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KONGELIG: Den store, flotte sofaen med chaiselonguedel er nydelig å slappe av 
i etter lange arbeidsdager. Det søte, hvite skapet med glassdør er arvet. 
Brune kongler og lyslykter setter prikken over i’en i den koselige stuen.
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Ungt og urbant 
på Grünerløkka TEKST OG STYLING: 

HEIDI WESTERLUND OG MARI KJETUN
FOTO: ØYVIND BJØRKUM

➤

Ungt og urbant 
på Grünerløkka
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Den unge huseieren kjøpte en 34
kvadratmeter stor leilighet i et av
hovedstadens mest trendy strøk,

og sier som Ole Brumm: Ja takk,
begge deler. Hun har både fått en

hyggelig bolig med bakhage, og
en beliggenhet som er helt 

uovertruffen. 

Elisabeth Hovet kjøpte i 2004 leilig heten
på Grünerløkka sentralt i Oslo etter å ha
vurdert fram og tilbake hvorvidt hun

skulle kjøpe lite og dyrt i et ettertraktet
område, eller få flere kvadratmeter for peng-
ene utenfor bykjernen. Valget falt til sist på
en leilighet på 34 kvadratmeter med prak-
tisk planløsning. Her har hun separat sove-
rom, nyoppusset bad og en romslig stue
med ny Bulthaup kjøkkeninnredning. Store
vinduer over hele den ene veggen i stuen og
høy himling gjør rommet lyst og vennlig.
Gjennomgående lys i leiligheten og soverom
med stort vindu mot bakgården, gjør at lei-
ligheten på ingen måte framstår som trang. 

Kjøkken i stuen ga 
separat soverom
— Det er en god idé å plassere kjøkkeninn-
redningen i stuen, forteller huseier Elisabeth
Hovet. — På den måten utnytter man plas-
sen maksimalt, og får frigjort et eget rom til
soverom. De fleste erfarer at det er godt å ha
et separat rom å sove i, kjøkkenet derimot,
er det faktisk hyggelig å ha i kombinasjon
med stuen, slik at man kan kommunisere
med gjestene mens man tilbereder maten
sammen. 

Huseieren har pusset opp ett rom ad
gangen etter at hun flyttet inn. Langs den
ene veggen i stuen ble det installert en

FORDUMS PRAKT: Den klassiske oppgangen fra forrige århundreskifte har rekkverk
fra fordums tid og store vinduer ut mot den grønne bakgården. Inne i gangen er 
det satt opp et praktisk skoskap i bjørk med dobbeltfunksjon som oppbevarings-
hylle til nøkler og annet. På gulvet er det lagt parkett i kirsebærtre.

GODT UTNYTTET: Badet er nyoppusset. Røde
håndklær og annen baderomsdekor passer fint
sammen med det øvrige grå og hvite interiøret. 



moderne kjøkkeninnredning fra Bulthaup,
som er både funksjonell og visuelt lekker. I
det tre kvadratmeter store badet er vegger og
gulv flislagt, og hver kvadratmeter maksi-
malt utnyttet. I inngangspartiet ble det
montert et skoskap som også fungerer som
hylle til nøkler og annet. I soverommet fikk
eieren spesialtilpasset en seng på tvers av
rommet under vinduet, slik at det også ble
plass til et stort, og sårt tiltrengt klesskap.

Rødt som dekorfarge
Med lysmalte vegger i alle rom, kirsebærpar-
kett på gulvene og stor takhøyde med stuk-
katur i stuen er det hyggelig med varme far-
ger på puter og tekstiler. Eieren har brukt
rødt som dekorfarge både i stuen, på sove-
rommet og på baderomstekstiler. Rødt har-
monerer godt med beige, brunt og off white
som er basisfarger på møblene. Møbelvalget
består av litt gammelt, litt nytt, litt lånt og
litt brukt. Den flotte sofaen er en nyerver-
velse, mens det vakre, gamle speilet er arvet.
De 34 kvadratmeterne er godt utnyttet, og
konklusjonen er at førstegangseieren har fått
en svært trivelig bolig ut av de få kvadratme-
terne hun har til rådighet.

Høy trivselsfaktor
— Jeg har alt jeg trenger her, fortsetter Eli-
sabeth. — Midt i byen er det til og med helt
stille utenfor soverommet som ligger vendt
ut mot bakgården. Jeg har også fantastiske
valgmuligheter så snart jeg går utenfor
døren. Her ligger alle mine favorittcafeer og
spisesteder; Mucho Mas, Delikatessen Tea
Lounge og Qba blir flittig besøkt. Jeg har
også erfart at jeg får oftere besøk ved å bo så
sentralt. Her er det enklere for venner og
kjente å stikke innom før eller etter trening
enn om jeg hadde bodd langt utenfor byen.
Jeg stortrives, og blir nok boende lenge på
Grünerløkka, avslutter Elisabeth. 

17hus&bolig 2–2007 •

NYTT OG GAMMELT: Spisebordet med stoler fra Ikea er malt hvitt. Det flotte speilet oppå hyllen er arvet. 

HYPERMODERNE: Den lekre gråblå kjøkkeninnredningen
med stålhåndtak fra Bulthaup er kjøpt hos Expo-Nova. Over

benkeplaten er det montert glassplater som et godt og
spennende alternativ til fliser. Brødboksen er i stål, og høy-

skapet i glass og bjørk.

SKREDDERSYDD: Det hyg-
gelige soverommet med
utsikt til den sjarmerende,
grønne bak gården har spe-
sialtilpasset seng under
vinduet med sengetøy og
sengeteppe i rødt og hvitt. 



Siw Ødegaard er kanskje mest
kjent som økonomisk rådgiver
fra Frokost-TV, men hun driver
også nettstedet kvinnesiden.no,
en side for kvinner om øko-
nomi, og hun har skrevet boken
”Bitch eller martyr? En økono-
misk overlevelseshåndbok for
kvinner”.  Ødegaard mener
mange kvinner spiller høyt med
sin egen økonomi:

— Alle undersøkelser viser at
vi kvinner i langt større grad
enn menn søker økonomisk
trygghet. Vi er svært lite risi-
kovillige, og de rent økono-
miske avgjørelsene våre preges
av dette, for eksempel ved at
vi setter sparepengene våre på
høyrentekonto eller i trygge
aksjefond. Men når det kom-
mer til andre avgjørelser i
livet, som ikke direkte er øko-
nomiske, men som likevel har
store konsekvenser for økono-
mien, er vi ikke like flinke.
For eksempel lever mange i
samboerskap, der begge gjerne
er i jobb, men hvor mannen

likevel ofte sitter som eieren
av huset eller leiligheten. Kan-
skje deler man på utgiftene;
kvinnen betaler SFO og hus-
holdningsvarer, mens mannen
betaler ned på lånet. Det fun-
gerer fint så lenge forholdet
varer, men når det blir brudd,
og det gjør det dessverre i over
femti prosent av tilfellene, sit-
ter mannen igjen med huset
og kvinnen blir stående på bar
bakke. Slike situasjoner ser jeg
dessverre mange eksempler på. 

— Hva kan kvinner gjøre for 
å sikre verdiene sine bedre?

— Det er ikke 
så mye som skal 
til; jeg mener for eksempel
ikke at alle kvinner skal jobbe
fulltid til enhver tid. Men er
du gift og jobber deltid, eller
er hjemmeværende: sørg for at
ektepakten fanger opp denne
arbeidsdelingen. Og er du
samboer er det enda viktigere:
sørg for å ha en avtale som
sikrer deg og din andel i 

boligen, og sørg for å ha testa-
mentene i orden. Vi forsikrer
hjemmene våre mot naturka-
tastrofer og alt mulig rart uten
å blunke – men vi sikrer oss
ikke mot brudd med ektefel-
len eller samboeren. Det er
ganske paradoksalt. 
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Med huset 
som innsats

I teorien ønsker kvinner seg økonomisk trygghet og forutsig -
barhet. Men i praksis gambler de over en lav sko, og gjerne med
boligen som innsats. — Vi forsikrer  boligen mot naturkatastrofer
og alt mulig rart som så å si aldri skjer, men skriftlige kontrakter
som kan sikre oss mot et økonomisk uføre ved samlivsbrudd, 
det har vi ikke, sier økonom og daglig leder i kvinnesiden.no, 
Siw Ødegaard. 
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➤

Hus & Bolig spør 
Økonomen svarer

TEKST: RIKKE ÅSERUD  
ILLUSTRASJON: HERB

— Hvorfor er kvinner så dår-
lige til å sikre seg økonomisk?

— Mange tenker vel at det går
seg til – og så tror de det er
fryktelig mye plunder og heft
med skjemaer, avtaler og kon -
trakter. I tillegg oppleves det
vel ikke som helt stuerent å

planlegge for et eventuelt sam-
livsbrudd. Når man inngår et
ekteskap eller samboerskap
har man ikke lyst til å komme
drassende med hva man skal
gjøre den dagen det blir brudd.
Det gjelder ikke minst de
unge. Det er så synd – for det
er så enkle ting som skal til.

— Hva er det viktigste kvinner
bør tenke igjennom i forhold til
egen boligøkonomi? 

— Dere som er i et forhold:
sørg for å ha avklart det for-
melle eierforholdet rundt boli-
gen på en måte som oppleves
som rettferdig for begge to.

Det må være noe av det aller
viktigste. Tenk også igjennom
hva som skjer med deg der-
som partneren din skulle falle
fra. Samboere bør for eksem-
pel være klar over at de i
utgangspunktet ikke har noen
som helst arverett. 
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➤

Når strømmen forsvinner
I Sverige tok orkanen Per den med seg på ferden til Russland. På Sørlandet ble den begravd 

under snøen, og i Steigen kommune i Nordland forsvant den i en storm og ble borte i 
seks døgn. Har du tenkt over hvor lenge du ville klart deg uten strøm i boligen?

TEKST: RIKKE ÅSERUD

Plutselig blir det mørkt i huset. Og
stille. Vaskemaskinen stopper midt
i en omgang og den evige duren fra

kjøleskapet forsvinner. I løpet av de
første mørke sekundene oppstår forvir-
ringen: Hva skjedde? Hvor i all verden
er lommelykten blitt av? Deretter
kommer tilpasningen: Vi får tenne ste-
arinlys, da, og kose oss som i gamle
dager en liten stund. Og så? Som oftest
kommer strømmen tilbake før man i
det hele tatt rekker å finne fram lyse-

stakene. Men har du tenkt over hvor
lenge du kunne klart deg i boligen uten
strøm? 

— Helt banale ting som fungerte
for 30-40 år siden uten strøm, kan i
dag være meget problematisk uten. I
dag er samfunnet så sårbart at det er
helt rått, sier avdelingsleder for elek-
triske anlegg hos Direktoratet for sam-
funnssikkerhet og beredskap (DSB),
Ørjan Steen.
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Maskenett
I vinter har flere kommuner, både helt
sør og helt nord i landet, opplevd kor-
tere og lengre strømbrudd. Hvor stor
risiko det er for at du skal oppleve
langvarige strømbrudd, kommer an på
strømtilførselen der du bor. I større
byer og på tettsteder i sentrale områder
er risikoen for lange strømavbrudd
liten. 

— Generelt vil jeg si at vi er ganske
bra beskyttet mot strøm-
brudd her i landet, fordi
strømmen leveres gjennom
et maskenett. Det dekker
byer og tettsteder i sentrale
strøk, og betyr i praksis at
strømmen i de fleste tilfel-
ler kan transporteres over
en annen linje, dersom én
linje faller ut, forklarer
Steen.

I øy- og fjellkommuner
og usentrale strøk er risikoen for
strømbrudd større. Maskenettet dek-
ker nemlig ikke alle områder. Noen
kommuner har bare én tilførselslinje
for strøm. Da sier det seg selv at hus-
standene i området er sårbare hvis det
skjer noe med denne ene linjen, slik
som i Steigen kommune i Nordland i
vinter. Steen anbefaler folk å sjekke hva
slags strømtilførsel de har der de bor.
Det kan enkelt gjøres ved å ta en tele-
fon til nettleverandøren. 

— Det kan også lønne seg å sjekke
strømleveransen til hytta. Mange vil
trolig være langt mer utsatt for strøm-
brudd på hytta enn i boligen, minner
Steen om. 

Telefon og alarm
Det er ikke all verdens man kan gjøre
for å gardere seg mot strømbrudd, og
DSB vil ikke gi råd som kan skape
unødvendig hysteri. Det skader imid-
lertid ikke å være klar over hva som
sannsynligvis vil skje når strømmen
forsvinner. Som for eksempel at det
meste av moderne telefonutstyr anta-
gelig vil slutte å virke etter ganske kort
tid.

— Mobiltelefonen vil fungere til
nødstrømsbatteriene på den lokale
basestasjonen er oppbrukt. Disse hol-
der i relativt kort tid; som oftest er det
snakk om noen timer. Det er heller

ikke alle basestasjoner som har backup-
batterier, så enkelte steder vil mobilte-
lefonen slutte å virke umiddelbart når
strømmen forsvinner, sier informa-
sjonssjef i Telenor Per Aril Meling. 

Han informerer videre om at bred-
båndstelefoner vil slutte å virke umid-
delbart ved et strømbrudd, mens
enkelte ISDN-apparater har en nød-
strømsbryter som gjør at de kan fun-
gere på svakstrøm fra telefonlinjen.

Dette varierer fra apparat til
apparat. 

Den vanlige, analoge
telefonlinjen er den som vil
vare lengst. Den går på
svakstrøm fra telefonlinjen,
og vil fungere så lenge den
får strøm fra sentralen. De
største sentralene har aggre-
gater, og de mindre sentra-
lene har gjerne 24 timers
backupbatterier. 

Når det gjelder boligalarmer, leve-
res de som oftest med nødstrømsbat-
teri som kobler seg inn når strømmen
forsvinner. 

— Nødstrømsbatteriet varer i ca.
15 timer. Alarmstasjonen varsles auto-
matisk når strømmen går i husstanden,
og den får også beskjed når strømmen
er tilbake, opplyser informasjonssjef
Kjersti Kirkeby i Hafslund. Uansett
hva slags telefonlinje alarmen er koblet
til, vil alarmen fortsette å virke ved
strømbrudd så lenge nødstrømsbatte-
riet fungerer, forteller hun. Er strøm-
men borte så lenge at batteriet begyn-
ner å bli dårlig, vil alarm stasjonen kon-
takte huseierne for å gi beskjed. 

Vann og mat
Når strømmen forsvinner, er det også
en sjanse for at vannet i springen ute-
blir. 

— I noen tilfeller blir vannet borte
når strømmen går. Enkelte vannverk
regulerer nemlig vanntilførselen ved
hjelp av pumper som går på strøm.
Andre steder ligger vannmagasinene
slik til i terrenget at en høydeforskjell
danner naturlig trykk, og da vil vannet
fortsatt komme ut av springen når
strømmen går, forklarer Ørjan Steen i
DSB. Han advarer imidlertid mot å
drikke tappevannet, fordi renseanleg-
gene går på strøm. Vannet som kom-

Behov for fornyelse
Nettselskapene har monopol på levering

av strøm i Norge, og virksomheten er nøye

regulert av myndighetene. Kommunika-

sjonsdirektør i Energibedriftenes Landsfor-

ening (EBL) Christian Pladsen mener myn-

dighetenes reguleringer har gjort at nett-

selskapene har prioritert kostnadskutt

framfor vedlikehold og fornyelse. Han

mener utskiftningen av slitte deler på

strømnettet her i landet nå går for sakte. 

— Situasjonen er ikke prekær, men

som alt annet utstyr trenger også strøm-

nettet stadig fornyelse og utskiftning av

gamle deler. Vi mener det er grunn til å

gire opp fornyelsestakten, sier Christian

Pladsen. 

Du kan få kompensasjon
Du kan kreve økonomisk kompensasjon

fra nettselskapet dersom du opplever

langvarige strømbrudd. Er strømmen borte

i mer enn 12 timer kan du kreve 600 kro-

ner av nettselskapet; deretter økes kom-

pensasjonen trinnvis til 2700 kroner for

strømbrudd i opp til tre døgn. Så øker

utbetalingen med 1300 kroner per påbe-

gynte døgn. 

— Ordningen skal motivere nettsel-

skapene til å utbedre feil på linjene. Der-

som nettselskapene lider økonomiske tap

når strømmen forsvinner fra abonnentene,

vil det være en viktig pådriver for at de

skal få utbedret feilen, sier rådgiver i Sek-

sjon for økonomisk regulering i Norges

Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), Asle

Tjeldflåt. 

Det er opp til hver enkelt forbruker å

fremme kravet om kompensasjon, som

mottas i form av fratrekk på nettleiereg-

ningen, men enkelte selskaper planlegger

å komme i gang med automatiske utbeta-

linger. 
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Når strømmen forsvinner: 
Telefonen:
Bredbåndstelefoner er avhengig av sterkstrøm og vil slutte å virke. Det samme gjelder

trådløse telefoner. ISDN-telefoner vil normalt slutte å virke. Enkelte apparater har imid-

lertid nødstrøm-modus, noe som betyr at man kan stille dem inn på å ta svakstrøm fra

telefonnettet i stedet for sterkstrøm fra strømnettet. Da vil enkelte funksjoner på appara-

tet fortsatt  fungere, så sant telefonnettet fungerer. Mobiltelefonen vil virke så lenge

backupbatteriet på basestasjonen virker. Hos Telenor er det som oftest snakk om timer. 

Den vanlige, analoge, ”gammeldagse” telefonen vil fortsette 

å  fungere. Den går på svakstrøm fra telefonsentralen. De store 

 telefonsentralene har nødaggregat – de mindre backupbatterier, 

som oftest nok til i hvert fall 24 timer.

I husholdningen: 
Vannet kan forsvinne, eller det kan komme urenset ut av springen.

Kjøleskap og fryser slutter naturlig nok å virke, men en fryser kan 

normalt holde på kulda i ett døgn. 

Det kan lønne seg å ha tørris i bakhånd. 

Tunge garasjeporter som vanligvis 

trekkes opp av strøm vil være 

vanskelig å få åpnet. Elektriske 

låser skal kunne åpnes med nøkkel.

Utenfor hjemmet:
Betalingsterminaler og bensinpumper 

er noe av det som slutter å virke uten strøm.
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FARGEGLADE: Rosa og limegrønne

dører er sjeldne syn her til lands, 

men hvorfor ikke? Den rosa døren 

fra norske Trenor er pyntet med striper

i børstet aluminium. www.trenor.no 

Den limegrønne Tundøren fra Røed 

Trevare har detaljer i rustfritt stål.

www.roeds-trevare.no

STEMNING: Med riktig lys og stilfulle omgivelser

kommer de enkle dørene til sin rett. Denne

modellen, Plus, er fra Dooria. 

www.dooria.no

HÅNDMALT: Inngangsdøren trenger

ikke å se lik ut fra begge sider. Det er

for eksempel ikke noe i veien for å ha

et kunstverk på innsiden. Denne døren

fra Bovalls er håndmalt av Herman

Fogelin, og inngår i serien Akvarium. På

utsiden kan den males i en valgfri farge. 

www.bovalls.com

KONGSGÅRDEN: Denne fargerike

kreasjonen er fra Sjøvold Dører og

Vinduer. Det må ha vært omtrent slik

inngangspartiet til folkeeventyrenes

kongsgård så ut. www.rorostrevare.no

LYSINNSLIPP: Røed Trevare i Sande-

fjord har produsert den populære

Tundøren i over 30 år. Denne model-

len, Soho, er signert Olav H. Frøynes.

Han har blant annet lagt vekt på at

døren skal slippe dagslys inn i gangen.

Den kan leveres med frostet glass

dersom man ikke ønsker innsyn.

www.roeds-trevare.no



MIDTPUNKT: Med sin friske, røde

kontrastfarge mot den grå trappen,

og med sine renlinjede, geometriske

former er denne døren inngangspar-

tiets soleklare midtpunkt. Legg også

merke til hvordan kuøyet i døren

gjentar formen på de sirkelformede

lyskildene i taket over.

www.dooria.no

TRADISJON: 

Sjøvold Dører og Vinduer

produseres av Røros

 Trevarefabrikk, som blant

annet leverer dører og

vinduer til den verne -

verdige bebyggelsen i

bergstaden. Denne

modellen i stående

 stabburspanel er i  

heltre furu og kan 

lages etter spesialmål. 

www.rorostrevare.no
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Inspirerende 
innganger
Er du av typen som sverger til tømmer og laft? 
Eller trives du bedre med børstet stål, linjalrette 
linjer og geometriske former? Uansett kan den 
riktige døren gi både interiør og eksteriør det 
lille ekstra. Sjelden har markedet vært mer 
variert og inspirerende enn i vår. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD
FOTO: PRODUSENTENE

STORFINT: Denne herregårds -

døren er en av de eldste modellene

fra svenske SnickarPer. Den kan

leveres med for eksempel eik på

innsiden og med valgfrie farger på

utsiden. www.snickarper.se

INTERIØRVENNLIG: En ytterdør

må også passe til interiøret. Denne

modellen fra Dooria sørger for å

slippe inn bra med lys til rommet.

Samtidig utgjør den et dekorativt

element i innredningen.  

www.dooria.no

SOLGUL: Et av

Claude Monets

mest kjente male-

rier viser en sol-

oppgang, og kan-

skje er det derfor

denne gule døren i

serien Expressions

fra Swedoor er

oppkalt etter nett -

opp den franske

maleren, Monet.

www.swedoor.no















Trenger du hjelp til taksering?

PROSJEKTFORUM AS
v/siv.ing Ole Øyvind Moen 
og siv.ing Bernt Stordahl

Taksering av bolig- og forretningseiendommer.
Teknisk bistand ved reklamasjon på boliger.

Postboks 166, 1701 SARPSBORG
Tlf.: 69 12 88 88. E-post: takst@protakst.no ØS

TF
OL

D/
AK

ER
SH

US

ABBCO A.S
v/Øystein R. Lund

Verditakster, boligsalgsrapporter, tilstands-
rapporter og annen teknisk vurdering/rådgivning. 

Trosterudveien 6D, 0778 OSLO 
Tlf.: 22 92 13 83. Mob.: 90 20 28 28. 
E-post: info@abbco.no  www.abbco.no OS

LO
/A

KE
RS

HU
S

Som medlem av Huseiernes Landsforbund får du 10 prosent rabatt på

verditaksering av boliger og fritidsboliger, boligsalgsrapporter, tilstands-

rapporter, skadetaksering, skjønn og tomtetakst hos utvalgte medlemmer

i Norges Takseringsforbund. Husk å oppgi medlemsnummer.

BEPEBYGG AS
v/Ing. Martin Bøhm-Pedersen

Verditaksering, boligsalgsrapporter, tilstand /
reklamasjonsrapportering, skader og byggeledelse. 

Lilleakerveien 62 C, 0284 OSLO
Tlf.: 41 42 43 00. Faks: 22 51 68 09. 
E-post: martin@bpbygg.no  www.bpbygg.no OS

LO

MICHAEL ANDERSEN TAKST OG BYGG
v/takstmann og tømrermester Michael Andersen

Verditaksering av bolig for salg/eierskifte, 
refinansiering mm. 

Storengveien 48 A, 1368 STABEKK
Tlf. mob.: 92 04 21 66. Fax: 67 58 29 99.
E-post: mbande@online.no OS

LO
/A

KE
RS

HU
S

A.L. HØYER A.S 

Taksering, tilstands-/mangel-/skadevurderinger.
Rådgivere i bygge- og brannteknikk. 

v/Odd Grøthe. Tlf.: 23 27 80 07. Mob.: 90 83 57 88. 
E-mail: odd.grothe@alhoyer.no (bor i Oslo)
v/Reidar Hagen. Tlf.: 23 27 80 04. Mob.: 92 48 28 44.
E-mail: reidar.hagen@alhoyer.no (bor i Nittedal) OS

LO
/A

KE
RS

HU
S

TROMS TAKST AS

Teknisk rådgiving, eierskifte og boligsalgsrapporter,
verdi- og skadetaksering for bolig og næring. 

Kløvervegen 15, 9016 TROMSØ
Tlf.: 77 61 28 30. Faks: 77 61 28 05.
E-post: kontor@tromstakst.no 
www.tromstakst.no

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

TR
OM

S

MK – TAKST
v/Arvid Martin Kvalbein

Boligsalgsrapport, tilstandsrapport,
verditaksering av bolig og næringseiendommer.

Gamleveien 87, 4315 SANDNES
T: 51 63 17 00. F: 51 63 17 01. M: 92 82 36 44. 
E: makv@online.no  www.mamut.com/amk RO

GA
LA

ND

TØMRERMESTER/TAKSTMANN 
RUNE KIRKERUD

Taksering av alle typer eiendommer.
Verditakster. Boligsalgsrapporter - skaderapporter. 

Grønnegata 141, 2317 HAMAR
Tlf.: 40 41 63 50.
E-post: runekirkerudnt@hotmail.com HE

DM
AR

K

INGENIØR-TAKSTMANN MNTF 
VIDAR MOSTULIEN

Rådgiver for huseierne. Taksering.
Reklamasjons rapporter i forbindelse med eierskifte.
Sertifisert etter Byggebransjens Våtromsnorm. 

Postboks 347, 2303 HAMAR
Tlf.: 450 44 820. E-post: vimos@online.no HE

DM
AR

K

INGENIØR/TØMRERMESTER 
KNUT LYSTAD

Teknisk rådgiving, byggeledelse, verdi og lånetakst,
tilstandsrapport, boligsalgsrapport og skadetaksering.
Oslo, Akershus, Valdres, Beitostølen. 

Broveien 62, 1397 NESØYA. Tlf. 66 84 76 24.
Mob. 90 53 46 56. E-post: knutint@online.no OS

LO
/A

KE
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S

EIVIND FROST NORDHAGEN

Taksering – termografering – byggledelse
skade – og verdi. 

Sluppenveien 5, 7037 TRONDHEIM
Tlf.: 73 82 59 69. Mob.: 92 06 09 55.
E-post: eivind.frost@teknonett.com
www.eivndfrost.no SØ

R-
TR

ØN
DE

LA
G

INGENIØR GEIR HUSEBØ MNTF

Bolig- og næringstakster, boligsalgsrapporter,
bistand ved reklamasjoner m.m. 

Vestre Rosten 73, 7072 HEIMDAL
Tlf.: 72 89 24 40. Mob.: 91 68 64 02.
E-post: geir@takstteam.com

SØ
R-

TR
ØN

DE
LA

G

EPRO EIENDOMSUTVIKLING AS

Prosjektutvikling 
Eiendomsforvaltning 
Prosjektledelse 
Taksering 

Tlf: 71 11 50 63. Mob: 97 19 95 09
E-post: gram@epro.as  www.epro.as M

ØR
E 

OG
 R

OM
SD

AL

NORD TAKSERING AS
Ingeniør- og konsulentfirma

Rådgivning, reklamasjonsrapporter,
verdi- og lånetakster, skadetaksering. 

Huken 5, P.b. 1555, 3902 PORSGRUNN
Tlf.: 35 55 35 31. Fax: 35 55 35 36
E-post: post@nordtaksering.no TE

LE
M

AR
K

EIENDOMSRÅDGIVNING AS
v/Øystein Andersen, Bygn.ing./takstm. MNTF

Vi utfører taksering i hele Hordaland på
bolig - næring - industri. 

Postboks 11 Rådal, 5857 BERGEN 
Tlf.: 55 13 72 96. Mob.: 90 62 14 01. 
firmapost@eiendomsradgivning.no HO

RD
AL

AN
D

TAKSTSENTERET AS
Takstmenn i kontorfellesskap

Takst - Boligsalgsrapport - Byggelån - Byggesak - Sek-
sjonering -Våtromskontroll - Reklamasjonsvurdering. 

Fagertunveien 1, Pb 262, 1319 BEKKESTUA
Tlf.: 67 12 41 12. Faks: 67 12 50 77.
post@takstsenteret.no  www.takstsenteret.no  OS

LO
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HS EIENDOM AS
v/Ing/MNTF Jarle Stærnes 

Verditakst – Tilstand - Boligsalgsrapport.
Oslo, Asker, Bærum, Valdres, Beitostølen. 

Hestehagen 39, 1394 NESBRU
Tlf.: 97 79 20 50.  Faks: 66 78 13 35. 
E-post: jarle.staernes@c2i.net AK

ER
SH

US
/O

PP
LA

ND
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“De som er meglere i dag, 
kan ha vært  pølseselgere i går.”
Finn Tveter, direktør i 
Norges Eiendomsmeglerforbund

brs@huseierne.no

Mindre skrukker
Whirlpools nye serie med vaskemaskiner kan stort

sett oppsummeres med ett ord: Mindre. I følge

produsenten selv bruker maskinene mindre vann,

mindre energi og mindre tid per vask. De skal

også lage mindre skrukker i klærne. Så får vi bare

håpe at de ikke i tillegg vasker mindre rent.

www.whirlpool.no

BESTEMORSTREND
Bestemors gamle, hvite hekleduker og blom-

strete servise fikk for noen år siden sin

renessanse i den sarte, feminine shabby

chick-stilen. Nå har også de store møbelvare-

husene latt seg inspirere av gamle dagers

forseggjorte håndverk. Bollen Louise med til-

hørende fat får du kjøpt på Skeidar.

www.skeidar.no

Sommerdrømmer fra Ikea
Ikea er ikke bare bra på pris; den svenske møbelgi-

ganten er også flink med drømmer. Fra uke 14 er det

sommerdrømmene våre som skal omsettes i møbler

og småvarer hos den verdensomspennende kjeden. 

Da kommer nemlig vårkolleksjonen og årets utemøble-

ment fram i de blå og gule varehusene. Og det er vel

ikke spesielt dristig å tippe at vi i år som i fjor, og året

før der igjen, vil la oss forføre av alt fra telysholdere og

vinglass til bord, stoler, puter og parasoller.

www.ikea.no

nytt påmarkedet

Har du rødvin, har jeg pære
Verdens ledende produsent av sparepærer,

Megaman, har utviklet en dimbar spare-

pære, som gjør det mulig å skape stem-

ningsfullt lys og være energibesparende i

samme slengen. Med Megaman er det i

følge pressemeldingen mulig å svitsje ”fra

varmt fullt lys til rødvinsstemning på sek-

under.” Sparepæren selges dog neppe

sammen med en god Bordeaux.

www.megamanlightning.no  

For rotekopper
Er du født med svakt utviklet ordenssans og

føler du har brukt år av ditt liv på å lete etter

nøklene og lommeboka? I så fall kan du trolig

spare mye tid framover med Finn Igjen. Fire

alarmer i ulike farger festes på de objektene

som hyppigst stikker seg bort. Når du ønsker å

finne dem igjen, er det bare å trykke på knap-

pen som tilhører den savnede tingen, og alar-

men begynner å pipe. Finn Igjen har en rekke-

vidde på ni meter, og er lett å ta med seg fra

rom til rom i huset. www.enklereliv.no
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Peis uten pipe
Du trenger ikke lenger pipe for å ha

peis. Den tyske produsenten Heinze

står bak denne bærbare minipeisen,

som visstnok skal kunne brukes

både inne og ute og ifølge presse-

meldingen gi ”en nydelig peis -

stemning”. Peisen har en diameter

på 30 cm og er 40 cm høy. 

www.schjodt-agentur.no

Mobile dusjhåndtak
Mange trenger støttehåndtak i dusjen eller over

badekaret, men kvier seg for å bore i flisene for

å sette dem opp. Nå kommer støttehåndtakene

som festes ved hjelp av sugeflater og vakuum.

Samme festeteknikk har vært brukt i mange år

av glassmestere for å bære tunge glassplater, 

og festeteknikken skal holde veldig godt. 

Håndtakene er enkle å ta med seg på reise. 

www.enklereliv.no

Stor bok om liten plass
Størrelsen er ikke alt – med disse

ordene innleder designguruen Terence

Conran sin nyeste bok Utnytt plassen,

som handler om å få mest mulig ut av

små boarealer. Den populære interiørek-

sperten vet trolig hva han snakker om;

han har nemlig selv bodd tålelig trangt,

blant annet da han som ung måtte finne

seg tilrette på 3 x 3,7 m i øverste etasje

i et hus i Warwick Gardens i London. 

www.cappelen.no

UNDERVERKER
Lukter eller smaker det rart av

springvannet ditt? Få minutter i kan-

nen ”Anna” skal i følge produsentene

gjøre underverker. I vannkannens

utskiftbare filterpatron går vannet

gjennom en femtrinns renseprosess.

Prosessen skal sørge for at bismak

og vond lukt, samt en masse andre

uhumskheter, forsvinner fra vannet og

gjør det friskt og godt å drikke.

www.annafilters.com

“En lege kan begrave sine feiltagelser,
men en arkitekt kan bare gi 

kunden sin det råd å plante eføy.”
Frank Lloyd Wright, arkitekt

brs@huseierne.no

nytt påmarkedet
FLEKSIBEL SAK
Det kan være vanskelig å komme til på de høyeste grenene 

når hekken og frukttrærne skal beskjæres, men den nye 

stangsaksen fra Gardena kan nå gjøre livet litt enklere 

for hageeieren. Klippehodet kan justeres 200 grader, 

og teleskopstangen rekker 6,5 meter. 

I tillegg er klipperen utstyrt med en non-slipkon-

 struksjon som gjør at den drar grenen inn i 

klippe åpningen før skjærebladene trår til 

og gjør kort prosess.

www.gardena.no
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På kjøkkengulvet sitter Storm på elleve måne-
der, og i gangen er Hafslund-montør Kaj
Thuen Larsen i ferd med å klargjøre en ny

brann- og tyverialarm. Huset på Snarøya i Bærum
ligger i et område som har hatt besøk av ubedte
gjester på dagtid når folk er på jobb eller som har
tatt seg inn i boliger mens folk ligger og sover. 

Familien Kollerud Johannessen flyttet inn for
et års tid siden.

— Dette med alarm er nok blitt et mer aktu-
elt tema etter at vi fikk barn. Naturligvis for å
redusere muligheten for tyveri og store brannska-
der, men først og fremst for følelsen av trygghet,
sier mamma Lilian.

Uten en tråd
Hafslunds Kaj Thuen Larsen har montert alarmer
siden 2002 og har i løpet av denne perioden fått
med seg en rivende teknologisk utvikling. Verk-
tøyet hans er i første rekke kompetanse han har
lagret i hodet. Drillen venter ute i bilen.

— Boligalarmene vi monterer nå, er nesten
uten unntak trådløse systemer. Da jeg begynte,
gikk mesteparten av monteringstiden med til å
strekke kabler, konstaterer han.

For 
trygghetens 

skyld
Kvalitet er det som teller. Noen kroner fra eller til betyr 

lite ved kjøp av alarm, mener Lilian Kollerud Johannessen.

TEKST OG FOTO: KJARTAN HØVIK
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Tyvene frykter alarm
Stadig flere skaffer seg en boligalarm. Men blir det færre tyverier

av den grunn, og er det sikkert at alle trenger å kjøpe alarm?

Opp mot 250 000 norske husstander
har nå en boligalarm installert, noe
som plasserer Norge i Europa-toppen

hva gjelder alarmtetthet. Og selv om
alarmene kanskje ikke varsler om inn-
brudd så ofte, er det absolutt grunn til å
tro at de gjør jobben sin likevel: Ifølge
forsikringsselskapene som er tilknyttet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
(FNH), har så godt som ingen husstan-
der med FG-godkjent alarm tilknyttet
alarmsentral opplevd innbrudd. FNH
kan samtidig rapportere at det har vært
en nedgang i tyverierstatning gjennom
1990-tallet, i takt med at flere har instal-
lert boligalarm.

— Det er derfor ikke noen tvil om at
tilstedeværelsen av FG-godkjent alarm
reduserer risikoen for innbrudd, mener

informasjonssjef Stein Haakonsen i
FNH.

Han understreker samtidig at ikke
nødvendigvis alle trenger en tyverialarm.
Bor du i en leilighet i sjuende etasje, i en
ryddig oppgang med porttelefon og solid
lås på inngangsdøra, er du neppe inn-
bruddstyvenes foretrukne objekt. Og
uansett alarm eller ikke: 

— En rekke andre tiltak kan også
med fordel tas i bruk. I samarbeid med
naboene kan man gjensidig hjelpe hver-
andre til å få det til å se ut som om folk
er hjemme, også ved feriefravær. Måke
snø, ta inn post og avis, putte en søppel-
pose i naboens søppelkasse, automatisk
styring av lys og viderekopling av tele-
fon. Dette er små, men effektive tiltak,
tipser Haakonsen.

FG-godkjenning
Forsikringsselskapenes Godkjennelses-

nevnd (FG) utarbeider og praktiserer

 godkjenningsordninger for firmaer og

utstyr innen innbrudd- og brannsikring. 

Et FG-godkjent produkt (alarm) eller en

FG-godkjent installatør gir visshet om at

det installerte sikkerhetsutstyret holder

 tilfredsstillende kvalitet. Forsikrings -

selskapene gir i de fleste tilfellene rabatt

for FG-godkjent alarm.

Tyveri i bolig
• Gjennomsnittlig blir 65 innbrudd og tyve-

rier i boliger meldt til forsikringsselska-

pene hvert døgn. 

• I alt ble det utbetalt 350 millioner kroner

for innbrudd i boliger i 2005 (nedgang

fra tidligere år).

• Mer enn 60 prosent av alle innbrudd

skjer på dagtid. Vinduer forseres like

ofte som dører. Baksiden av huset forse-

res oftere enn forsiden. 

• 10 sekunder er ofte tilstrekkelig til å for-

sere en usikret dør eller et vindu. 60

sekunder eller mer tar ofte motet fra

tyven.

• Personer som har opplevd innbrudd mel-

der at den psykiske belastningen , ”at

noen har vært i mitt hus”, er en minst

like stor påkjenning som tap av eiende-

ler.

• Boligens svake punkter er glassfelter,

særlig vinduer med utvendige lister, kjel-

lervinduer med enkelt glass og hasper,

samt terrassedører med smekre trekon-

struksjoner og svake låsbeslag. 

Kilde: FNH





























garasjer og porter

TRENGER DU 
NOE TIL HUSET?

Du kan finne det her under 
vignetten løp & kjøp.

Våre annonsører står mer 
enn gjerne til tjeneste.

løp & kjøp

låser og beslag

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

trapper

RING 

UNNI 
T.  JOHANSEN

TLF.  64908666

ELLER E-POST

unni .t . johansen

@c2i .net

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 49,- 75,-

Leiekontrakt - hytte, sett à 2 29,- 49,-

Næringsleiekontrakt, sett à 2 44,- 75,-

Skjøter 19,- 39,-

Kvitteringsbok, husleie 29,- 49,-

Garasje/biloppstillingsplass 19,- 39,-

Vaktmester hel stilling 19,- 39,-

Portner bistilling 19,- 39,-

Husleiereguleringsskjema gratis 19,-

Varsel ved mislighold 19,- 29,-

Oppsigelse 19,- 29,-

Hevingserklæring 19,- 29,-

Begjæring av tvangsauksjon 19,- 39,-

Begjæring om utkastelse 19,- 39,-

Begjæring om oppdeling 
i eierseksjoner 19,- 39,-

Hjemmelserklæring ved arv 19,- 39,-

Festekontrakt 19,- 39,-

Kjøpskontrakt 19,- 39,-

Begjæring om utlegg/forliksklage 19,- 39,-

Pantobligasjoner 19,- 39,-

Rapport om kommunale avgifter 50,- 70,-

Internkontrollsystem for huseiere 2 760,- 3 500,-

(boliggård, borettslag, sameie)

Samleperm Hus & Bolig 60,- 80,-

«Boligutleie i praksis», Tokvam 260,- 295,-

«Håndbok for rehabilitering 
av pussfasader» 285,- 310,-

Mattsson: Muggsopp i bygninger 350,- 415,-

Farer og feller ved utleie 59,- 99,-

Farer og feller på badet 59,- 99,-

Farer og feller i kjelleren 59,- 99,-

Ellenes/Parelius: Husleieavtaler 375,- 499,-

Figursamling om våtromsnormen 198,- 298,-

Unngå fellene ved boligkjøp 150,- 199,-

NY
NY
NY

NY
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fagfolk til tjeneste
blikk- og kobberslagstjenester

blikk- og kobberslagstjenester

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 taktek-
king

Medlem av Oslo
Kobber- og blikken -
slagerlaug 

blikk- og kobberslagstjenester

blikk- og kobberslagstjenester

advokatbistand

bygg- og tømrermestere

bygg- og tømrermestere

bygg- og tømrermestere

ADVOKATFIRMAET

BRULAND
FAMILIE/ARV
ARBEIDSRETT

ERSTATNINGSRETT
FAST EIENDOM

GRATIS VURDERING

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

Alt i tak og blikk
Nittedal gt. 8, 0654 Oslo  
Tlf.: 22 67 02 94 • Fax: 22 57 06 47
citytak@online.no • www.citytaktekking.no

Rehabilitering, tilbygg og nybygg. 
Sentral godkjenning for komplett
bygg inkl. våtrom.
Autorisert for tilstandsrapporter,
boligsalgsrapporter og verditakster
for boliger og næringseiendom.

Se www.abbco.no for info.
Mob: 90 20 28 28 • Tlf.: 22 92 13 83 

E-mail: info@abbco.no
Bygg og tømrermester 

Øystein R. Lund
Trosterudvn. 6 D, 0778 Oslo   

Medlem av Norges
ByggmesterforbundEnighet være

lengst
Abelson Bygg & Vedlikehold AS  Pottemakerveien 2, 0954 Oslo

Telefon: 23 33 66 55  Fax: 23 33 66 54  E-post: abelson@start.no

Vi utfører det meste 
innen byggearbeid!

TØMRER- OG ENTREPRENØRFIRMA

Nybygg, tilbygg, ombygninger, rehabilitering, 

brannsikring, baderom, kjøkken, innsetting av 

dører og vinduer, taktekking etc.

RING 

UNNI 
T.  JOHANSEN

TLF.  64908666

ELLER E-POST

unni .t . johansen

@c2i .net

bygg- og tømrermestere

containere
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maler- og snekkertjenester

malertjenester malertjenester

rør og rørleggerutstyr

rør og rørleggerutstyr

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

fagfolk til tjeneste

rør og rørleggerutstyr

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

forvaltning

FORRETNINGSFØRSEL FOR BORETTSLAG,
BOLIGSAMEIER, AKSJESELSKAP

Vi gir dere en fast pris som dekker de fleste behov innen:
Felleskostnader, årsmøter, regnskap, offentlige oppgaver m.m.
I tillegg kan vi bistå med vedlikeholdsplan, god juridisk bistand 

og andre saker som styret synes kan være komplisert.
Våre salgsopplysninger til meglere er gode og tar vare på 

styrets ansvar i forbindelse med opplysningsplikt.
Besøk gjerne vår webside: www.markedshuset.no

Markedshuset Ars as, Fridtjof Nansens pl 9, 0160 Oslo.
Tlf: 23358900. Fax: 23358901. Mail: post@markedshuset.no

glassarbeid

Glassmester
Bilglassmontering

Speil / Blyglass
Dusjvegger
Glassdører

Oslo Glass & Vindu
Lakkegata 55, 0187 Oslo

Tlf.: 22 08 17 80
www.osloglass.no

gjerder og gjerdeporter

Grorud Gjerde A/S
Kontor: Grankollvn. 6

0672 Oslo
Tlf.: 22 27 55 59 
Fax: 22 27 06 91

Mobil: 90 11 35 83

ALT I TRE OG FLETTVERKSGJERDER

Støtterekkverk av rør
Lang gangvei/sykkelvei 

Innredning av loft/kjellerboder
Sykkelstativer og strekkmetalltrapper

fuktproblemer

VANNTETTING - BESKYTTELSE 
EFFEKTIV SANERING AV MUR OG 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. 900 88 104

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

Gårdeiere – sameie - borettslag
•  Kvalitetsløsninger til riktig pris!

•  Innvendig og utvendig malerarbeid
•  Snekker – mur - flisarbeid – sandblåsing

•  Har du fuktproblemer med muggsopp/råte? 
•  Nye rimelige løsninger med Xypex kvalitetsprodukter

MAL CONSULT AS
Cato Oddsett direkte tlf. 900 88 104

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

Ringsveien 3-1368 Stabekk
Telefon: 67 11 33 20
Telefax: 67 11 33 21
firmapost@thomasland.no

SERVICE, NYANLEGG, 
REHABILITERING OG ENØK
Vår kompetanse – Din trygghet!

Holmengata 28, 1394 Nesbru
Tlf. 66 84 54 80
www.wienoglie.no

ALT INNEN 
RØRLEGGERARBEID:

elektroinstallatører
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teknisk rådgivning

vaktmestertjenesterstiger og stillaser

skorsteinsarbeid teknisk rådgivning

tømrermester murmester

tankarbeider

SKADEVURDERING
TILSTANDSVURDERING
EIESKIFTE                   MNIF
TAKSERING                 MNTF

Hus med feil og mangler?

Besiktigelse med rapport av skader 
og mangelfullt arbeid

20% rabatt til alle medlemmer av 
Huseiernes Landsforening

Norsk Takst og Bygningskontroll As

Tlf. 924 09 600   • www.kontroll.as

Løs problemene før de oppstår,
gode konstruksjoner er tingen!

Det vil alltid lønne seg.
• Våtrom  • Terrasse
• Svømmebasseng

Tlf. 90 05 17 10  Fax 22 49 42 94
Epost: tgaa@byggkeramikk.no

www.byggkeramikk.no 

sopp (skadesopp)

renovasjon

SLAMSUGING/HØYTRYKKSSPYLING/SUPERSUGERE

Vi suger både vått og tørt!
• Stubbloftleire, pukk, kalk etc.

• Fylling i storsekk    • Utgraving av kjellere

• Septic-, slam- og fettanker

• Utleie av minisugere for fjerning av 
stubbloft etc.

• Høytrykksspyling, rensing og tining av
avløpsrør Faks: 23 17 52 71  Mob.: 901 65 619

Utleie av
avfalls-
container

Vedlikehold av grøntanlegg
i trygge hender for medlemmene i HL

RING 

UNNI 
T.  JOHANSEN

TLF.  64908666

ELLER E-POST

unni .t . johansen

@c2i .net

h&b nr. 3-2007 s. 92-95:h&b nr. 3-2007 s. 92-95  5/11/07  6:55 PM  Page 95





OSLO OG AKERSHUS
SOGN OG FJORDANE
Fred. Olsensgate 5, 0152 Oslo
Telefon 22 47 75 00
Telefaks: 22 41 19 90
E-post: post@huseierne.no

ØSTFOLD SØR
Solveig Meum
Kirkebrygga 2-4
Boks 22, 1601 FREDRIKSTAD
Telefon 69 30 70 81
Telefaks 69 31 99 25
Mobil 90 77 88 51
ostfold-s@huseierne.no

ØSTFOLD NORD
Lars Erik Guttulsrød
Midtveien 1
1526 Moss
Telefon 911 15 260
ostfold-n@huseierne.no

HEDMARK
Egil Lauritzen
Torggt. 73
Boks 462, 2304 HAMAR
Telefon 62 52 31 35
Telefaks 62 53 35 25
Mobil 91 17 52 25
hedmark@huseierne.no

OPPLAND
Werner Forr Nystuen
Spinneriveien 7
2615 LILLEHAMMER
Telefon 61 25 79 00
Telefaks 61 26 01 30
oppland@huseierne.no

BUSKERUD NORD
Øivind A. Tandberg
Stangsgate 7
3510 HØNEFOSS
Telefon 32 11 44 55
Telefaks 32 11 44 51
Mobiltlf. 90 14 89 88
buskerud-n@huseierne.no

BUSKERUD SØR
Fred-Ivar Myrseth
Boks 83
3475 SÆTRE
Telefon 32 79 28 79
Fax 32 79 28 81
Mobiltlf. 91 78 52 72
buskerud-s@huseierne.no

VESTFOLD
Olav Vilnes
Storgt. 41
Postboks 130
3110 TØNSBERG
Telefon 33 30 76 90
Telefaks 33 30 76 85
vestfold-n@huseierne.no

AUST-AGDER
Tom A. Sørensen
Bendiksklev 14
Boks 98, 4801 ARENDAL
Telefon 37 02 42 12
Telefaks 37 02 70 42
Mobil 91 13 49 38
aust-agder@huseierne.no

VEST-AGDER
Espen Solum
Rådhusgt. 39
Boks 167, 4662 KRISTIANSAND
Telefon 97 53 90 00
Mobil 90 74 66 77
vest-agder@huseierne.no

ROGALAND SØR
Erik Jarlsby
Haakon VIIs gt. 8
4005 STAVANGER
Telefon 51 53 99 57
Telefaks 85 03 62 82
Mobil 90 12 78 33
rogaland-s@huseierne.no

HORDALAND
Olaf Bryner
Fortunen 7
Boks 885 Sentrum
5807 BERGEN
Telefon 55 36 11 59
Telefaks 55 36 11 51
Mobil 90 77 37 32
hordaland@huseierne.no

SUNNMØRE
Wegard Fladmark
Keiser Wilhelmsgate 34
Postboks 73 Sentrum
6001 ÅLESUND
Telefon 70 10 00 50
Telefaks 70 00 10 51
Mobil 92 64 65 00
sunnmore@huseierne.no

ROMSDAL
Magne Otterholm
Hamnegaten 47
Postboks 257, 6401 MOLDE
Telefon 71 19 10 70
Mobil 92 60 69 28
romsdal@huseierne.no

NORD-TRØNDELAG
Inger J. Dehli
Kongensgt. 19 Nordsia
Boks 4009, 7726 Steinkjer
Telefon 74 15 09 00
Telefaks 74 15 09 01
nordtrondelag@huseierne.no

NORDLAND
Arnstein Antonsen
Storgata 23
Boks 817, 8001 BODØ
Telefon 75 54 94 50
Telefaks 75 54 94 40
Mobil 92 80 62 84
nordland@huseierne.no

ROGALAND NOR
Knut Magnus Haavik
Haraldsgate 94
Boks 490, 5501 HAUGESUND
Telefon 52 70 05 30
Telefaks 52 70 05 33
rogaland-n@huseierne.no

TROMS
Dagfinn Strønstad
Grønnegata 37-39, 3.etg.
Boks 90, 9251 TROMSØ
Telefon 77 67 33 00
Telefaks 77 60 51 01
Mobil 97 75 60 96
troms@huseierne.no

FINNMARK
Tor E. Farstad
Myrveien 11 D
Boks 1290, 9505 ALTA
Telefon 78 44 03 96
Fax 78 44 03 96
Mobil 91 17 51 60
finnmark@huseierne.no

TELEMARK
Sigurd Magnussen
Langmyrvegen 16
3748 SILJAN
Telefon 35 94 21 97
Telefaks 35 94 21 97
Mobil 91 19 43 21
telemark@huseierne.no

SØR-TRØNDELAG
Per Risvik
Olav Tryggvasonsgt. 5, 3.etg.
7011 TRONDHEIM
Telefon 73 50 39 39
Telefaks 73 50 31 05
Mobil 90 91 52 10
sortrondelag@huseierne.no

NORDMØRE
Eivind Sylthe
Nedre Enggt. 8
Boks 570, 6501 KRISTIANSUND
Telefon 71 56 63 66
Telefaks 71 56 63 60
Mobil 90 91 40 49
nordmore@huseierne.no
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Returadresse:
Huseiernes Landsforbund

4896 Grimstad
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Vedlikeholdsfri terra

HVORDAN VELGERIKTIG MOTOR?

Ingen lek � bygg  

duk?

Deposit
um 
gir

trygg?
het
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