulf Smestad på tlf. 23 13 70 00.

• Måking av snø og strøing av sand
• Maskinfeiing av garasjeanlegg og

utomhusområder
• Tømming av sandfanger
• Spyling av gulv og dunker i 

avfallsrom
• Rensing av sluk og nedløp
• Fjerning av papir og annet avfall

• Gressklipping, fjerning av løv, stell 
og klipping av planter

• Fjerning av ugress ved luking og
sprøyting

• Vanning av plener
• Stenging og åpning av utekraner
• Justering og smøring av dørpumper

og låser

• Kontroll og skift av lyspærer og -rør
• Praktisk hjelp i bolig
• Adm. av oppdragsgivers vaktmester
• Vikartjeneste
• Skadedyrkontroll
• Vedlikeholdsrapportering og

-planlegging
• 24 timers vaktordning
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HL-butikken
Huseiernes Landsforbund tilbyr salg av kontrakter, formularer, rapporter
og diverse annet via postordre. Fyll ut ønsket antall av varen i ruten til
høyre, skriv navn og adresse på slippen under og send kupongen til oss.
Vi lover å ekspedere den straks. Porto kommer i tillegg.

Kupongen sendes til:

HUSEIERNES LANDSFORBUND
Fred. Olsensgate 5, 0152 Oslo eller faxes til 22 41 19 90

Navn:

Adresse:

Medlemsnr.:

(SKRIV TYDELIG)

Ikke 
Medlem medlem Antall

Leiekontrakt - bolig, sett à 2 44,- 60,-
Leiekontrakt - hytte, sett à 2 25,- 40,-
Næringsleiekontrakt, sett à 2 39,- 55,-
Skjøter 10,- 20,-
Kvitteringsbok, husleie 15,- 30,-
Garasje/biloppstillingsplass 10,- 20,-
Vaktmester hel stilling 10,- 20,-
Portner bistilling 10,- 20,-
Husleiereguleringsskjema gratis 5,-
Varsel ved mislighold 10,- 20,-
Oppsigelse 10,- 20,-
Hevingserklæring 10,- 20,-
Begjæring av tvangsauksjon 5,- 10,-
Begjæring om oppdeling 
i eierseksjoner 10,- 20,-
Begjæring om utkastelse 5,- 10,-
Hjemmelserklæring ved arv 10,- 20,-
Festekontrakt 10,- 20,-
Kjøpskontrakt 10,- 20,-
Forliksklage 5,- 10,-
Begjæring om utlegg 5,- 10,-
Pantobligasjoner 5,- 10,-
Internkontrollsystem for huseiere 2 760,- 3 500,-
(boliggård, borettslag, sameie)
Dine Pengers Privatøkonomi 245,- 295,-
Rapport om kommunale avgifter 50,- 70,-
Samleperm Hus & Bolig 60,- 80,-
«Boligutleie i praksis», Tokvam 260,- 293,-
«Håndbok for rehabilitering 
av pussfasader» 260,- 295,-
Mattsson: Muggsopp i bygninger 350,- 415,-

Farer og feller ved utleie 59,- 99,-

Farer og feller på badet 69,- 109,-

Ellenes/Parelius: Husleieavtaler 375,- 499,-

Figursamling om våtromsnormen 159,- 209,-

NY

NY
NY
NY

TRENGER DU

NOE TIL HUSET?

Du kan finne det her

under vignetten 

løp & kjøp.

Våre annonsører står

mer enn gjerne 

til tjeneste.

rammeverksted

oppvarming

løp & kjøp

•  Salg av al le  typer i ldsteder
•  Paraf inanlegg
• Autor iser t  monter ing
•  Stor  utst i l l ing

22 65 40 88
Brobekkveien 115, 0598 Oslo

Avdl. Østfold: Henriksen Brensel
Tlf: 69 94 95 50

Åpent: Tir.-søn. 12-17 (man. stengt)

KONGENSGT. 5, tlf.: 22 42 51 10

www.kunsttreff.no

-20% til HL-medlemmer
på all innramming

trapper

Fabrikk 69 22 70 10
Råde 69 28 01 90
Romerike 63 83 70 79
Oslo/Follo 64 87 06 27
Buskerud 32 77 97 22
Telemark 90 11 19 16
Aust-Agder 37 02 50 10
Vest-Agder 91 69 04 62
Haugesund 90 52 57 51

www.nor-trapp.no
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fagfolk til tjeneste

blikk- og kobberslagstjenester

blikk- og kobberslagstjenester

TAKTEKKING
TAKRENNER
BESLAG
service  -  vedlikehold

STORO
BLIKKENSLAGER-

VERKSTED
TELEFON 22 15 46 90

www.blikkenslager.no

Tlf. 22 50 50 36
Mob. 906 58 634

Aslakv. 14 M, 0753 Oslo
Postboks 151 Røa, 0702 Oslo

E-post: r-blikk@online.no

Alt I blikken-
slagerarbeid
og taktekk-
ing

Medlem av Oslo
Kobber- og blikken-
slagerlaug 

blikk- og kobberslagstjenester

blikk- og kobberslagstjenester

advokatbistand

Abbco Bygg og Bolig
Nybygg • Rehabilitering • Taksering

Sentral godkjenning
Bygg komplett inkl. våtrom

Verditaksering og tilstandsvurdering

Tlf.: 22 92 13 83  
Mob: 90 20 28 28

Faks: 22 92 16 39 • www.abbco.no
E-mail: info@abbco.no

Bygg og tømrermester 
Øystein R. Lund
Trosterudvn. 6 D, 0778 Oslo   

EIENDOMS SERVICE
VI TAR VARE PÅ DIN 
BYGNINGSMASSE
• TAK • FASADER  

ALT I INNVENDIG OG 
UTVENDIGE ARBEIDER        

DU TRENGER BARE ET
NUMMER

23 89 72 55
www.dinbyggmester.no

• BORETTSLAG  • PRIVATE 
• BOLIGSAMEIER

containere

bygg- og tømrermestere

anleggsgartnertjenester

Taksering av uteanlegg-skader. 
Drenering.Graving. Belegg, murer,
naturstein. Beskjæring, trefelling.

Bransjeerfaring i 40 år.

Telefon: 63 87 90 10
Telefaks: 63 87 68 80

www.lovold.as
elektroinstallatører

Utfører alt i taktekking 
og blikkenslagerarbeide

Nittedal gt. 8, 0654 Oslo  •  Tlf.: 22 67 02 94  •  Fax: 22 57 06 47
E-post: citytak@online.no  •  www.citytaktekking.no

Uforbindtlige tilbud.

Faste priser.

Gratis rådgivning.
Servicebiler for små oppdrag
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bygg- og tømrermestere

RING 

UNNI 
T. JOHANSEN

TLF. 64908666

ELLER E-POST

unni.t . johansen

@c2i.net

PROBLEMFRITT TAK

ADVOKATFIRMAET

BRULAND
FAST EIENDOM
ARBEIDSRETT

ERSTATNINGSRETT
FAMILIE/ARV

GRATIS VURDERING

Tlf.: 24 11 59 00
www.bruland.no

Kristian Bleka
Parkettsliperi

Smestadveien 5, 0376 Oslo
Medlem av

www.npsf.no
22 92 45 40

www.utleiespesialisten.no
Westye Egebergsgt. 8C, 0172 Oslo

Nye gulvslipemaskiner til leie for
tre og stein med tilbehø r.

Vå  r fagkunnskap - Din trygghet

gulvbearbeiding
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fagfolk til tjeneste

kjøkken

Spesialforretning innen:
• Beslag • Låsmontering
• Dørvridere • Peisutstyr
• Låser • Skiltgravering
• Møbelbeslag • Nøkkelfiling
• Smijern • Folieskjæring

Se vårt brede utvalg

VELKOMMEN!
Åpningstider i butikken:

Mandag - fredag  9:30-17:00
Lørdag  9:30-15:00

R. Bergersen A/S
Trondheimsveien 47 – 0560 Oslo

Tlf.: 23 30 11 30 – Fax: 22 19 09 30
www.r-bergersen.no

låser og låsesmedtjenester

ØNSKER DU Å ANNONSERE 

PÅ DISSE SIDENE,RING UNNI T.

JOHANSEN: TLF. 64 90 86 66

ELLER SEND EN E-POST TIL:

unni.t . johansen@c2i.net

forvaltning

FORRETNINGSFØRSEL FOR 
BORETTSLAG OG BOLIGSAMEIER

Vår suksess ligger i faste priser som dekker : 
• Felleskostnader • Regnskap / Budsjett 

• Skatteopplysninger  • Innkalling og tilstedeværelse på årsmøte 

I tillegg kan vi tilby : 
• Daglig administrasjon av sameiet 

• Lage 5-årig vedlikeholdsplan med kostnads-budsjett  
• Bistå styret i arbeid, saker som må følges opp, o.l.

• I forbindelse med salg av seksjoner håndterer vi all informasjon til megler.

www.markedshuset.no  •  Tlf: 23 35 89 00

glassarbeid

elektroinstallatører

Din  nærmeste  S ikr ingen-elek t r iker

f inner  du  på  www.sikr ingen.com 

el ler  ved  å  r inge  tlf. 0 20 60

elektroinstallatører gravearbeid

Håkon 
Bjørnstad A/S

Maskinentreprenør
Gravearbeid
Vi drenerer

Transport       Snørydding
Graving           Matjord  

Gravearbeid til
Nybygg
Tilbygg
Garasjer

Støttemur i naturstein
Grøntareal

Kontakt:

Håkon Bjørnstad
Mob. 90 17 12 90
Fax 63 82 98 22

www.haakon-bjornstad.no

fuktproblemer

VANNTETTING - BESKYTTELSE 
- REHABILITERING AV BETONG

Har du vann og fuktproblemer i kjeller, garasjeanlegg, tak/vegger, tunneler etc. ?
Vi har produkter og kunnskap til å løse dine problemer.

Vi tilbyr løsninger med Xypex kvalitetsprodukter.

MAL CONSULT AS
Cato Oddsett direkte tlf. 90 08 81 04

Ensjøveien 14, 0655 Oslo – Tlf. 22 57 83 80 – Fax. 22 57 83 99 
E-post: post@malconsult.no  - www.malconsult.no

fuktproblemer
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malertjenester

malertjenester / Akershus

M A L E R M E S T E R

Freddy Carlsson A.S
Dekorasjons- og fargekonsulent

Oslo - Bærum - Asker

Tlf. 22 13 66 13
Heggelibakken 2/4, 0375 Oslo.

Fax 22 13 66 10,  Mobil 901 51 640
• Uforpliktende tilbud
• Ut- og innv. malerarbeid
• Kvalitetssikring
• Tapetsering og gulvlegging
• Oppussing av gamle møbler

www.carlsson.no   freddy@carlsson.no

rør og rørleggerutstyr

Aut. rørleggermester

Alle typer rørlegger-
arbeid utføres raskt 
og fagmessig
www.knutlarsen.no

Tlf. 22 13 18 20
Sørkedalsveien 238, 0754 Oslo

rør og rørleggerutstyr

Vi utfører alt av rørleggerarbeid
Raske rørleggere til riktige priser, med kunden alltid i fokus

THOMAS LAND A/S
AUT. RØRLEGGERBEDRIFT

Ringsveien 3-1368 Stabekk
Telefon: 67 11 33 20

Telefax: 67 11 33 21
firmapost@thomasland.no

teknisk rådgivning

vannanalyse

vaktmestertjenester

Snøbrøyting-Strøing

Verkseier Furulundsvei 12, 0668 Oslo 
Postboks 290 Alnabru, 0614 Oslo, tlf.: 23 17 85 00,
fax: 23 17 85 10, e-post: firmapost@gaardpass.no

stiger og stillaser

E-mail: hausmann@stillaser.no

skorsteinsarbeid

Vi kan hjelpe deg tverrfaglig med:
•  Besiktigelse av skader
•  Vurdering av årsak
•  Forslag til tiltak
•  Kostnadsoverslag
•  Tvistebistand/vitneførsel

Vi er også behjelpelig med:
Kontraktsrådgiving, oppfølging
av byggesak, ferdigbefaring,
overtakelsesforretning,
garantibefaring.

TRENGER DU BISTAND MED 
SKADEPROBLEMATIKK I BOLIGEN?

OPAK AS, Hovfaret 13, Pb 128 Skøyen, 0212 Oslo 
Telefon: 22 51 77 00  •   Telefaks: 22 51 77 93

firmapost@opak.no  •  www.opak.no, Hus & Bolig Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø

taksering

tømrermester murmester

VI UTFØRER ALLE TYPER 
MALINGSOPPDRAG
Kontakt oss for et gratis og 

uforpliktende pristilbud
www.maler.no

Servicetelefon: 907 71 728
Strømsveien 82. 2010 STRØMMEN

VILLAEIERE • BORETTSLAG • GÅRDEIERE

HUSK Å SI

IFRA HVOR

DU HAR SETT

ANNONSEN
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Bestill varme til dagens pris 
og fordel kostnadene over året

Som du sikkert har fått med deg, har olje-

prisen skutt i været den siste tiden. Det kan 

være en god idé å fylle opp oljetanken 

din nå, da sikrer du deg mot enda høyere 

kostnad på din boligvarme.  Nå kan du 

også dele opp fakturaen over hele året, 

spør etter Shell Varmekonto. 

Ta kontakt med ditt lokale Shell Oljesenter 

eller Shell Boligvarme på telefon 

22 66 52 50.
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Avtale nr. 140212/279 Omd.

Huseiernes Landsforbund
Sentrum
0109 OSLO

Kan sendes
ufrankert
i Norge. 

Adressaten
vil betale
portoen.

LØSNINGSSETNINGEN ER: 

h&
b 

5-
20

05

Navn

Adresse

Postnr./Sted

Medlemsnummer

Svarene på oppgaven må vi ha i hende senest 14. november 2005.
Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hvert sitt eksemplar av Den store huseierboka.

Løsningen på kryssordopp-
gaven i nr. 4 vil bli kunngjort
sammen med navnet på
vinnerne, i neste utgave av
bladet. Vinnerne vil få tilsendt
hvert sitt eksemplar av 
Den store huseierboka.

Kr
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so
ro

pp
ga

ve
n 

er
 la

ge
t a

v 
Ak

se
l-J

oh
an

 H
eg

re
m

.

kr
ys

so
rd

FINT
SVAK

PERSON
FØR 12

STED I
RINGS-
AKER

AVVEI
STEINER
ENTALL

BYGGER
STERK-

ERE
STAKKAR

UTHUS
DEL AV

BIBELEN

RUSSISK
ELV
VILL

STORTI-
NGSDEL
STUND

GUMMIL-
IST RIKE

HJØRNE
METALL-
BLOKK

50
LEDIG

PLANTE

DREGG
UTETT
FORD-

MODELL

SALT
KOM-
MUNE

STRYKE
GÅ

STED I
VESTRE
SLIDRE

GUDS-
TJENEST-

EN

DAGGRY
BESLÅ

VÆRE
TRIST

HORMON

UNNE
INN-

FLYTTER

BYRDEN
TALLERK

EN

BJELKE
OS

TELE-PATI ØNSKE

SYN
STED I
TROMS

SMERTE
FERNISS

LEKER
TULLING

LEVEN VÅPEN LIKE
STOR

SÅR

GRUPPE GASS
ORDNE

SØL
SKØY

OPP-
DRETT
STAT

UNDER-
LAG

KONGE-
NAVN

TITTER

SMÅ-
SPISE

EMBETE
UNDER
PAVEN

TINN
OPP-

RØRER
DREPE

PLUSS
TOLKE

RASK DET 
SKJE

ØDE-
LEGGE

IRIDIUM
FINT

SJARM
GARN

FRA
LUKT

ØRNER RART
FJON
ALDRI

MOSJON UTARME

TRANS-
PORT-

SELSKAP
SNABLER

SETTER
SEG I

GJELD

ISS-
KORPEN
HINNE

A.-J.
HEGREM

2005
HUS-

GERÅD SLITEN FUGLENE
ANTI-
LOPE

HÅLKEN

HELLIG PEKE UT
HAST

SPRÅK-
GRUPPE

SKAL TOKT
GRUPPE AV RIKE
TONEANGIVENDE

MENNESKER

PÅ BYEN
KUNN-
SKAP

INN-
TRYKK

KOM-
MUNE
TITTEL

HILSER DRIKK KRAFT-
KAR BANNING

LOFFER
FETTLAG

AVTA
ARTIK-
KELEN

SVULM-
ENDE

SPISE HISTORIE

APPAR-
ATET

DEKKE
SØLV GARN SUGE

VAIER
BYRÅ

BLANDE

CIRKA
PLATE
UTROP

OSS

PROMEN-
ERE

OFRENE

SJØL-
ETER

FOR-
HOLDS-

VIS

LARVER UORDEN HÅNDLAG ARVE-
FAKTOR TRYKKE
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Returadresse:
Huseiernes Landsforbund

4896 GrimstadB-blad

hus
&bolig

6 •
2005

6 • 2 0 0 5 k r 4 5 , -

RADON

Flaggspetten
– ei ugagnskråke

Høysesong for

MUGG – vanlig i gamle gårder
Mange unntak i forsikringen

Kabler i bakken 
tiner snøen 
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