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Rolig, vi hjelper deg.

UNN DEG 
SKADEOPPGJØR  

SLIK DET 
BURDE VÆRE.

   I samarbeid med:

RABATT PÅ FORSIKRING FOR DEG  
SOM ER MEDLEM AV HL.

Visste du at samarbeidsavtalen mellom If og HL sikrer deg som medlem 
10 prosent på de fleste private skadeforsikringer? Og samler du flere 
forsikringer  i If kan du bli If Pluss-kunde og oppnå ytterligere rabatt. Spør oss 
om hvilke forsikringer som teller for If Pluss.

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss på telefon 02400 eller besøk www.if.no

10 % RABATT
 PÅ PRIVATE SKADEFORSIKRINGER
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SE OPP FOR BLINDPASSASJERER: Det er lett å få med seg uønskede kryp i
kofferten. Folkehelseinstituttet får stadig meldinger om skadedyr som

finner veien til norske boliger. Foto: Jens Sølvberg / Samfoto.
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Hvordan bli penest i verden her? 
Foto: Ian Boddy / Scanpix.
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HENGER I STROPPEN: Nå kan du få hjelp til
å rense taket for farlig is fra profesjonelle
klatrere. Foto: Høyden Eiendomsservice.
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er uunnværlig for mesterkokken. 
Foto: Else Rønnevig.
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Gilje er den første og eneste 
produsenten av vinduer, skyvedører 
og balkongdører i Norge som er 

FSC-sertifisert. 

Dette betyr at trevirke i våre 
produkter kommer fra ansvarlig og 

bærekraftig skogdrift. 

Cert no. TT-COC-002850
© 1996 Forest Stewardship Council

Vi leverer komplette løsninger av vinduer 
og ytterdører! Individuell tilpasning 
og punktlig levering er vår styrke.

Kontakt våre forhandlere.            
 

*Gjeldende teknisk forskrift i Plan- og bygningsloven.
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Redaktør Nina Granlund Sæther leder

Hus & Bolig arbeider etter Vær varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig presseomtale, oppfordres til å ta kontakt med 
redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet som har medlemmer fra presseorganisasjoner og fra allmenheten,
behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.  Adresse: PFU,  Rådhusgt. 17, Pb. 46 Sentrum, 0101 OSLO Tlf. 22 40 50 40, faks: 22 40 50 55

For omtrent et år siden irriterte jeg meg over noen
små flyvende møll på kjøkkenet. Så jeg et dyr
prøvde jeg etter beste evne å ta livet av det, men
svært ofte kom det seg i trygghet. Jeg tenkte at
 insektene måtte skyldes planter i vinduskarmen
eller noe frukt som hadde stått fremme litt for
lenge, men det hjalp ikke å kvitte seg med noen
av delene. Plageåndene svirret fortsatt rundt og
problemet tiltok. 

Riktig ekkelt ble det da jeg oppdaget larver i
noen tørrvarer som skulle bli middagsmat. Og da
jeg kikket nøyere etter i kjøkkenskuffen, kravlet
og krøp det både her og der. ALT innhold ble
 derfor umiddelbart kastet; spagetti og makaroni,
knekkebrød, flatbrød, mel, sukker, salt… Hele

kjøkkenet ble omhyggelig rengjort fra topp
til bunn, men likevel flakset ny møll

rundt etter noen dager. Innsektmid-
del ble også sprayet diverse steder
uten at det så ut til å hjelpe. 

Jeg oppdaget etter tips fra en
 bekjent at alle de små hullene som

er forboret i kjøkkenskapene – slik
at man kan variere hvor hyllene

skal stå – ble brukt som utklek-
kingsanstalter. Her ble eggene
lagt, skjult bak en liten hinne.

Så snart larvene var store nok
spiste de seg gjennom det lille

beskyttelseslokket og begynte 
å romstere rundt i skapene før

de etter hvert ble flyvedyktige. På Folkehelsas
hjemmesider kunne jeg lese at støvsuging var
langt mer effektivt enn vann og såpe, så utstyrt
med 1600 watts sugeeffekt gikk jeg løs på hvert
eneste hull i hvert eneste kjøkkenskap. Skuffene
ble også behørig renset. Først da prosessen hadde
blitt gjentatt med noen ukers mellomrom en
rekke ganger ble jeg kvitt utysket.

I denne utgaven av Hus & Bolig retter vi
 fokuset mot skadedyr. Stadig flere av oss opplever
å få uønskede gjester på besøk. Noen av dem kan
gjøre stor skade, andre kan spre smitte. Folke -
helseinstituttet er bekymret. Ofte bringer vi frem-
mede arter uforvarende med hjem fra feriereiser
til eksotiske land eller travle storbyer. Andre, sånn
som jeg, opplever å få møll og larver inn sammen
med matvarene, men det kan også følge biller
med på kjøpet når vi legger ny parkett eller har
investert i nye møbler. Nye bygningsmaterialer er
også et problem. Isopor, eller ekspandert poly -
styren, synes å tiltrekke seg maur, både relativt
uskyldig sukkermaur og svært ødeleggende stokk-
maur.

Hver og en av oss bør sjekke bagasjen nøye
når vi kommer hjem fra ferie. Har vi mistanke om
blindpassasjerer bør den innom et fryselager. Det
kan spare oss for mange problemer siden. Maur
under varmekablene er det vanskeligere å gjøre
noe med. Byggebransjen synes ikke å ta proble-
met som følger med de nye isolasjonsmaterialene
på alvor. Å fornekte at problemet finnes, i stedet
for å være med å utvikle effektive løsninger som
kan hindre fremtidige maurangrep, er en svært
dårlig strategi. ngs@huseierne.no

Ta problemet på alvor
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Etter innpå 15 års nært og godt samar-
beid med Hallingkraft, har vi fra nyttår
valgt å skifte strømleverandør. Vi har
vurdert aktuelle strømselskaper og
 besluttet å skifte til NorgesEnergi. 

Det er rundt 23 500 medlemmer i
Huseiernes Landsforbund som har hatt
 avtale med Hallingkraft. Jeg er selv en av
disse.  Dersom kundene ikke foretar seg
noe, vil de automatisk bli flyttet til Nor-
gesEnergi, på samme, eller bedre, vilkår
som de hadde i Hallingkraft. De nye
 tilbudene i NorgesEnergi er omtalt et
 annet sted i dette bladet. I tillegg vil alle
HL-kunder få tilsendt et eget brev hvor
de nye tilbudene beskrives. Jeg gjentar 
at dersom du ikke foretar deg noe, så
 beholder du samme strømprodukt som
du hadde i Hallingkraft, enten dette var
flytende pris eller fastpris! 

Hovedgrunnene til at vi skifter til
NorgesEnergi er at selskapet er en av

Norges største lavprisaktører på strøm.
Selskapet har vunnet Norsk Kunde -
barometer for strømleverandører i
seks år. NorgesEnergi kan levere
prisgaranti til kunder år etter
år, og har gode tilleggs -
produkter som kan kutte
kundens strømutgifter. 

Dersom du ikke
 ønsker å være med over
til NorgesEnergi, kan du
selv velge ny strømleveran-
dør og flytte dit. Og har du
til nå ikke kjøpt strøm fra
Hallingkraft, bør du likevel
se nærmere på tilbudet fra
NorgesEnergi. Forhåpent-
ligvis er dette gunstigere
enn det du har, slik at det
kan lønne seg å bytte til
vår nye samarbeidspartner.

6 • hus&bolig 6–2010

ROS fra BATTA går denne gang til miljøvernminister Erik Solheim for at han har bevilget
støtte til nettportalen Bygg og bevar. Se www.byggogbevar.no. Nettportalen er det første virkelige samarbeids -
prosjektet mellom bevaringsmyndighetene og byggenæringen. Portalen er avgjørende for alle som arbeider med
å ta vare på gamle og historiske bygg og kulturminner. 

Portalen er ikke minst viktig for å ta vare på fagkompetanse og håndverkstradisjoner. 
Vi håper på linje med Byggenæringens Landsforbund at Bygg og bevar vil bli den store
møteplassen mellom bedrifter, kunder og huseiere som arbeider med slike problem stillinger.

Det er et mylder både i tilbud av tjenester og produkter på por-
talen. Det er viktig at huseieren kan finne den gode håndverkeren
og de beste produktene for å gjennomføre sitt  prosjekt på best
faglig måte.

Nytt strømtilbud

Peter Batta har ordet:

Peter Batta er administrerende direktør i Huseiernes Landsforbund.
Foto: Heiko Junge, Scanpix

Erik Solheim



Møte med 
energiministeren
HL hadde nylig et konstruktivt møte
med olje- og energiminister Terje  
Riis-Johansen. Vi hadde på forhånd
innmeldt tre saker for drøftelser. 

Den første og viktigste var vår
 dokumentasjon av hvor mye hus-
holdningene betaler til ENOVA, som
er statens instrument for praktisk
energipolitikk og ENØK-tiltak, og
hvor lite vi får tilbake i støtte til ener-
gisparetiltak. Vår påstand var at det
her foreligger et alvorlig misforhold.
Husholdningene betalte inn flere
hundre millioner kroner og fikk
 tilbake 40 millioner kroner i 2009. 
I tillegg fikk ENOVA 1 390 000 000
eller 1,39 milliarder i tilskudd over
statsbudsjettet. Heller ikke noen av
disse pengene gikk til energispare -
tiltak i boliger.

ENOVA bruker det meste av sine
inntekter til store prosjekter i indus-
trien, vindmølleparker og fjernvarme-

prosjekter. Vi ga sterkt uttrykk for at
konkrete støtteordninger til hushold-
ningene helt klart ville føre til langt
større iver etter å iverksette enøktiltak
i boliger. Statsråden og hans rådgivere
hadde forståelse for dette. Avslutnings -
vis ba HL om å få oppnevne en repre-
sentant til Statnetts brukerråd.

Ny HL-butikk
Som vedlegg til dette bladet finner du
vårt ”in house”-magasin. Dette bør
du ta vare på! Her finner du tilbud
som bare medlemmer i HL kan få! 

Ellers takker vi for stort oppmøte
på Huseierdagen som vi arrangerte
den 14. oktober. Vi takker også for
deltagelse på våre kurs og konferanser
rundt i landet. 

Husk også at vi har mange fine
premier for deg som vil verve og
vinne!

En riktig god og fredfylt jul ønskes
alle våre medlemmer! p.batta@hus -
eierne.no

7hus&bolig 6–2010 •

Ny adresse?
Logg deg inn på www.huseierne.no

Gå til "Min side" for å gjøre 
endringer

Du kan eventuelt sende en 
epost til post@huseierne.no

Juridisk hjelp?
22 47 75 07
Husk medlemsnummer når du
ringer! 

Du kan nå følge både Hus-
eier nes Landsforbund og Peter
Batta på Facebook og Twitter.

Se www.facebook.com/huseierne,
http://twitter.com/huseierne og
http://twitter.com/PeterBatta,
@peterbatta

RIS fra BATTA går til de fylkesmenn som måtte føle seg truffet av nedenstående! 
I Kommunal Rapport den 30. september er overskriften: ”Statens diktator”.  I ingressen under står det følgende: 

”I det siste har lokalpolitikere kalt fylkesmenn både ”diktatoriske” og en ”trussel mot lokaldemokratiet”. Det er ikke
første gang og blir neppe siste”. Det gis i lederen flere groteske eksempler på at fylkesmenn overkjører vedtak som er
fattet av enstemmige kommunestyrer. 

Fylkesmenn som har pekt seg ut som verstinger er Harald Thune i Rogaland og Kari Nordheim-Larsen i Telemark,
men konflikter mellom lokalpolitikere og fylkesmenn dukker opp over hele landet med ujevne mellomrom, skriver 
Kommunal Rapport.

I Kragerø har ordfører Kåre Preben Hegland (H) sagt at Fylkesmannen truer lokaldemokratiet og motarbeider
 kommunen i etableringer i skjærgården. Han mener dette tærer på lokalpolitikernes engasjement i kystkommunen. 
I konflikten som har gått i Rogaland har Fylkesmannen hatt innsigelser mot kommuneplanen og utnyttelse av arealer 
i Gjesdal.

Slike konflikter må vi regne med så lenge vi har tre forvaltningsnivåer i styringsmodellen vår, med ulike hensyn 
å ivareta og varierende kompetanse.
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For de med allergier kan et plastjuletre være et godt alternativ.
Trærne finnes nå i alle prisklasser. Du kan få riktig så dyre vari-
anter, men også temmelig billige.

– For allergikere anbefaler vi selvsagt plasttrær. Selv om det
ikke er selve grantreet allergikere reagerer på, følger en del uøn-
skede elementer med inn i stuen når man tar inn treet, sier råd-
giver Grethe Aamdahl i Norges Astma- og Allergiforbund.

Støvet laver ned i skjul
Dersom du er lei av gran og heller vil prøve den enkle varian-
ten av plast, er det imidlertid et par ting du skal huske på.

–  Støvtørking bør være en viktig forholdsregel når man hen-
ter inn dekorasjoner og juletrepynt fra kjeller og loft. Det gjel-
der også det kunstige juletreet. Når dette har ligget over somme-
ren på et loft, i en bod, i en kjeller eller i en garasje kan det ha
samlet seg masse støv på det. Derfor bør det rengjøres før det
kommer inn i stuen. Dette gjelder også de som ikke er allergiske.
Støv må bort uansett, påpeker Aamdahl. 

Enkle løsninger
Ingar Iversen i MS-belysning forhandler trær av plast. Prisene
 ligger fra 300 og opp til 1 500 kroner.

Grankvast av plast

smarte løsninger

Julen nærmer seg og snart er det tid for å pynte
våre hjem og stuer. For mange er juletrærne en 

allergibombe. Alternativene blir bedre og bedre.

TEKST: DAG ERIK KONGSLIE

STOR VARIASJON: Det er etter-
hvert blitt mye å velge mellom
hvis du foretrekker plast frem-
for naturlig vare. Prisen varierer
fra et par hundrelapper til flere
tusen. Foto: Star Trading og
Julija Sapic / Scanstockphoto.
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– Trærne kommer i mange størrelser. Helt fra 120 cm og opp til
så høyt som over 3 meter. Noe større er lite aktuelt i privat bruk. Vi-
dere har vi mange varianter av ”treslag” og utseende, i tillegg til at
enkelte trær har integrerte lys slik at du ikke trenger å henge opp ju-
lebelysningen hver gang du tar opp treet, forteller han.

– Trærne er enkle å stue vekk når sesongen er over. I nedpakket
tilstand er de ganske flatpakkede. De fleste kommer i tre deler som
man tar fra hverandre. Deretter klemmer man grenen inntil stam-
men slik at treet blir flatt og klart til oppbevaring, opplyser Iversen.

Bager til oppbevaring
– Vil du pakke bort trærne på en enkel måte, selger vi egne oppbe-
varingsbager til juletrærne, sier innkjøpsansvarlig May-Lin Grøtvedt
hos Plantasjen. Dette er godt alternativ for de som ikke vil ta vare
på den gamle esken, mener hun.

– De dyreste trærne er såpass stive i pris at det kan være nyttig
å kjøpe en slik bag for å ta vare på dem. Hos oss varierer prisene fra
149 kroner for de minste og billigste trærne til 2 990 kroner for det
største og dyreste, sier Grøtvedt. dek@huseierne.no

Hvorfor har du plasttre?
Lise Gulbrandsen
– Fordi det er veldig
praktisk og billig. Og
så er det greit når man
har små barn. Da slip-
per de å stikke seg og
de slipper å dra alle
barnålene utover. 

Inger Lise Larsen
– For det første ser det
nesten ekte ut, det
drysser ikke, man
trenger ikke vanne det
og man har det i hvert
fall fem år før man må
kjøpe nytt. Lukten av
grantre kan man jukse
med.

Mona Kolstad
– Når man bor i et lite
kott, som vi gjør, og
aldri er hjemme i jula,
har man bare plass til
et lite plasttre. Men
tro meg, jeg har så
lyst på et ekte, men vi
drøyer det til vi får en
større leilighet.

Bjør-Erik Loftås
– Plasttre er generelt
bedre. Null barnåler.
Ingen fluer. Barna
synes det er penere.
Lysene er integrerte,
og vi slipper dermed
det styret også.

Hege Lindahl
– Jeg er student og
har ikke råd til et
fancy tre. To ”splæsj”
med grønnsåpe på det,
så lurer du alle.
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Rekordmange vannskader i 2010: 

Slik sikrer du     
I første halvår 2010 fikk hele 5 300 hytteeiere seg en våt
overraskelse – over tre ganger så mange som året før. 
Tar du grep nå, slipper du hyttenerver i vinter. 

TEKST: TONE STIDAHL
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     hytta i vinter

aktuelt og nyttig


FRA HVALER: Også i Østfold var det en kald vinter. Mange opplevde at rørene frøs. Foto: Simen Grytøyr/Scanpix
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– Før hadde ikke nordmenn vann på hytta. Nå er
nesten alle nye hytter utstyrt som eneboliger.
 Likevel tenker vi ikke nok på å unngå vannskade,
sier Lars-Erik Fiskum, forskningsleder ved Sintef
Byggforsk. Han har sett mange stygge eksempler
på ødeleggelser. Skader for opp mot en million
kroner er slett ikke uvanlig. Bare i januar, februar
og mars 2010 utbetalte forsikringsselskapene
127,6 millioner i erstatning til norske hytteeiere
etter plutselig vannskade – mot 24,9 millioner to
år tidligere. Den eksplosive økningen skyldes
mest sannsynlig den sterke kulden i fjor vinter.

Kombinasjonen av iskalde vintermåneder og
stadig mer hyttekomfort er kostbar. Når fritids -
boligen inkluderer oppvaskmaskin, dusj og vann-
klosett, stiger risikoen for at kulde-
gradene får tusenlapper til å
forsvinne i sluket. Det er ofte mye
mer komplisert å vinterstenge en
moderne hytte, enn en gammel
en. Mange velger å la varmen stå
på hele året, men hva skjer så hvis
strømmen går? Hus & Bolig har
samlet råd.

Farlig mildvær 
Rørleggermester Gunvald Trulssen på Stabbestad
hadde mye å gjøre i vår. Mange hyttekunder i
Kragerø-området fikk en kjedelig overraskelse da
de låste seg inn første gang etter vinteren, og
ringte ham for å få hjelp til å ordne opp. 

– Hver eneste vinter ryker det en del dusjbat-
terier, men i år var det ekstra mange. De koster
opptil 3 000 kroner å skifte – i tillegg til selve job-
ben. Mange glemmer også ventilen som går inn
til oppvaskmaskinen. Den koster det 2-3 000
kroner å ordne, forteller han.

Så lenge frosten varer, er det ”bare” rør, blan-
debatterier og annet VVS-utstyr som ryker. Med
mildværet kommer også større skader. Vannet

fosser ut av sprengte rør – gjerne i
flere uker – før hytteeieren opp -
dager det. Da er både vegger og gulv
sterkt preget.

– Enten må alt vann stenges og
tømmes, eller så må det stå på nok
varme i hytta, sier Trulssen. Dess-
verre er ingen av delene nødven-
digvis helt enkelt.

aktuelt og nyttig

Denne hytta hadde 40
centimeter vann på gul-
vet før døren ble åpnet.
En frostskade var tint
opp, og vannet fosset.

Foto: Gjensidige.

STØRRE RISIKO: Med dusj
og vannklosett på hytta
øker faren for kostbare
vannskader. Foto: Nina

Granlund Sæther.

Gunvald Trulssen
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”Å tømme alt vann” inkluderer nemlig helt
spesielle prosedyrer for hvert blandebatteri, og
bruksanvisningen må følges nøye. Varmtvanns -
tank og toalett må også tømmes, og hovedkranen
stenges.

Mange velger heller å la varmen stå på vin -
teren igjennom, og holder seg til regelen om at
det skal være 10 varmegrader i rom med vann i.
Men det er ikke alltid nok, opplyser Lars-Erik
 Fiskum. 

Steng alltid vannet
– Du må vite hvilke rom og hvilke vegger det går
vann i. Da kan du klare deg med å varme opp
disse, eller legge varmekabler der rørene går. Al-
ternativet er å ha varme på i hele hytta. Hvor
mange grader du trenger, henger sammen med
hvor rørene er plassert i veggen. Er røret midt inne
i veggen, det er  – 20 C ute, og + 20 C inne, vil det
være rundt 0 C der røret er. Er det – 25 C ute og
+ 5 C inne, er det trolig minusgrader midt i veg-
gen, der røret ligger, forteller han. Dette er det
mange som ikke tenker på. De setter ovnen på
noen plussgrader, og regner med at det holder.  

Slik sikrer du hytta i vinter
Når du skrur av strømmen:
Steng alltid hovedstoppekranen når du reiser fra hytta. 
Da begrenser du eventuelle skader. Følg denne rekkefølgen når du
vinterstenger:

1 Skru av strømmen til varmtvannstanken før du begynner å 
tappe – ellers brenner du den.

2 Tøm varmtvannsberederen. Er det vanskelig å se om den er
tom, kan du enten la strømmen stå på – eller få rørlegger til
å montere en tappeventil i bunnen.

3 Skru av hovedkranen.

4 Tøm kraner og blandebatterier. Finn frem bruksanvisningene
så du er sikker på å få ut alt. På kjøkkenet bør du ta ut silen
slik at det blir lettere for vannet å renne tilbake. Husk å
tømme alt som har vann i seg, inkludert alle blandebatterier,
vannklosetter, dusjer, oppvaskmaskinventiler, kjøleskap med
isbitmaskin og lignende. 

5 Avslutt med å helle frostvæske i kummer og toaletter.

Når strømmen står på – for å sikre mot skader:
Sørg for tilstrekkelig varme i alle rom med rør. Lukk dører til
soverom etc. uten rør i.

Hvis strøm er din forsikring mot frostskader, bør du også tenke
på strømbrudd. Noen gjør dette ved å la utelampen stå på, og be
naboer si fra hvis den slukker. I så fall må noen inn og sjekke;
enten du selv eller andre som har nøkkel. Andre installerer utstyr
som gjør at de kan ringe og sjekke temperaturen i hytta, og
eventuelt justere den.

Noen jordfeilbrytere går svært lett, og kutter strømmen. Mange
kjøper derfor brytere som prøver å starte på nytt, for eksempel tre
ganger. Sjekk med elektrikeren din hva som gjelder hos deg.

Huskeliste til våren
Har du stengt av alt vann i vinter, så husk denne rekkefølgen når
du åpner hytta igjen til våren: 

1 Steng alle kraner du har åpnet 

2 Åpne en varmtvannskran – helst på kjøkkenet

3 Åpne hovedkrana. Nå skal det komme luft i varmtvanns -
kranen frem til berederen er full. Det hører du ved at det freser. 

4 Når det bare kommer vann, stenger du kranen.

5 Skru på strømmen i varmtvannsberederen
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– Stenger du av vannet før du reiser fra hytta,
unngår du i hvert fall de verste skadene. Dette bør
derfor være hovedregel nummer én – selv om
du ikke får tømt rørene fullstendig, råder Fis-
kum. Helst bør du også få tømt alle rør for vann,
og få alt vann ut av blandebatteriene.

Avhengig av hvordan hytta er bygd, kan det
være utfordrende å tømme rørene helt. Er rørene
montert i U-form inne i veggen, vil det alltid
ligge noe vann igjen nederst – hvis du ikke får
blåst dette ut. Til det trengs spesialutstyr, eller rør-
legger.

- Kvinner er flinkest
Fiskum synes det er rart at hytteeiere ikke sikrer
seg bedre.

– De fleste forsikrer seg godt med både inn-
brudds- og brannalarm, men statistikken viser at
det er mye større risiko for vannskader. Lekkasje-
varslere kan være lurt, men det aller viktigste er å
bevisstgjøre hytteeierne. De må være mer akt-
somme. Kanskje bør de rett og slett ikke skru av
varmen i januar. ENØK-messig kan man nok få
kritikk for å la strømmen stå på, men det er tross
alt billigere å betale strøm gjennom vinteren,
enn å få en stor vannskade.

– Hva er de aller vanligste feilene folk gjør når
de reiser fra hytta?

– De glemmer å tømme blandebatteriene – el-
ler får ikke gjort det ordentlig fordi de ikke har
bruksanvisningen, forteller rørleggermester Gun-
vald Trulssen.  

Han mener det er typisk norsk å kaste bruks-
anvisninger, og leve i den bestemte tro at man kla-
rer alt selv. Når Trulssen går gjennom høst-huske-
listen med forskjellige hytteeiere, er det damene
som får best skussmål.

– De noterer alt ned, og det er lurt – for det er
litt å huske på! Menn synes gjerne ikke at det er
nødvendig – og så ender det med at de glemmer
noe. husogbolig@huseierne.no

Én kuldegrad kan være
nok, og vann som
sprenger, sildrer eller
fosser, kan bli svært
kostbart. De 5 300 ska-
dene i første halvår ga
en samlet utbetaling på
214 millioner kroner fra
forsikringsselskapene. 
Foto: www.skikkelig-
rorlegger.no

aktuelt og nyttig

Dette dekker 
forsikringen
– Hytte- og husforsikring generelt dekker
plutselig og uforutsett vannskade, for
eksempel ved at vann- og avløpsrør går
lekk. Også utstyr som blandebatterier
dekkes, forteller Oddvar Stensrød, sous -
sjef med ansvar for vann- og fuktskader i
Gjensidige. Frost- og vannskader på
grunn av strømbrudd dekkes også av for-
sikringen.  

Dersom skaden skyldes uaktsomhet, du
ikke har hatt på tilstrekkelig varme i
hytta, eller ikke stengt av vannet, kan du
imidlertid få avkorting i erstatningen –
fra 10 prosent og oppover. Ved store
vann- og muggskader kan dette utgjøre
betydelige summer.

– Vi anbefaler hytteeiere å sette ter-
mostatovner på høyeste trinn. Da har
man mer å gå på ved sterk kulde, og kan
unngå skader. Det er vanskelig å få tømt
ut absolutt alt vann, derfor er det alltid
lurt å la litt varme stå på. Husk også å
skru av vannet når du reiser. Det er det
svært mange som glemmer, sier Stens -
rød. 

Serviceavtale med
rørleggeren 
En del rørleggere og hytteservice-firmaer
tilbyr avtaler om vinterstengning, vår -
åpning, nøkkeloppbevaring mm. 

Rørleggermester Gunvald Trulssen på
Stabbestad tar for eksempel 700 kroner
pluss mva. for å stenge om høsten, og
det samme for å åpne om våren. Eieren
kan da komme til varm hytte, med
varmtvann i dusjen. Prisen inkluderer
garanti i tilfelle VVS-utstyr ryker på
grunn av frost. 

Hytteservice-firmaer rundt i landet tilbyr
ulike avtaler om vintersjekk, som kan
inkludere både innvendig og utvendig
sjekk flere ganger i løpet av vinteren –
alt avhengig av hva kunden ønsker seg. 
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Til:  Medlemmene av
       Huseiernes 
       Landsforbund

Fra: VENTELO
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Gode 
søppelløsninger 

mangelvare
Én søppelbøtte i skapet under vasken er på langt nær 

nok nå når stadig mer av avfallet vårt skal kildesorteres. 
Likevel er gode, praktiske løsninger til kjøkkenet mangelvare.

TEKST: RIKKE ÅSERUD

ORDEN: Har du plass i kjøkken-
benken er det lettere å få 

orden på avfallet. Foto: Ikea.
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Morten P. Røvik fra Nannestad var så lei av
de mange avfallsbeholderne som domi-
nerte kjøkkenet at han tok saken i egne

hender og lagde seg sin egen lille resirkulerings-
stasjon. Utallige søk på nettet og i møbelforret-
ninger etter praktiske avfallssystemer ga ingen re-
sultater. 

– Vårt hus er fra første halvdel av 1800-tallet,
og vi har gammel kjøkkeninnredning med liten
plass i benken under vasken. Det er mange gode
avfallssystemer for dem som bygger nytt kjøk-
ken i dag, men hva med alle oss som ikke gjør
det, spør huseieren retorisk. Familien sorterer i
fem ulike fraksjoner, og lenge var løsningen en
rekke ulike bøtter på kjøkkengulvet.  Men så gikk
Røvik til innkjøp av en enkel kommode fra Bohus
med dype skuffer, som han plasserte bøttene i.
Oppå kommoden har han satt to kaffemaskiner,
slik at møbelet nå er blitt en kombinert kaffe- og
resirkuleringsstasjon.

– Det fungerer helt greit. Men jeg er praktiker,
og vet nøyaktig hva jeg aller helst ville hatt: En
kommode der skuffene var konstruert slik at når
du kom bort til den med matavfall i hendene,
kunne du dytte til skuffen med albuen slik at
den gikk opp av seg selv samtidig som lokket
gikk opp. I vårt system i dag må vi dra ut skuffen
og ta av lokket på bøtten som står nedi. Det er
greit, men tungvint og mindre renslig enn en or-
dentlig tilpasset løsning, sier Røvik. 

Han etterlyser engasjement fra både politi-
kere, miljøorganisasjoner og møbelbransjen. 

– Alle vil jo at vi skal resirkulere; også vi hus-
eiere. Men hvorfor er det så vanskelig å få lagt til
rette for det rent praktisk? Og hvorfor er ikke
miljøorganisasjonene i større grad pådrivere på
dette området, spør han engasjert. 

Ømt punkt 
Stiftelsen Loop har som hovedoppgave å  være

aktuelt og nyttig

KAFFE- OG SØPPELSTASJON: En kommode med dype skuffer ble løsningen da
de mange avfallsdunkene truet med å overta kjøkkenet til Morten P. Røvik i
Nannestad. Foto: Morten P. Røvik.

GODE LØSNINGER: – Hvor er de gode, praktiske
løsningene for avfallssortering på kjøkkenet,
spør Morten P. Røvik. Foto: Morten P. Røvik

SKUFFER: Hver avfallstype har sin skuff. 
Foto: Morten P. Røvik
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en pådriver for kildesortering og gjenvinning i
Norge. Daglig leder Nancy Sand innrømmer at de
praktiske sidene ved avfallssortering i hjemmet
har vært et stebarn for stiftelsen. 

– Ja, der treffer du et litt ømt punkt. Vi jobber
nå med å lage en praktisk veileder der vi tenkte å
samle en del tips om hvordan man kan organi-
sere avfallssorteringen i hverdagen, sier Sand.
Hun mener imidlertid at det finnes mange gode
løsninger på markedet. 

– Har du ikke mulighet til å lagre noe særlig
i benken under vasken, kan du gå på butikker
som Clas Ohlson eller lignende og kjøpe bokser,
bøtter og så videre, sier hun. 

Tenk kreativt
Også miljøorganisasjonen Grønn Hverdag anbe-
faler folk å tenke kreativt. 

– Det er ingen lov som sier at søpla må stå
under vasken på kjøkkenet. Har man ikke plass
der, får man rydde plass andre steder, mener dag-
lig leder Tone Granaas, som selv har én bøtte til
matavfall, én til restavfall og en liten pose til bat-
terier, lyspærer og lignende under kjøkkenvas-
ken. I skapet ved siden av har hun en pose til plast
og en bøtte til glass og metall, mens kurven for
papir, papp og kartong står i et hulrom under
benken. 

Papp, papir og kartong: 
Deles inn i undergruppene bølgepapp, drikkekartong, emballasje -
kartong og papir.
JA: Aviser, tegneserier, reklame, ukeblader, paperback-bøker,

drikkekartongkubber, pizzaesker. 
NEI: Fettete eller sølete papir, papir som er sammensatt med for ek-

sempel plast eller metall.

Plastemballasje: 
JA: Flasker uten pant, kanner, folie, poser, begre, kopper, blom-

sterpotter, isopor. 
NEI: Plast som ikke er emballasje, for eksempel lego, plastmøbler,

penner. Plast med matrester eller annet, for eksempel
tannkremtuber, majonespakker. Faremerket emballasje. 

Metallemballasje: 
JA: Hermetikk, påleggsbokser, aluminiumsformer.
NEI: Skruer, spiker, saks, kniver.

Glassemballasje: 
JA: Flasker. Syltetøy-, barnemat-, pastasausglass og lignende.
NEI: Krystall, kopper, servise, speil. 

KILDE: Loop. Se mer på www.loop.no 

NATURLIG: Sorteringssystemer følger med som en naturlig del av de fleste nye kjøkken i dag. Her fra et av Kviks utstillingskjøkken.
Foto: Rikke Åserud.
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TIPS til oppbevaring av avfall: 

• Bøttesystem på skinner i skapet under vasken
• Plastbokser beregnet til barnas leker
• Kommode med dype skuffer og bøtter oppi
• Kurver til papiravfall 
• Barnekommode med plastskuffer

– Men er ikke søppelsorteringsmøbler en
mangelvare?

– Jo, når du sier det synes jeg gjerne vi kan ut-
fordre møbelindustrien der. Det er mange løs-
ninger for kjøkkenbenken, men for oss som ikke
har plass til alt der, hadde det vært fint med an-
dre konsepter, medgir Granaas. 

Bærekraftige kjøkken
Vi behøver kanskje ikke å vente veldig lenge på
bedre utvalg i avfallsmøblement. Ved møbelhuset
Ikea er dette et satstningsområde, forteller salgsle-
der for kjøkken, Hans Asgeirsson.

– Etterspørselen etter avfallsordninger øker

veldig. For å finne ut av hvordan vi best kan imø-
tekomme folks behov, har vi nylig gjort grundige
undersøkelser av hva folk ønsker seg, sier Asgeirs-
son. Undersøkelsene ble gjort i samarbeid med
elever på Westerdals kreative fagskole, og pro-
sjektet skal etter planen munne ut i gode, nye
oppbevaringssystemer. 

– Vi har fortsatt ikke fått den fullstendige slutt-
rapporten, men prosjektet viser at folk helst vil ha
avfallssorteringsløsningen på kjøkkenet, og at det
skal være ”pent” – og med det mener de skjult,
sier Asgeirsson, som røper at det bærekraftige
kjøkkenet blir et satsningsområde for Ikea neste
år. raa@huseierne.no

Tone Granaas, daglig 
leder Grønn Hverdag.

SMALT: Har du liten plass på
kjøkkenet finnes smale løsninger.
Ulempen er at du må tømme
ofte. Foto: Sigdal Kjøkken. 

PLASSKREVENDE: Mange kjøkken
er bygget for én avfallsbøtte.
Hvor skal man da gjøre av 
alle de andre? Foto: Ikea. 

KREATIVT: Tenker du kreativt kan du finne dine
personlige søppelløsninger. Her har interiørstylist
Signe Schineller laget en miljøstasjon av et barne-
møbel fra Ikea og klistremerker fra Happylines.no.
Foto: Signe Schineller. 
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Synd hvis den 
skulle brenne opp.

Handler det om elektrisitet, 
trenger du bare ett nummer.

Er du klar over at det er ditt ansvar å holde det elektriske i stand i hjemmet ditt, at anlegget er i orden 

og alle tilkoblinger er forsvarlige. Vet du at mange branner skyldes feil i det elektriske? EL-sjekken 

er en enkel og rimelig måte å redusere faren for brann. En av våre dyktige elektrikere kommer hjem 

til deg og ser over anlegget ditt. Du får en status-rapport med informasjon om hva som eventuelt 

bør forbedres, samt gode råd om sikker og riktig bruk av strøm og elektriske apparater.

Tlf. 02060
www.sikringen.no
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– Det er to ting som bestemmer kvaliteten på
speilet. Det ene er at glasset må være jevnt og
fint, og det andre er at tykkelsen på sølvsjiktet må
være god. Sølvsjiktet er den blanke flaten som
ligger bak glasset i speilet. Det er i sølvsjiktet du ser
speilbildet ditt og er dette for tynt vil speilet reflek-
tere dårlig, forteller direktør Sverre Tangen i Glass
og Fasadeforeningen.

Bøyer virkeligheten
- Problemene oppstår når speilet bøyer seg. Jo

tynnere speilet er jo lettere har det for å bøye seg
og for å forme seg etter underlaget det er festet på.
Speil på baderom kan være ekstra problematiske
på grunn av det fuktige klimaet inne på rommet,
fortsetter han.

– Når speilet får krumninger vil vi kunne opp-
fatte det vi ser i speilet som større eller mindre. Det
er slik morospeil blir laget, som man kjenner igjen
fra tivolier. Konvekse speil har form som utsiden av
en ball. Når du speiler deg i et konvekst speil for-
minskes refleksjonsbildet og du ser smalere ut.

Feil speil på veggen der?
Har du lurt på hvorfor speilbildet ditt kan variere fra perfekt til noe usselt?

De fleste har sikkert opplevd at det er store forskjeller på speil. Det har med speilets kvalitet å gjøre.

TEKST: DAG ERIK KONGSLIE

aktuelt og nyttig



REFLEKTERER LYSET: Det er kvaliteten på metallbelegget som bestemmer hvor godt et speil er. 
Moderne speil er som regel belagt med aluminium bak. Sølv kan også brukes. Foto: Bjarne Nygård / Samfoto.
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PENERE I NYTT SPEIL: Krummingen kan
blant annet avgjøre om man blir rundere
eller slankere. Foto: Isidor Åstrøm.
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– Kan et slikt speil brukes for å manipulere?
– Vi har hørt om tilfeller hvor dette er blitt
gjort i butikker, men navnene på butikkene vil
jeg ikke ut med. Men det er ikke tvil om at det
er mulig å bruke denne typen speil for å ma-
nipulere virkeligheten av hvor flott man ser ut
med for eksempel en ny bukse.

Vil du forstørre objektet i speilet er det et
konkavt speil, som har form som innsiden av
en ball, du vil bruke.

– Krumningen på speilet avgjør altså hva
du ser, og derfor er det viktig med et tykt og
godt speil, sier Tangen.

Betal for kvalitet
Ifølge Tangen er det stor sammenheng
mellom pris og kvalitet på speil. Selv om det
ikke er så lett å få tank i dårlige speil i Norge
forekommer det.

– Du kan uten problemer gå i de fleste ba-
deromsbutikker i Norge og få kun gode speil.
Man bør være obs på speil i billigbutikker.
Går du til en glassmester vil du få en helt an-
nen kvalitet enn noe annet sted. Ofte er det
når man skal speillegge større flater at det blir
problemer. Store speil er veldig kostbare, der-
for kan det være fristende å lempe på kvalite-
ten for å få råd til å dekke hele flaten man øn-
sker. Dette kan man ofte se på steder hvor det
kreves store speil, som på danseskoler eller for
eksempel store speilflater i butikker, sier han.

Liten etterspørsel
At noen vil montere speil med modifikasjoner
for å se bedre ut hjemme har ikke glassmes-
terne særlig tro på. Det viser også etterspørse-
len.

– Vi får ingen henvendelser hvor noen øn-
sker speil som gjengir annet enn virkeligheten.
Da må man nok i en fornøyelsespark, fortel-
ler glassmester Tone Stensrud i Norsk Kunst-
glass AS.

– Det gjelder også på større flater. Jeg tror
nok folk er opptatte av mest mulig realistisk
gjengivelse. Ønsker du å spare kostnader må
du nok bestille et speil som er produsert et
helt annet sted enn der vi normalt får speilene
våre fra, sier hun. 

Heller ikke hos Glassmester1 har på-
gangen etter å montere speil som forvrenger
virkeligheten vært stor.

– Jeg tror ikke du finner en glassmester i
hele landet som selger dårlige speil. Jeg tror
folk er opptatt av å få et mest mulig korrekt
speilbilde, sier glassmester Christer Eriksen i
Glassmester1.

– Skulle man på død og liv ha et ønske om
å få et speil som viser noe annet kan man
selvsagt henvende seg. Det lar seg gjøre som
bestillingsvare. Samtidig finnes det butikker
som tar inn speil av lavere kvalitet, men hvem
vil vel egentlig ha det? dek@huseierne.no

Godt lys er like viktig
Kanskje like viktig som et godt speil er hvordan du lyser opp
 speilbildet.

– For å se godt i et speil er det viktig at lyset plasseres riktig. Det er fordelaktig å ha
lyskilden mellom deg og speilet, sier administrerende direktør Petter N. Haug i Lyskul-
tur.

Lyset bør helst ikke komme ovenfra. Da får man slagskygge og du får langt i fra
optimal refleksjon fra speilet, mener han.

– Hos frisører, i garderoben på et teater eller i typiske sminkerom kan man legge
merke til hvor lysene befinner seg. Det klassiske speilet med mange lyspærer som en
slags ramme rundt, gir optimalt lys, forteller Haug.

Når vi nå går en mørkere tid i møte, vil det gode lyset forsvinne.
– Problemet ligger i at det er glødelampen som gir det beste lyset. Denne skal

forsvinne helt fra markedet. I tillegg skal halogenlampen som er en god nummer to,
forsvinne. Da sitter vi igjen med sparepærer, lysstoffrør og lysdioder (LED). Lys-
kvaliteten til de to første har man tynt maksimalt ut av. Det er kun på lysdioder det 
er mulig å forbedre lyset. Dette håper vi kommer i fremtiden, men i nært perspektiv
finnes det ikke noe godt alternativ til glødelampen for å gi virkelig godt lys, sier
Haug.
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HENGER I STROPPEN:
Bård Amundsen kommer
til der andre må gi opp.
Gårdsrommet fem etasjer
under ham er bygget inn
og dekket med glass.
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Bård Amundsen på 25 og Erlend Siem, 26,
er i ferd med å slå seg opp i hovedstaden.
De to guttene fra Romsdalen har gjort kla-

trehobbyen til levebrød. I løpet av kort tid har de
fått en anselig kundeportefølje. Det begynte med
fjerning av snø og is i romjula i fjor, og har fort-
satt med en rekke vedlikeholdsoppgaver der
mange må gi opp.

Hus & Bolig er med de to guttene på et opp-
drag høyt til værs, og balanserer etter beste evne
rundt på regnvåte tak midt i Oslo-gryta. Under
oss er gårdsrommet glasset inn. Det er med andre
ord umulig å komme til med stige, stillas eller lift.
Utstyrt med tau og kroker firer Bård Amundsen
seg nedover veggen hvor oppgaven er å feste en
løs kabel. En lekkasje er allerede reparert. Takren-
nene skal også renskes for løv og rusk. Erlend
Siem står igjen på taket. Han sørger for at tauene
henger riktig. Og skulle noe skje med kameraten
kan han trå reddende til. Derfor er det bare en
som henger i stroppen om gangen.

Under glasstaket er et stort område sperret
av. Vi synes det er skummelt bare å titte ned, og
undrer om ikke dette kan være farlig. 

– Nei. Vi er overlegne på sikkerhet. Vi har
begge sele, og vi jobber alltid med doble barri erer,
det vil si to uavhengige forankringspunkt, forkla-
rer Siem. – Vi har ett arbeidstau og et sikringstau
med løpebrems. Vi har aldri opplevd ikke å ha
kontroll. 

Rope access
I utlandet, for eksempel i Storbritannia og i
 Statene, er denne måten å jobbe på langt mer
 utbredt. Det kalles rope access, altså tilgang med
tau. Selv begynte guttene med klatring i

Hvert år skjer det ulykker fordi gårdeiere slumser med
vedlikehold på tak og fasader. I fjor ble eksempelvis
en 24 år gammel gutt alvorlig skadet da han fikk en

stor isblokk i hodet. 
– Vi gjør vedlikeholdet både enkelt og rimelig, og

vi kommer også til der mange andre må gi opp, hevder
to klatrere som har startet bedrift i hovedstaden.

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER



Tar tak
i høyden
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Romsdals alpene; siden er de utdannet i til-
komstteknikk og arbeid i høyden i vestlandsbe-
drifter knyttet til oljeindustrien. Sikkerhetsni-

vået fra oljebransjen har de overført til eien-
domsbransjen i Oslo. Det betyr blant annet at
alt verktøy er sikret med tau. Verken drill eller

aktuelt og nyttig

LUFTIG: Niclas
Risvoll har fått
jobben med å

male veggen i et
bratt heng. Foto:
www.hoyden.as.

NYETABLERT: Bård Amundsen og Erlend Siem har startet egen bedrift, og tilbyr seg å løse
enkle vedlikeholdsoppgaver i høyden for hus- og gårdeiere i Oslo.
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hammer kan falle ut av hendene på guttene
og ned i hodet på noen under.

– Arbeidsmetoden har mange fordeler,
hevder Siem. – Vi kommer til der andre ikke
har sjanse, der hvor det for eksempel er for
trangt å få en stor lift inn i bakgården. Sjelden
må vi stenge av mer enn fortauet. Biler, bus-
ser og trikker kommer frem selv om vi jobber.
Vi kan som regel også gjøre en mer komplett
jobb enn de som bruker lift. Vi kan for eksem-
pel rydde hele taket for snø, ikke bare istap-
per langs takskjegget. Og så blir det rimeligere
og mer kostnadseffektivt, skryter han.

Samarbeider med flere
Guttene i Høyden Eiendomsservice, som for-
uten reparasjoner og isfjerning har malt ene-
boliger i bratte heng på Ljan og vasket vin duer

i blokker på Østkanten, samarbeider med
hele 13 fagpersoner.

– Vi var avhengig av å knytte til oss fag-
kompetanse. Når vi skal legge varmekabler
må vi gjøre det i samarbeid med en autorisert
elektriker siden vi ikke selv har den formelle
kompetansen som kreves. For øvrig samarbei-
der vi både med taktekkere og snekkere, for-
teller Bård Amundsen. Han er ferdig med å
feste kabelen.

Nå står vintersesongen for tur. Guttene
oppfordrer gårdeierne til å renske takene for
snø og is FØR det skjer nye, alvorlige ulykker. 

– Velg gjerne en ny og innovativ måte når
sikker ferdsel på gateplan skal ivaretas, hilser
de. ngs@huseierne.no

Høyere bøter
Nå vil byrådet i Oslo øke bøtene for å få gårdeiere til å rydde takene for snø og is
før det skjer flere alvorlige ulykker. Dagbøtene til gårdeiere vil øke fra 500 til 5 000
kroner. Det er trafikketaten og brannvesenet som skal rapportere om farlig is. 

– Det er gårdeierne som har ansvaret for å rydde is og snø fra takene, og med 
5 000 i gebyr tror vi at enda flere tar det ansvaret, sier byrådsleder Stian Berger
 Røsland til TV2. 
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Frankrike lokker 
Nordmenn som kjøper bolig i Sør-Frankrike blir stadig yngre. 

Internett, fleksible jobber og lavprisfly har ført til det ikke bare 
er pensjonister som slår seg ned på den franske middelshavskysten. 

TEKST: HENRIK PRYSER LIBELL

UTVANDRERE: Mirjam og Svein Jensen fra Fredrikstad har slått seg ned i Homps i Sør-Frankrike. På La maison le Tournesol               



– Dette er et riktig kardemommested! Rådhus-
klokken ringer hver time. Iblant må borgermeste-
ren annonsere at en katt er forsvunnet, forteller
Miriam Jensen begeistret. Sammen med mann
og datter har hun slått seg ned i en liten, sørfransk
landsby en time fra Pyreneene og Middelhavet.
Landsbyen Homps har 700 innbyggere. Den nor-
ske familien lever av å drive et hus med utleieen-
heter. Overnattingsstedet Le Tournesol er et over
200 år gammelt nyoppusset herskapshus. Den

tidligere vingården er blitt Jensen-familiens hjem
og levebrød, etter at de kjøpte den for fire
år siden. 

Gode råvarer
– En rett jeg ofte lager til gjestene er an-
debryst med stekt champignon, bakt
tomat og appelsinsaus. Råvarene er
viktige. Og det er noe av det som er så
deilig med å bo her i Frankrike. Det
har vært en drøm i alle år å drive
noe sånt, sier husfruen til Hus & Bo-
lig. 

– Hva trakk dere til Frankrike?
– Været, væremåten og maten.

Sommeren varer lenge og vinteren
er kort. Desember her er som september
i Norge. Det har hendt vi har sittet ute i
t-skjorte på julaften. Solen kommer til-
bake i februar, og da blomstrer man-
deltrærne. Men det er nok vel så mye
den franske væremåten som tiltaler
meg. Høfligheten. Her i Homps sier alle
"bon jour" til alle de møter sier hun.  

Duft og ferskt brød
Mange av de samme tingene fikk Ragna
Lislerud fra Ski til å kjøpe en ekstra bo-
lig i landsbyen La Cadiere ved middel-
havskysten. 

– Det var spesielt stemningen som trakk oss til
Provence: Det å kunne sitte i skyggen med et glass
vin og lese en bok. Duftene, landskapet, å lese
franske aviser og gå turer blant hus og gater som
har sett slik ut i århundrer. Det er noe vi ikke har
hjemme på Ski, eller finner på Costa Blanca. 

Noe av det hun nyter mest med La Cadiere er
å kunne gå ned til bakeren om morgenen for å få
nybakt brød fra steinovnen til frokost, og prate
med kjente på veien. 
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Gode råd ved kjøp av bolig i Frankrike 
• Bruk en norsk mellommann, for eksempel advokat eller megler,
som både har kjennskap til fransk juss og behersker språket godt. 

• Sett deg inn i de skattemessige konsekvensene av å kjøpe eien-
dom i utlandet. 

• Ved kjøp av boliger under oppføring, er det spesielt viktig å sjekke
seriøsiteten til entreprenørene. 

• Dersom det kreves forskudd, bør du kreve bankgaranti for det
beløpet du må betale inn. Ta godt vare på kvitteringer for innbe-
talt beløp til selger. 

• Lytt til andres gode råd og les gjerne nettsidene til nordmenn som
bor i Frankrike.

aktuelt og nyttig

                          tilbyr de turistene mat og losji. Foto: Kristofer Sandberg.

Foto: Grete Kempton
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Norske meglere
Jensen og  Lislerud er ikke de eneste nordmen-
nene som har kjøpt bolig i Frankrike. Det merker
man på den voksende "norske" meglerbransjen i
landet. 

– Da jeg startet med eiendomsmegling her for
ti år siden var jeg nesten helt alene her som skan-
dinav. I dag er vi mange, forteller Erik Fougner,
som har kontor i Biot. 

Han var tidligere sjef for Norske Skog i Frank-
rike, men i dag lever han av å formidle boliger til
nordmenn i Sør-Frankrike. Han kaller seg "kjøps-
megler" i stedet for eiendomsmegler, for jobben
hans er ikke å vise og selge hus, men å hjelpe bo-
ligsøkere med å finne frem til den rette byen,
den rette siden av byen, den rette megleren, og
først til slutt –  kanskje – den rette boligen. 

Lavprisfly og yngre
– De mange dårlige norske vår- og sommeropp-
levelsene og nye flyforbindelser fra Oslo, Trond-
heim og Bergen til franske byer er med på å skape
økt interesse for å kjøpe her nede, sier Fougner. 

Profilen på dem han hjelper har endret seg i
løpet av de ti årene han har holdt på. 

– Før var det pensjonister som
kjøpte en treroms leilighet til bruk i
vinterhalvåret. I dag er de fleste kun-
dene yrkesaktive, som regel selvsten-
dig næringsdrivende. De har barn og
liker å spille golf. Fougner mener for-
klaringen blant annet er at internett
har gjort det mulig for dem å jobbe
fra utlandet.  

De velstående med hytte
Uansett alder tilhører den vanlige
norske kjøpegruppen i Frankrike

Norges velstående. 
– Nordmenn som

kjøper i Frankrike er ikke ty-
pen som veier Spania mot
Frankrike som et varmt land
i sør. De elsker Frankrike og
liker ikke de norske koloni-
ene i nabolandet. De prøver å
blende inn og snakke fransk.
Jeg pleier å si at det som trek-
ker dem hit er de fire K-ene;
kunst, kultur, klima og det ku-
linariske kjøkken, sier Fougner. 
Frankrike-kjøperne har som re-

gel både hus og hytte hjemme.
For boligprisene i Sør-Frankrike

er ikke lave. De ligger minst på nivå med Oslo. 
– Et rekkehus kan komme opp i 3 – 4 millio-

ner. Du må legge til en million eller to for å få sjø-
utsikt. Selv ikke finanskrisen eller eurokrisen har
ført til noe fall i prisene her ennå, sier Fougner,

som også minner om at levekostnadene i Frank-
rike ikke er mye lavere enn i Norge, slik de er i
Spania. Ikke minst på grunn av den høye prisen
advarer han mot å kjøpe hus for fort. Man skal
vite hva man gjør. 

Kjøp med norsk hjelp
Det samme mener Agnar Carlsen, leder i megler-
firmaet Norsk Megling; 

– Kontrakter og det formelle rundt boligkjøp
er veldig annerledes her i forhold til Norge. Jeg vil
anbefale alle å kjøpe gjennom en norsk mellom-
mann, sier han. – En av forskjellene er at i Frank-
rike har man ikke et system med én megler som
selger huset ditt, men mange. Den som får det
solgt, får bonusen. Derfor tar meglerne mer i
provisjon enn det som er vanlig i Norge, forkla-
rer Carlsen. Det er vanskelig å sette seg inn i lover
og regler uten hjelp fra en advokat eller et megler-
firma, mener han. 

Tirsdags-petanq
Finn Melbye er president i klubben Norvège Cote

aktuelt og nyttig

Nordmenn 
liker utlandet
Prognosesenteret antar
at over 20 000 nordmenn
vil investere i bolig i
 utlandet i løpet av de
neste tre til fem årene.
Spania er det mest
 populære landet for
ferieboliger, men også
reisemål som Tyrkia og
mer eksotiske land som
Brasil og Thailand
 kommer etter.
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d'Azur, en klubb for rundt 500 fastboende nord-
menn. Mandagsgolf i Sophia Antipolis og tirsdags -
petanq i Valbonne er blant klubbens program -
poster. 

– Det er store forskjeller mellom å kjøpe i en
storby som Nice, i mellomstore byer som Antibes
og Cannes eller i landsbyene. Det er også stor for-
skjell på østkant og vestkant, så det er bra å vite
hva man gjør, sier Melbye. 

– Nesten alle som kjøper i Frankrike har leid på
forhånd, gjerne i årevis, for å se om de trives i
Frankrike, sier Melbye. Som foreningsleder har
han fått mange spørsmål om emnet. Selv har han
hatt hus i Frankrike i 12 år. 

– I Frankrike har vi alt vi kan ønske oss. To ti-
mer herfra er det svære skianlegg i Alpene, Italia
ligger 40 minutter borte og det er enda kortere til
havet. Selv den norske gå-kulturen får man her.
Franskmennen er flinke til å legg opp naturstier, og
er mye utendørs, på tur og piknic. Jeg kan egent-
lig ikke se en eneste ulempe ved å tilbringe pensjo-
nisttiden her, smiler han. – Eller noen som helst
tid, for den saks skyld. husogbolig@huseierne.no

TILTREKKENDE: 
Frankrike har mange sjarmerende 
og stemningsfulle landsbyer. Foto: Kristofer Sandberg.
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Etterisolering med Glava av hus med kaldt loft fra 60, - 70-, og 80-tallet er en lønnsom og miljø-
bevisst investering. Utregninger fra SINTEF Byggforsk (1) viser at hus med bare 10 cm isolasjon på
loftet som blir tilleggsisolert med 20 cm gir et sparepotensial på over 3.000 kwh/år. En investering
som raskt er innspart på ca. 3 år. 

Gjennom etterisolering bidrar du positivt for miljøet gjennom redusert CO2-utslipp. Husk også at
Glava Isolasjon er laget av resirkulert glass. 

Plassér pengene på loftet!

tar vare på miljøet

(1) Kilde: Faktaserien fra SINTEF Byggforsk, Etterisolering 2009.



Hjelp til vedlikehold
Da Hus & Bolig kom ut første gang for 
101 år siden, altså i 1909, het bladet
Gaardeieren. Nå har Maler- og byggtapet-
sermestrenes Landsforbund opprettet et
nytt nettsted de har kalt www.gaardeier.no 
Her henvender de seg til gårdeiere, eien-
domsforvaltere, styrer i borettslag og
sameier, vaktmestere og andre som har
behov for råd i forbindelse med vedlike-
hold av sine verdier. 
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Kjøper forsikring 
på nett
Fire av ti kunder som kjøper skade -
forsikring av Storebrand, bestiller 
nå forsikringen på internett, skriver 
Dagens Næringsliv. Ifølge konsern -
direktør Gunnar Rogstad er det
rimeligere både for kunden og for
Storebrand. De fleste nettkundene 
er menn mellom 35 og 45 år.

sett&hørt
“Jeg tipper antallet middagsinvitasjoner

går ned og antallet tyverialarmer 
går opp i fremtiden.”

Professor Runar Døving i Aftenposten

Farlig avfall hoper seg opp
Miljøfarlig EE-avfall hoper seg opp og skaper et avfalls -
problem etter at returselskapene som samler inn blant
annet gamle kjøleskap og TV-er, har innført hentestopp
fra flere kommunale mottak. Klima og forurensingsdirek-
toratet (Klif) har mottatt flere henvendelser fra fortvilte
kommuner som opplever at ingen godkjente returselskap
er villig til å hente EE-avfallet. Det er bransjen selv som
har ansvaret for å samle inn og håndtere EE-avfall. 

– Vi kan ikke ha en situasjon hvor den enkelte for-
bruker leverer inn sitt EE-avfall til forsvarlig behandling
uten at returselskapene oppfyller sin plikt til å ta hånd
om avfallet videre. Dette undergraver hele returordningen,
sier Ellen Hambro, direktør for Klif i en pressemelding.

Levende adventskrans
Snart viser kalenderen desember, og de lange hyggelige søndagene 
med levende lys i adventskransen står for døren. Forny kransen med
søte, morsomme eller elegante planter og skap din egen julestemning,
oppfordrer informasjonsansvarlig Tonje Bergh ved Opplysningskontoret
for blomster og planter (OBP). 

Adventskransen stammer fra Tyskland, omkring 1800-tallet. 
Tyske legender om de fire adventslysene sier at de lyser for tro, håp,
kjærlighet og fred. Foto: Floradania/UK Flowers & Plants Association.

Lystig
I 1912 hadde en tredjedel av
husstandene i Kristiania elek-
trisk belysning, og i 1933 var
alle byens boliger koblet til
strømnettet. Dette var tidlig
også i europeisk sammenheng,
skriver Byminner, utgitt av
Oslo Museum. I Berlin hadde
bare tre fjerdedeler elektrisk
belysning på denne tiden.

Byens første lysreklame var Freias takreklame på Egertorget. Den ble 
montert allerede i 1910 og bestod av 1500 glødelamper. Reklamen lyste opp
hele torget og ble oppfattet som en sensasjon i sin samtid. Foto: Per Løchen.
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Finner ikke ENØK-knappen
I en landsomfattende forbrukerundersøkelse som Infact News har gjen-
nomført for hvitevareselskapet Electrolux, kommer det frem at halvparten
av alle nordmenn sier de ikke har energispareprogrammer på hushold-
ningsapparatene sine. Det er feil, skal vi tro markedssjef Lena Wånemark.

– På nesten alle nye hvitevarer er ENØK programmer integrert som
standardutstyr. Med normal smussgrad vasker moderne maskiner også rent
nok på ENØK programmer, hevder hun. Mer konsekvent bruk av ENØK
funksjonene vil gi lavere strømregning og bidra til mindre CO2 utslipp.
Foto: Electrolux.

På Facebook 
og Twitter

Vil du diskutere noe av det som står
i Hus & Bolig, er du velkommen til
å følge oss på Facebook og Twitter.

Vi setter stor pris på alle slags
tilbakemeldinger. Har du problemer
med å finne oss, kan du gå inn via
nettsiden vår www.hus-bolig.no 

Borettslag slurver med HMS
Over 900 borettslag har opplevd brann eller branntilløp i løpet av de
siste fem årene. Likevel slurves det med systematisk arbeid innen helse,
miljø- og sikkerhet (HMS) i mange borettslag. De oppsiktsvekkende re-
sultatene kommer fram i en undersøkelse gjennomført for Norsk bran-
nvernforening og Tryg blant over 1 000 styreledere i borettslag.

– Det er urovekkende når halvparten av styrelederne innrømmer at de
ikke har god nok kjennskap til HMS-forskriften. En tredjedel mener at
forskriften ikke en gang er relevant for styrets arbeid. Da må vi inn å
bidra, sier konserndirektør Industri i Tryg, Truls Holm Olsen.

– Slurv med HMS øker faren for uønskede hendelser med både materi -
elle skader og personskader, i verste fall død. Det er viktig at styrene tar
dette ansvaret på alvor og setter seg inn i hva som kreves av dem, sier
administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Brannvernforeningen.

sett&hørt
“Svein Gjedrem er ikke en mann som lar

en god beskyrmring gå fra seg i utide.”
Kåre Valebrokk i Aftenposten

Et lite julekyss
I mange land er det skikk å
henge opp misteltein til jul. Er
man heldig, vanker det et lite
kyss eller tre: En kvinne som står
under mistelteinen må ifølge
tradisjonen nemlig la seg kysse
av hvem som helst uten protest,
skriver Norsk Hagetidend. Det er
imidlertid forbudt å plukke den
her i Norge. Planten ble fredet
”mot ødeleggelse av enhver art”
allerede i 1956. 
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Mindre syk

vb.no

VARME & BAD - NORGES LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET

Skift til berøringsfrie kraner  
Desinfeksjonsmidler er vel og bra. Likefullt er det den 
skikkelige håndvasken som er viktigst for å unngå å bli syk, 
hevder Folkeinstituttet. Et godt grep er å skifte til berørings-
frie kraner. Da unngår du smitte fra kran og hendler der det 
ofte florerer med  bakterier og virus. Erfaringer har vist  
at bruk av berøringsfrie kraner, kombinert med andre  
hygienetiltak, kan redusere sykefraværet betraktelig.
Vann- og energisparende er det også.  
Noe å tenke på hjemme? 

Ta kontakt med din nærmeste VB forhandler 
på vb.no for pristilbud. 

Eksempel på berøringsfrie 
kraner fra Oras.

Oras Ventura kjøkkenkran

Oras Cubista servantkran

Foto: Em
ely/Cultura/GettyIm

ages

d1
0
.no



hus & bolig spør; sinnasnekker’n svarer
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Høvler over latskap

TEKST: DAG ERIK KONGSLIE  ILLUSTRASJON: HERB

Otto Robsahm har mange jern i ilden, samtidig som han brenner
for å pusse opp norske hjem. Når han prøver å vekke liv i folks
oppussingslatskap vil han også ha oss til å satse mer på gjenbruk
av materialer og ha høvelen tilbake i den norske verktøykassa.
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Du ser ham som ”Sinnasnekker’n” på  
TV-Norge, men sint er han egentlig ikke.
Han må stadig gå i seg selv for å bygge

opp sinne. Mot neste sesong lover han en
 sintere gladgutt. 

– Jeg har fått høre at jeg ikke er sint nok i pro-
grammet. Det jobber jeg med å bli bedre på til
neste sesong. Etter å ha gjort en sesong med

”Sinnasnekker’n” har jeg sett nok til faktisk å
bli sint. Vi reiser mye rundt og en del av det

vi ser er virkelig så skrekkelig at jeg opp-
riktig og ærlig blir sint på folk.

Hva gjør deg sint?
– Først og fremst blir jeg sint av latskap. Mange
steder står altfor mye ugjort på grunn av at folk
ikke gidder å fullføre. Det er usannsynlig svakt.
Vi har kommet til boliger der vi bare må si fra
oss oppdraget. Det er for stort og ugjennomfør-
bart. Det skal jo bli TV av dette også. Da kan vi
ikke bruke et hus hvor det eneste som ikke
trenger oppussing er nabohuset. Ved ett tilfelle
kom vi hjem til en  familie som hadde bodd
under åpen isolasjon i 15 år. Uten å vite det
hadde de da pustet inn glasstøv i alle år og det
hadde også gitt dem hudskader. Slike ting er
veldig ubehagelig å komme over. Dette er tilfel-
ler hvor det trengs full oppfølging, men ikke fra
et TV-team. 

Hva kjennetegner en nordmann som pusser
opp?
–  Nordmenn er veldig ivrige i starten. Vi har
utrolig mye pågangsmot og tror at alle opp -
gaver er overkommelige. Folk har ståltro på at
de skal klare å pusse opp nær sagt hva som
helst. Da er fallhøyden temmelig stor. Vi er
flinke til å pusse opp når vi pusser opp i små 

Otto Robsahm (42)
– Kunne ikke klart seg uten batteridrill
– Gjør gjerne vennetjenester
– Er skeptisk til passivhus
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porsjoner. Når prosjektene blir for store er  tendensen at
mye blir halvgjort, fordi man  heller går videre på en ny
oppgave når man møter litt motstand. Pågangsmot er en
bra ting, men det blir fort til noe negativt når vi gaper
over for mye. Det er ikke så bra.

Hva er forskjellene på den yngre og eldre garde når
man pusser opp?
– Forskjellene er nok ikke så store som man skulle tro.
Begge generasjoner har like mye mot, og kunnskapene
var nok ikke bedre før enn hva de er nå. Jeg tror det ligger
litt i de norske  genene. Oppussing skremmer oss ikke.
Det som derimot har forandret seg totalt er gjenbruk av
materialer. Tid ligere var man mye flinkere til å bruke
gamle materialer om igjen. Ofte glemmer man at disse
materialene kan være like bra som nye. Med en elektrisk
høvelbenk kan du slipe ned gamle bord slik at de blir 
110 prosent strøkne og klare til gjenbruk. I dag, hvor
 prisene på materialer er mye lavere og økonomien bedre,
har man lagt seg til en vane med å kaste alt gammelt, for
heller å kjøpe nytt. Dette er unødvendig.

– Hva med å kjøpe gamle materialer?
– For meg er det uforståelig at ikke flere forsøker å selge
gamle materialer på for eksempel Finn.no. Å kjøre alt på
fyllingen koster deg tid og penger. La heller noen komme
å hente det. Gjenbruk er i tillegg også miljøvennlig og
dette er et aspekt av oppussingen vi har tenkt å se nær-
mere på i neste sesong av ”Sinnasnekker’n”. Derfor mener
jeg også at høvelen er et verktøy som bør gjeninnføres i
verktøykassen. Høvelen, enten det er håndhøvel eller en
elektrisk høvelbenk, kan forvandle gamle materialer til
like gode som nye.

– Hva er det viktigste vertkøyet i verktøykassen utenom
høvelen?
– For min del er det soleklart batteridrillen. Dette er et
verktøy du alltid har bruk for. Det er alltid noe som skal
skrus opp eller bores inn. Invester i en god batteridrill.
De fleste ville kanskje tro at hammer er viktig, men spiker
er egentlig på vei ut. Skruer gir et mye sikrere resultat.

Er menn like opptatt av verktøy som klisjeen skal ha
det til?
– Jeg tror det er en klisjé. Jeg tror altfor mange der ute
faktisk er for lite interessert i verktøy. Med det mener jeg
at folk tar for lett på valget av verktøy når man skal pusse
opp. Billig verktøy er ikke bra verktøy. Du må opp i høyre
 prisklasser for å få utstyr som hjelper deg til å få et godt
resultat. Er du godt utstyrt er det også mye morsommere
å jobbe. Samtidig vil du se at resultatet blir mye bedre,
fordi utstyret jobber med deg og ikke mot deg. Selv
proffe håndverkere vil få problemer med å få til et bra
 resultat med dårlig utstyr. Legg av penger til utstyr i opp-
pussingsbudsjettet. Dette kan selvsagt være dyrt, men 
det er også litt av årsaken til at vi har lansert Team Otto-
 kortet som gir deg rabatter i over 150 forskjellige butikker
landet over. 

www.foma.no

FOMA FLEX INSTALLASJONSSYSTEM

til sentralstøvsugere.
Montering av sentralstøvsuger i eksisterende og

nye boliger blir vesentlig enklere og raskere med

FOMA FLEX installasjonssystem. Er du litt fingernem

kan du fint gjøre installasjonen selv. Slangen kan

brukes alene eller i kombinasjon med FOMA’s stive

rør og alle tidligere rørdeler passer. 

For mer informasjon: www.foma.no.

Sandstorm sentralstøvsugere

Energibesparende motor og enda bedre effekt 

gir maksimal ytelse, optimal fartsfølelse, et renere 

hjem og et sunnere hjemmeklima.

revolusjonerende enkelt!
NYTT&

FOMA Norge AS
Telefon: 64 91 70 00

E-post: info@foma.no

FLEX SYSTEM
Unique centralvac tubing system
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Du har tidligere sagt at passivhus er usikker fremtid.
Hva legger du i det?
– Jeg tror rett og slett ikke det er forsket nok på livsløpet 
til et passivhus. Jeg er generelt skeptisk til at hus skal være
helt tette og at det er maskiner som skal stå for utskif-
tingen av luften. Jeg er faktisk overbevist om at det ikke
kommer til å fungere. Da jeg bodde i USA hadde de lik-
nende prosjekter, men det ble hele tiden mye tull med
maskineriet. Når huset ikke puster selv, skiftes ikke luften
ut. Husene råtnet og beboerne ble syke. Huset må puste,
og jeg tror at helt tette hus blir for ekstremt. Allikevel
 synes jeg tanken om passivhus er veldig god. Vi trenger å
spare energi og få mer effekt ut av varmen, men jeg tror
passivhustanken er for ekstrem.

Politikerne vil nå slå hardere ned på svart arbeid. 
Bør håndverkere frykte dette?
– Nei, overhodet ikke. Jeg mener at man ikke bør drive
med svart arbeid. Samtidig må det ikke gå utover det jeg
vil kalle nabotjenester. For meg blir det unaturlig at man
ikke skal kunne hjelpe hverandre mot en liten påskjøn-
nelse. Dersom slik svart arbeid blir en del av hoved -
inntekten er det veldig problematisk, men jeg synes en
snekker må kunne hjelpe naboen sin med å sette opp en
terrasse, for så å motta vennebetaling for det. Såpass ærlig
må jeg kunne være. 

Er vi flinke nok til å gjøre en god jobb når vi først
 pusser opp?
– Det kan jeg nesten ikke svare på. Hva som er godt nok er
det kun du selv som kan svare på. Så lenge alt er forskrifts-
messig gjort er det opp til deg selv å avgjøre om resultatet
er bra nok. Det blir som å smake på en kake og si at den er
god, mens resten av selskapet synes den smaker forferde-
lig. Ingen kan si at du tar feil av smaken. Derfor er det
 heller ikke opp til meg å avgjøre om folk har gjort en god
nok jobb. De fleste som pusser opp er tross alt amatører,
og det er viktig å ha i bakhodet. Er du selv fornøyd er det
bra nok. 

Hva med de profesjonelle håndverkerne? De har jo et
rykte på seg for å være slappe og upålitelige.
– Det er et rykte alle håndverkere må leve med. At hånd-
verkere ofte kommer for sent er nok ganske riktig. Der tror
jeg årsaken ligger i at mange er for snille. Vi er ettertraktet
arbeidskraft som er vanskelig å få tak i. Når du først er på
et oppdrag vil ikke kunden gi slipp på deg. Derfor spør
ofte kunden om man kan gjøre flere ting siden man allike-
vel er der. Altfor mange er for snille og gjør det kundene
ber om. Da bruker man lenger tid på det ene stedet og
dette forplanter seg videre i avtaleboken. Til tross for at
det ikke var en del av avtalen, er man redd for å bli opp -
fattet som drittsekk dersom man ikke oppfyller kundens
ønsker. Ha respekt for håndverkerens tid, så tror jeg vi
kommer til å oppleve at han dukker opp til avtalt tid på
avtalt sted. dek@huseierne.no



Nytt bad frister kjøperne
I en undersøkelse blant over 2 000 eiendomsmeglere
i Sverige kommer det frem at nytt baderom er
 viktigere for kjøperne enn nytt kjøkken, skriver
Klikk.no. Slik er det også her i Norge, bekrefter direk-
tør Finn Tveter i Norges Eiendomsmeglerforbund.
Men Tveter presiserer at meglere her i landet sjelden
anbefaler folk å pusse opp før et salg. Det vil ikke
nødvendigvis lønne seg.

Nyoppusset bad frister mange fordi det forstyrrer
hverdagslivet svært mye å sette i gang med arbeidet

selv. Det krever både tid og planlegging hvis en
 familie må klare seg uten.

Uøkonomisk å eie hytte?
På VG-nett leser jeg at en forbrukerøkonom i DnB NOR
sier at det er uøkonomisk å eie hytte. De som er økono-
misk bevisste velger å leie. Det er selvsagt en påstand som
kan dokumenteres tvers igjennom. Det koster både tid og
penger å eie hytte. I tillegg kan det bli mye slit og mange
bekymringer. Ja, det er på grensen til økonomisk uforstand
å eie fremfor å leie.

Fordi jeg eier hytte viser jeg altså uforstand. Jeg reiser i
tillegg sjelden på rabatterte charterbilletter når jeg skal på
ferie. Av alle uøkonomiske onder er jeg den ulykksalige
eier av en bil med de utgifter det fører med seg. Ikke vil jeg
oppleve noen verdistigning på den heller – tvert i mot. Jeg
kjøper kaffe ute fremfor å vente til jeg kommer hjem. Jeg
går på kino og leier dvd fremfor å laste filmen ulovlig ned
fra nett. I følge DinSide.nos nye ”sløsekalkulator” sløser
jeg for nesten 36 000 kroner i året. Hvor vil jeg så med
dette? Alle disse økonomiske fallgruvene jeg stuper ned i
er eksempler på noe som gir livet mitt mening. Fremfor
noe elsker jeg å dra på hytta. Det blir for meg meningsløst
at en forbrukerøkonom skal fortelle meg at min hytteglede
søles bort i et årlig pengebeløp. De som kjøper hytte kjø-
per hytte fordi de har råd. De som kjøper dyre boliger kjø-
per dyre boliger fordi økonomien er romslig nok til å be-
tale for det. Det er ingen menneskerett å kjøpe seg kaffe
ute, eller å dra på utenlandsferie. Bilen din må du gjøre
deg fortjent til å eie – på lik linje må du gjøre deg fortjent
til å gå på kino. Å eie en hytte handler om så mye mer enn
å regne på kostnadene. Vi vet at vi kjøper oss utgifter. Men
vi kjøper oss også opplevelser. Vi er villig til å betale for
trivsel livet ut, for å kunne legge igjen personlige eiendeler.
Vi vil ha tilhørlighet. Å være hyttenomade høres for meg
ut som en rastløs tilværelse. Hyttenaboer kan også være
gode naboer. 

Å kjøpe hytte i håp om å tjene penger på videresalg, er
mildt sagt å spille hasard med pengene. De aller fleste som
kjøper hytte har ikke et investeringsperspektiv, men et livs-
tidsperspektiv. Du som kjøper hytte skal selvsagt ikke høre
på forbrukerøkonomen, men du skal investere dine
penger i din egen fritid og ditt
eget liv. Ditt velvære, både  fysisk
og psykisk, er hva du  investerer i.
Å leie hytte vil aldri kunne
sammenliknes med å eie hytte -
annet enn i kroner og øre. Jeg vel-
ger å betale ekstra for den friheten
det er å ha pengene lenket fast i
”hytta mi”. 

Dag Erik Kongslie
dek@huseierne.no
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Størst sparepotensial 
i gamle hus
Etterisolering kan spare
deg for store strøm -
utgifter. Jo dårligere 
utgangspunkt, desto
flere muligheter.

TEKST: DAG ERIK KONGSLIE

Norges vassdrags- og energi -
direktorat (NVE) vil øke
 energibevisstheten gjennom
energimerkeordningen. 
SINTEF Byggforsk ivrer etter å 
etterisolere eksisterende bygningsmasse.

– Selv om gamle hus ikke kan forvente å havne på øvre
del av karakterskalaen, er det i disse husene det store spare-
potensialet ligger, sier Trond Bøhlerengen. Han er senior-
rådgiver i SINTEF Byggforsk, og har blant annet skrevet
boka ”Etterisolering.”

– Når ønsket er å redusere energibruken til oppvar-
ming, er det tiltak i alle de eksisterende bygningene som
totalt sett monner mest, selv om de gamle husene aldri vil
oppnå samme energistandard som dagens lavenergi- og
passivhus. Jo dårligere utgangspunktet er, desto større er
forbedringspotensialet, sier Bøhlerengen.

Et tiltak som nesten uansett vil lønne seg, er etterisole-
ring av kaldt loft. 

– Hvis boligen din har et kaldt, uisolert loft, kan etter-
isolering vanligvis gjennomføres enkelt, uten at det er nød-
vendig med andre tiltak i tillegg. En annen fordel er at en
huseier med litt innsikt og praktiske ferdigheter kan gjøre
hele jobben på egenhånd, sier Bøhlerengen.

Norge bruker årlig 80 TWh til drift av bygninger, eller
tilsvarende 40 prosent av netto innenlands sluttforbruk av
energi. dek@huseierne.no



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
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BEPEBYGG AS
v/Ing. Martin Bøhm-Pedersen

Verditaksering, boligsalgsrapporter, tilstand / re-
klamasjonsrapportering, 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 O
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TAKSTMANN / BYGG - TØMRERMESTER 
RUNE KIRKERUD

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

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

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

EIVIND FROST NORDHAGEN
Taksering,- verdi og skade på bygning, innbo 
og løsøre. Skjønn. Boligsalgsrapporter, bistand 
ved eiendomsoverdragelser. Energisertifisering. 

Nils Uhlin Hansens veg 25, 7026 TRONDHEIM
Tlf.: 72 55 34 02. Mob.: 92 06 09 55.
E-post: eivind.frost@teknonett.com
www.eivndfrost.no

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  O
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OSLO TAKSTFORRETNING
Takstmenn i kontorfellesskap

Verditakst - Boligsalgsrapport - Tilstandsrapport - Skade -
Seksjonering - Reklamasjonsvurdering - Ferdigbefaring

Kjelsåsveien 168, 0884 OSLO. Faks.: 23 00 86 81.
Tlf.: 23 89 10 89. www.oslotakstforretning.no
E-post: post@oslotakstforretning.no O

S
LO

/A
K

ER
S

H
U

S
BOLIGINSTITUTTET AS
Takstmenn i kontorfellesskap

Takst, boligsalgsrapporter, skader, skjønn, tilstands -
vurdering, våtromskontroll, reklamasjonsvurderinger. 

Bentsebrugt. 13 f, Pb 4373 Nydalen, 0402 OSLO
Tlf.: 23 39 19 00. Faks: 22 22 50 77.
boliginstituttet@boliginstituttet.no  O
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Trenger du hjelp til taksering?
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.

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
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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 R
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HS EIENDOM AS
v/Ing/MNTF Jarle Stærnes 

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

Sophus Lies gt. 6B, 0264 OSLO
Tlf.: 97 79 20 50.   
E-post: jarle.staernes@c2i.net AK
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Mindre søppel
Det ble produsert fem prosent
 mindre avfall i Norge i fjor enn 
året før. Dette er første gang siden
 avfallsregnskapet startet i 1995 
at  avfallsmengden har gått ned. 
78  prosent av avfallet ble gjenvunnet,
viser nye beregninger fra Statistisk
sentralbyrå. Husholdningene er
 ansvarlige for 21 prosent av avfalls-
mengden i Norge.

Spyl grana
Juletreet kan være yngleplass
for allergener i form av dyr,
muggsopp og gammelt pollen.

– Når man tar inn juletreet
er det viktig å behandle dette
før det pryder stuen. En real
spyling av juletreet bør inngå i
juleforberedelsene. Hvis jule-
treet er fuktig etter spylingen
eller av snø eller regn, bør det
få tørke i et rom hvor allergikere
ikke ferdes. Det kan være en
kjeller eller garasje. Under av-
damping frigjøres mikro partikler
til lufta som plager slimhinner,
forteller  rådgiver Grethe Aam-
dahl i Norges Astma- og Allergi -
forbund.

Hus & Bolig
retter:
I forrige utgave kom vi i
skade for å skrive at den
avbildede peisen på side
53 var en ovn fra Jøtul.
Det er beklageligvis feil.
Ovnen er en Pegasus LEG
fra Dovre.
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TRIVES I ISOLASJONEN: Kjetil
og Rebekka Paulsen Stokness
sliter med å få has på stokk-
maurene som har etablert seg
under boligen. I verste fall 
må gulvet i hele underetasjen
brytes opp.
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fokus på eldrebølgenfokus på skadedyr

Hvert år får Folkehelseinstituttet inn meldinger
om nye arter skadedyr som finner veien inn i

norske hjem. Insekter som tidligere bare fantes
i fjerne land slår seg ned i varme byg nings -

materialer og innemiljøer. Samtidig bygger vi
stadig mer med  materialer som også typisk

norske arter stortrives i.

TEKST: RIKKE ÅSERUD FOTO: SVEIN BRIMI

Følger med

i bagasjen

Våren 2007: Kjetil og Rebekka Paulsen Stokness er
i ferd med å pusse opp gjesterommet i boligen de
nylig har kjøpt i Våle i Vestfold. For å komme til
med malepenselen skrur Kjetil Stokness av dek-
selet på to stikkontakter. Synet som møter ham er
alt annet enn hyggelig. 

– Det bare veltet ut; enorme, kravlende stokk-
maur, brune kokonger, støv og isoporspon. Jeg
ble ganske sjokkert, sier Kjetil Stokness. 

Da ekteparet kjøpte boligen, fikk de opplyst at
det kunne være noe sukkermaur. At problemet var
så omfattende, og at det var stokkmaur, var de to-
talt uforberedt på.

I krig
Siden da har ekteparet ligget i krig med de arbeid-
somme insektene, som traver freidig over gulvet
i hallen og på badet i sommerhalvåret. Det er
kanskje en fattig trøst, men ekteparet er ikke
alene. Hvert år bekjempes rundt 1 500 stokk-
maurangrep her til lands av profesjonelle skade-
dyrfirmaer. Tar vi med en rekke andre uønskede
skadedyr, som kakerlakker, veggedyr, klesmøll,

Ifølge forskrift om skadedyr-
bekjempelse plikter  bruker
eller eier av en  bolig å sette
i verk nødvendige tiltak for
utrydding av skadedyr når
forekomst og forhold tilsier
det. Folkehelsa definerer alle
dyr som kan medføre en
helsemessig risiko eller som
kan medføre materielle
 skader som skadedyr. 

Overtredelse av bestemmel -
sene straffes med bøter eller
fengsel inntil 3 måneder. 

Foto: Ole A. Buenget / Samfoto.
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stikkveps, stripet borebille og lignende, kommer
antall profesjonelle bekjempelser opp i over 4 000
(2009). Tallet vil kunne øke i årene fremover,
frykter Folkehelseinstituttets spesialister. 

Mer isopor bekymrer
Folkehelseinstituttet får nemlig stadig meldinger
om at nye arter etablerer seg – insekter som tidli-

gere bare fantes i fjerne land. Samtidig gjør en en-
dring i materialbruken ved husbygging at vi slett
ikke blir kvitt de ”gamle” artene, heller. Tvert
imot. Økt bruk av polystyren (isopor på folke-
munne), er blant instituttets store bekymringer.  

– Vi ser enorme skader der stokkmaur og svart
jordmaur gnager seg ganger i polystyren, sier av-
delingsdirektør Preben Ottesen ved Avdeling for

SNUSER: Tor Iljar (bak) trener opp en jakt-labrador til å finne stokkmaur-reir hos familien Stokness mens  Kenneth Ervik gjør seg
klar til å sprøyte insektsmiddel. Han vil imidlertid ikke sprøyte uten mer verneutstyr eller så lenge  hunden er til stede. 
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skadedyr hos Folkehelseinstituttet (FHI). På
vegne av instituttet har han nå sendt en bekym-
ringsmelding til Statens byggtekniske etat
(BE).”Med bakgrunn i problemene vi kjenner til
med polystyren og maur, er vi bekymret over den
stadig økende bruken av dette isolasjonsmateri-
alet. Polystyren blir nå anvendt under sålen på
hus, i vegger og tak. Problemet med maur burde

fokus på skadedyr
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Cimex lectularius
• Antas å stamme fra flaggermus.
• Er funnet i faraoen Amenhotep den fjerdes by Amarna fra 1360
f.Kr.

• Var et stort problem før krigen, men ble nesten utryddet av DDT
og andre giftige kjemikalier.

• Veggedyr har økt i antall over hele verden i de senere år. 
• Stort problem i London, New York og Sidney – også på eksklusive
hoteller.

• Suger blod mens du sover. Dette
kan føre til plagsomme utslett
og blemmer.

• Dør ved temperaturer under 
-18 grader og over 55 grader.

• Kalles ”bed bugs” på engelsk.
• Anticimex betyr rett og slett
anti-veggedyr.



være velkjent for byggebransjen. Burde ikke dette
vært tatt i betraktning når polystyren nå anvendes
i enda større utstrekning?” skriver Ottesen i bre-
vet til byggenæringen, der han etterlyser en disku-
sjon om temaet. 

Må åpne gulvet 
Hos Kjetil og Rebekka Stokness er det sannsynlig-
vis polystyrenen under gulvet som er problemet.
Forholdene er ideelle for mauren; isoporen er
porøs og lett å skjære ganger i, samtidig som var-
mekablene skaper et varmt og godt miljø. NTF-
sertifisert takstmann og autorisert skadedyrbe-
kjemper Kenneth Ervik, som er en av Norges
fremste eksperter på maur i polystyren, er oppgitt.

– Aktører i byggebransjen har visst om dette
problemet lenge, men verken produsentene, for-
handlerne eller entreprenørene tar det på alvor,
sier Ervik. Han mener problemet blir dysset ned
av en bransje som lar udokumenterte påstander
florere. 

– Mange tror for eksempel at maur ikke eta-
blerer seg i styrofoam, eller ekspandert polystyren,
som det heter på fagspråket. Den er nemlig noe
hardere enn annen polystyren. Men for mauren,
som skjærer seg ganger, er den en lett match. En
annen myte er at mauren bare etablerer seg i fuk-
tig isopor, men det er også helt feil, påpeker Er-
vik, som i samarbeid med Folkehelseinstituttet og
Protan AS er i gang med å utvikle en ”maurmem-
bran” som vil kunne beskytte polystyren i nybygg
i fremtiden. 

Etter råd fra Ervik har ekteparet Stokness fjer-
net deler av vegetasjonen i hagen, lagt ut gift
rundt huset og boret hull i gulvet og fått sprøytet
inn insektsmiddel. Men fortsatt kravler det i før-
ste etasje. 

– Vi blir litt lei. Støvsugeren er blitt svært flit-
tig brukt de siste årene, for å si det sånn, sier Re-
bekka. Hun nekter imidlertid å gi opp kampen. 

– Vi kan ikke leve med dette. Det ser ut til at
vi blir nødt til å ta opp gulvet. Må vi, så må vi,
men det er fryktelig omfattende, og vi håper jo i
det lengste at vi slipper å gå til et så drastisk steg,
sier hun. 

Veggedyr
Men det er altså ikke bare maur som gjør livet surt
for norske boligeiere. Veggedyr var et stort pro-
blem i førkrigstiden, men bruk av nye giftstoffer
som DDT og lignende miljøskadelige kjemikalier
utryddet dem. Nå er de på full fart tilbake over
hele verden. Spesielt hoteller i storbyer som Lon-
don, New York og Sidney har innrapportert mas-
sive forekomster av veggedyr, og derfra drar vi
dem med oss hjem. Det er ulike teorier om hva
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Varmekabler og isopor problematisk
Folkehelseinstituttet gjennomførte i samarbeid med Anticimex Norge
en undersøkelse av 35 stokkmaurangrep sommeren 2002. I 71 pros-
ent av angrepene ble reirene lokalisert. I de tilfellene der reirene
ikke ble funnet viste det seg at nesten alle bygningene hadde isopor
og varmekabler i gulvene. ”En vellykket bekjempelse er vanligvis
avhengig av lokalisering av reir. Byggeskikken med oppvarmede gulv
i kombinasjon med isopor kan derfor ha gjort bekjempelse av
stokkmaurangrep i hus vanskeligere og dyrere enn før,” konkluderer
rapporten. 

”Vi opplever ikke maur i EPS som noe problem da EPS (ekspandert
polystyren) ikke har noen næringsverdi og følgelig ikke er attraktiv
for maur eller andre levende organismer som mat”, skriver produkt-
sjef Odd Arne Lervåg i en vurdering av mauraktivitet i isolasjon
datert april 2006. Vurderingen ble sendt til Hus & Bolig som svar på
spørsmålet om Brødrene Sunde, som i dag er Skandinavias ledende
tilbyder av ekspandert polystyren, kjenner til maurproblemer, og hva
firmaet i så fall gjør for å motvirke dem. Videre skriver Lervik at
problemstillingen ”dukker opp med jevne mellomrom når det er et
firma eller personer som ønsker oppmerksomhet.” 

UTHULET: Å grave ganger i polysteren er lett match for stokk mauren. 
Slik kan isoporen under gulvet ditt se ut etter noen års flittig maurarbeid. 
– Én ting er å få fjernet mauren. Noe annet er problemet du sitter igjen med
etterpå med et ødelagt isolasjonssjikt, sier skadedyrbekjemper Kenneth Ervik.



oppblomstringen skyldes, men trolig har resistens
mot insektmidlene hatt en betydning. Utstrakt rei-
sevirksomhet sprer de små blodsugerne med re-
kordfart. 

– Veggedyrene kommer ut om natten og suger
blod. Om dagen gjemmer de seg i sprekker og
hulrom, eller for eksempel i bagasjen din på ho-
tell, sier Tone Birkemoe, seniorforsker ved Folke-
helseinstituttet. Har du vært på et hotell med veg-
gedyr bør bagasjen din og alle klærne fryses for at
du skal være sikker på ikke å dra med deg blod-
sugerne hjem. Har du først fått dem i hus, risike-
rer du å måtte sende bort møbler, senger og tek-
stiler til nedfrysing. Prosessen er krevende; i tillegg
kommer den psykiske belastningen: 

– Mange tar slike angrep veldig tungt. Vegge-
dyr suger blod, men er ikke farlige og sprer ikke
smitte. De er heller ikke et tegn på dårlig hygiene
og manglende rengjøring. Likevel føler mange av
de som er uheldige og får inn dyret det som svært
belastende psykisk, sier Kenneth Ervik. 

Rengjøring
For mange forbinder skadedyrinvasjon med
manglende hygiene og rengjøring. Men det er
ikke nødvendigvis noen sammenheng, påpeker
Preben Ottesen ved Folkehelseinstituttet.

– Å vaske mer for å unngå skadedyr har ikke
nødvendigvis noe for seg; det er nok viktigere å
sørge for at boligen er tørr, siden mange skadedyr
etablerer seg i fuktige områder. Men å ha mat
som er utgått på dato, for eksempel fjorårets jule-
nøtter og lignende i åpne poser i matskapet, kan
gi en risiko for oppformering av dyr, sier han. Mel-
biller, melmøll og tørrfruktmøll er vanlige gjester
i matskap. De kommer inn med matvarene, og
kan være strie å bli kvitt hvis de først har etablert
seg.

Andre dyr som gjerne tar for seg på kjøkkenet
er kakerlakker og faraomaur. Begge er smitte -
spredende arter som Folkehelseinstituttet har
under nøye oppsyn. 

– Vi fører statistikk over de skadedyrene vi
ønsker å holde et øye med utbredelsen av. Kaker-
lakker og faraomaur er åpenbart i denne gruppen,
sier Tone Birkemoe. 

Globaliseringen
Det er altså ikke for sjelden bruk av såpe og vann
som må ta hovedskylden for at stadig nye skade-
dyrarter dukker opp i norske hus og hjem. Vår
utbredte reise- og handelsvirksomhet, der-
imot, kan med rette kalles proble-
matisk i denne sammenhengen. 

– Vi har gode opptegnelser
over skadedyr helt fra slutten av

1800-tallet, og svært mange av skadedyrene våre
er kommet til Norge i løpet av de siste hundre
årene, parallelt med globaliseringen, sier Preben
Ottesen. 

Kryp som originalt lever i for eksempel fugle-
reder, dyrebol og flaggermushuler i varme land
finner gjerne lignende forhold i norske hjem der
de kan livnære seg av proteinrikt hudavfall, hår og
lignende. Det er ikke bare feriekofferten som frak-
ter dem hit. Bilderammer, parketter og andre pro-
dukter av tropisk tre har ofte blindpassasjerer.
Hvor godt artene trives, varierer, men for enkelte
er forholdene ideelle i norske hus og hjem. Brun
pelsbille, eller ”Majorstu-billen”, stammer opp-
rinnelig fra Afrika, der den ble funnet i svalereder,
flaggermushuler og varelagre i Etiopia og Kenya.
Den kom til Majorstua på 1980-tallet, og innen år
2000 hadde den spredt seg til hele hovedstaden
og en rekke andre norske byer. Billen lar seg ikke
skremme av vaskekosten, men flittig støvsuging,
som fjerner støv, hår, og hudavfall, kan hjelpe.

Tap
For familien Stokness gir støvsugeren bare en
midlertidig pause fra stokkmaurene.

– Hadde vi visst om dette maurproblemet,
ville vi aldri kjøpt huset. Vi kan heller ikke selge
det slik det er nå, uten å gå på et kjempetap, for
vi måtte jo i så fall opplyst om stokkmauren, suk-
ker Kjetil Stokness. De håper selgers eierskiftefor-
sikringsselskap går med på å betale behandlingen
som må til for at de skal bli kvitt dyrene for godt,
om det så er å fjerne hele gulvet i første etasje.
Kostnadene kan komme opp i flere hundre tusen
kroner. raa@huseierne.no
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PASS OPP FOR BLIND -
PASSASJERER: Det er
 rapportert om masive fore-
komster av veggedyr på
hoteller i London, New
York og Sidney. Også
 andre skadedyr kan bli
med i kofferten hjem.
Foto: Hartmut Schwartz-
bach / Samfoto.
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VERDT

KR 100.000,-

se enovaanbefaler.no

KALDE FORHOLD HJEMME?

Når du først skal gjøre noe, 
gjør det skikkelig!

SKIFT VINDUER!
Når sprengkulda truer både rørene og den gode stemningen hjemme, er det to tiltak som er mer effektive 

enn noen andre. Å etterisolere og skifte til 3-lags lavenergivinduer bidrar til å holde boligen og kjærligheten 
varm, strømutgiftene lave og trivselen høy. Dessuten øker det verdien på hjemmet ditt. Det er rett og slett 

de beste investeringene du kan gjøre. Enova anbefaler etterisolering og 3-lags lavenergivinduer. 
Les mer på www.enovaanbefaler.no
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enøk og oppvarming

Varmepumpe:

Ikke la deg lure

– Effektfaktoren, også kalt varmefaktoren eller
COP, er ofte målt ved svært gunstige forhold, og
da vil du kunne få en effekt helt opp mot fem og
kanskje seks, men i fyringssesongen er det sjelden
du vil få dager med effekt over tre, sier Bård Bård-
sen i Norsk Varmepumpeforening. Når det er rik-
tig kaldt er den kanskje ikke mer enn 1. Én kilo-

watt inn gir deg kun én kilowatt tilbake – akkurat
som en vanlig panelovn.

Sjekk årsvarmefaktoren
Et annet tall som kan gi deg en bedre pekepinn på
hvordan varmepumpa vil virke, men som ikke all-
tid finnes i markedsføringsmateriell, er årsvar-
mefaktoren. Den skal oppgi hva pumpa gjennom-
snittlig gir tilbake gjennom fyringssesongen.
Årsvarmefaktoren vil variere fra landsdel til lands-
del, fra bydel til bydel og fra år til år, avhengig av
hvordan temperaturen i området er. Variasjonene
kan være store. I Oslo er eksempelvis årsmiddel-
temperaturen ca. 6 grader i sentrum, men bare 3,4
ved Tryvann. 

Selv om beregningene er relativt kompliserte,
har de fleste varmepumpeleverandørene egne
programmer for å simulere dette. En test utført av

HØYE TALL: Husk at de offisielle testene gjøres under optimale
forhold innendørs, og ikke i et trekkfullt gammelt hus. 
Foto: Nina Granlund Sæther.

Useriøse leverandører skryter av høy effektfaktor når de skal
selge deg en varmepumpe. Er effektfaktoren fire, hevder 

de at du får fire kilowatt igjen for hver kilowatt du tilfører.
Men den oppgitte effektfaktoren er som regel målt ved 
pluss syv grader, og sier lite om hva du får tilbake når 

kulda setter inn. 

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER
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ÅRSVARMEFAKTOR

Oslo

Stavanger 8˚

Trondheim

Tromsø
1,6 
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Stavanger
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2,0 

Oslo/Trondheim 5,9˚

Grafikk: Mediamania.no

Tromsø/Lillehammer 1,3˚

ÅRSMIDDEL-
TEMPERATUR:Lillehammer
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Sveriges Provningsinstitut i samarbeid med For-
brukerrådet for noen år siden gir en god illustra-
sjon på hvordan årsvarmefaktoren kan variere
kraftig fra landsdel til landsdel. En luft til luft-var-
mepumpe i et tenkt hus på sørvestkysten med en
årsmiddeltemperatur på 8 grader og et varemebe-
hov på 17 000 kWh i året ga en årsvarmefaktor på
2,4. På indre Østlandet og i Nord-Norge, der års-
middeltemperaturen ble satt til 1,3 grader og var-
mebehovet i det samme huset er beregnet til
28 000 kWh, var årsvarmefaktoren for den samme
varmepumpa bare 1,6.  I Oslo, langs kysten av
Østlandet og i Midt-Norge med en årsmiddel-
temperatur på 5,9 og et varmebehov på 20 000
kWh, hadde pumpa en årsvarmefaktor på 2,0. 

Få fullstendig oversikt
For å få fullstendig oversikt, bør du be om å få se
varmepumpas virkningsgrad ved ulike tempera-
turforhold. Er det kaldt, vil for eksempel en luft
til luft- og en luft til vann-pumpe bruke en del

energi til avriming av utedelen, og mange pumper
vil ha liten effekt i temperaturer under 10 kulde-
grader. Det var det mange som erfarte sist vinter.

– Det er alltid en fordel å få oppgitt effektfak-
toren ved flere temperaturer. Aller helst bør du få
en kurve som viser hvilken effekt pumpa har ved
ulike temperaturer. Først da vil du kunne avsløre
om pumpa leverer godt for ditt behov. Det er vel-
dig stor forskjell på hva varmepumper gir tilbake
når vi går under minus fem grader. Enkelte leve-
rer helt ned mot minus 15, andre er helt ubruke-
lige ved så lave temperaturer sier Paul Rune Inge-
brigtsen, rådgiver ved Enøk-senteret AS i Ørsta.

Det er viktig å huske på at de offisielle testene
gjøes under optimale forhold på laboratorier, og
da er det vanskelig å ta hensyn til hva som vil skje
dersom for eksempel pumpa blir installert i et
gammelt trekkfullt hus. Det er heller ikke enkelt
å simulere en norsk vinter der temperaturen går
mye opp og ned. ngs@huseierne.no

enøk og oppvarming

• COP forteller hvor
mye varmeeffekt
pumpen avgir i
forhold til den effek-
ten pumpen bruker.  

• Årsvarmefaktoren
representerer gjen-
nomsnittlig effekt -
faktor målt over et
helt år. Jo høyere tall
årsvarmefaktoren
viser, desto bedre.

MEST TROVERDIG: Årsvarmefaktoren gir den beste pekepinn på hvordan en
varmepumpe vil fungere. Resultatet er avhengig av hvor i landet du bor. 

Grafikk: Mediamania.no
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Norges TakseringsForbund er organisasjonen
for takseringsforetak i Norge. Våre medlemsforetak

I mer enn 50 år har NTF-takstmenn satt pris på verdier.
Med så lang erfaring vet vi hvordan en riktig taksering skal 
gjennomføres.

VI SETTER 
PRIS PÅ 
NORGE

6 2 8 8 4 5 2 0 0

www.ntf.no
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Det er mer enn 20 år siden den matinteresserte
unggutten fra Kvinesdal ringte til Else Rønnevig i
Lillesand og ba om å få bli med på
kurset hun skulle holde. Så inspirert
ble han under oppholdet at han der
og da lovet å mure opp egen bakerovn
hvis han en gang i fremtiden fikk sin
egen restaurant. I 2001 ble drømmen
og løftet innfridd. Da Trond Moi åp-
net restaurant på Briskeby i Oslo sammen med
kollega Toralf Bølgen stod det en stor, vedfyrt ba-
kerovn i restaurantens midte.

– Den fyrer vi opp hver dag, og her steker vi

både pizza, brød og ulike kjøttretter, forteller
Moi. – Folk elsker peis og bål, og bakerovnen er

det viktigste miljøskapende elemen-
tet i restauranten.

Satser friskt
Else Rønnevig, bedre kjent som
Sprossa etter sin utrettelige kamp for
å bevare de smårutete vinduene i be-

byggelsen på Sørlandet, har benket seg foran
Trond Mois bakerovn. Det brenner lystig på grua.
I en alder av 70 år har den driftige damen lånt
400 000 kroner på huset for å utgi bok på eget

Begeistrer og bevarer
– Else Rønnevig har betydd utrolig mye for kulturminnevernet her i landet. Hun gløder av entusiasme,
og hennes begeistring smitter over på folk flest! Attesten kommer fra mesterkokken Trond Moi. Han

var bare 18 år da han meldte seg på kurs hos Else Rønnevig for å lære å bake brød i vedfyrt bakerovn. 

NINA GRANLUND SÆTHER

GLØDER: Else ”Sprossa” Rønnevig er kjent for sin utrettelige kamp for vern av kulturarven. Bakerovner har en helt spesiell
plass i hjertet hennes. Her har hun benket seg foran ovnen hos Bølgen & Moi på Briskeby i Oslo. Foto: Nina Granlund Sæther.
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det gode liv

forlag. ”Bakerovnen. Verne – bygge – bruke” kom
i våres, og første opplag er allerede utsolgt. Nye
4 000 bøker har akkurat kommet fra trykkeriet, og
nå håper hun på et innbringende julesalg. Og så
ønsker hun selvfølgelig at flere skal få lyst til å
bygge ovn eller ta vare på de gamle bakerovnene
som finnes rundt i landet. Men det er også kultur-
vern å nyte andres arbeid, mener hun.

– Visste du at minst 95 prosent av alle hus og
bryggerhus på Sørlandet hadde bakerovn før kri-
gen? De første kom på begynnelsen av 1600-tal-
let. Mer vanlig ble de på slutten av 1700-tallet da
vi fikk tilgang på rugmel som man kunne lage
gjæret surdeigsbrød av. Du vet, man må ha mel
som inneholder gluten hvis man skal få brødene
til å heve seg.

Else Rønnevig har mange gode minner fra
oppveksten besøkene hos mormoren i Brekkestø.

Der fikk hun delta i arbeidet. Mens hun selv
bakte et lite brød, knadde mormoren deig til 24
brød i store tretrau. Hun foretrakk den gamle ba-
kerovnen fremfor jern- og magasinkomfyrer, og
pleide å bake hver fjortende dag. 

Mormoren brukte aldri brødfjel. Else husker
at hun holdt det nystekte brødet på gammeldags
vis i venstre armkrok og presset det inn mot brys-
tet, og så skar hun med øvet hånd store ovale ski-
ver. Skiver som ble spist med nykjernet smør og
sukker, eller rørte villbringebær.

Ovnen ble begeistringsverktøy
Egen bakerovn fikk Sprossa da hun kjøpte sveit-
servillaen Snøringsmoen i Lillesand på slutten
av 80-tallet. Bak rot og masse skrammel i brygger-
huset som fulgte med oppdaget hun at det også
var en bakerovn. Den ville hun sette i stand og

INSPIRERT: 18 år gam-
mel meldte Trond Moi
seg på kurs hos Else

Rønnevig for å lære å
bake i vedfyrt bake-

rovn. På Briskeby 
har han nå fått sin 

egen, og her stekes det
blant annet pizza til 
restaurantens gjester.

Foto: Jan Larsen.
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lære seg å bruke. 
– Jeg strevde med å finne gehør, og trengte et

verktøy for å få folk til å forstå verdien av å ta vare
på gamle hus og tradisjoner. Bakerovnen ble verk-
tøyet mitt! Nybakt brød både lukter godt og sma-
ker godt. Folk blir mo i knærne og snille i øynene
når de får være med. Bakerovner er kvinnehisto-
rie, men det er også litt karslig når man kan putte
en halv elg inn i ovnen. Den forener ulike al-
dersgrupper og er like morsom for en mann som
en kvinne.

I distrikter hvor man ikke hadde like stor til-
gang på rug og hvete, var det mer vanlig å bake
flatbrød. Men både på Sørlandet, rundt Sande-
fjord, i Bergenstraktene og nordpå var bakerovner
svært utbredt.

– Ovnene varierer veldig. På Hedemarken,
hvor det var vanlig å ha mange mann i kosten,

kan det være plass til 90 brød i en og samme ovn.
Det vanligste er en dybde på 1,20 og en bredde på
ca. 80 cm. Da er ovnen ca. 40 cm høy, og taket er
hvelvet. Rundt ovnen ligger det et sandlag som
magasinerer varmen, forklarer Rønnevig. 

Hver eneste ovn er forskjellig. De er individu-
elle personligheter, mener Rønnevig, som har
vært med på å fyre opp 40 forskjellige ovner. 

Hvis du er så heldig å ha en bakerovn, råder
Rønnevig deg til å skrive logg: 

– Notér hvor mye ved du bruker og hvor lenge
du fyrer. Øvelse gjør mester.

Viktig med god tid
All steking skjer på fallende varme, så det er vik-
tig både å planlegge godt og ha god tid. Uten
planlegging blir det fort stress, mener entusiasten.
Når Else Rønnevig selv skal bake, går det med 15

BEVARINGSVERDIG: Hos mormoren i
Brekkestø lærte Else Rønnevig å steke
brød i vedfyrt bakerovn. I boken 
”Bakerovnen. Verne – bygge – bruke”
videre formidler hun all kunnskap hun
har samlet om disse kulturminnene. 
Boken, som koster 399 kroner pluss
porto, kan bestilles fra bok@sprossa.no. 
Foto: Jan Larsen.
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kg mel til 24 brød. Knaingen skjer for hånd.
– Jeg bruker tre babybaljer og har ca. 5 kg mel

i hver. Da blir det gjerne en grov deig, en fin og
en midt i mellom. Baljene står på en krakk, ca. 60
cm over gulvet slik at jeg får god tyngde over når
jeg står og arbeider, forteller hun.

Tradisjonelt var det mannen som sørget for
ved, og kvinnen som var ansvarlige for brødbak-
sten. I dag er mann og kone like gjerne sammen

om oppgavene. Det tar mellom to og
fire timer å få varmen opp i over

400 grader. Så raker man ut
glørne og lar ovnen stå med
stengt dør og trekk-kanal; hvor
lenge avhenger av hvor godt
den holder på varmen. Det
kan variere fra 30 minutter til

to timer. Når ovnen hviler for-
deler varmen seg jevnt rundt det

hele, og man unngår at brødene blir
brent under. 

– Man kan for eksempel steke pizza først, og
så brød. Det er ikke noe problem å lage middag
til 40 personer hvis man har en sånn ovn, og den
egner seg ypperlig til langsteking av kjøtt. Kjøtt og
brød i ovnen samtidig går bra. For øvrig kan man
bruke den til tørking av kavringer eller for eksem-
pel epler.

Byggesett
En enkel bakerovn kan bygges på bakken av grå-
stein. Blant flyttsamer har det vært vanlig å finne
en litt større flat helle, og så bygge opp en
engangs ovn rundt denne, forklarer Rønnevig. Det
blir en slags omvendt kokegrop med plass til tre
brød. I Valdres er det tradisjon for å bygge ute
med murstein og leire. Har man ikke støpejerns-
dør kan man bruke en stein eller en trelem. Men
det finnes også byggesett, hvis man ønsker en mer
bestandig konstruksjon eller vil gi kjøkkenet en
ny dimensjon.

Hvor mye det koster å bygge en bakerovn av-
henger av størrelsen og hvor mye arbeid man
kan nedlegge selv. 

– Ønsker du deg stor ovn og i tillegg må bygge
ny pipe, kan prisen fort komme opp i 150 000
kroner, anslår Rønnevig. I boken finner du opp-
lysninger om hvordan det kan gjøres.

Den driftige damen hviler ikke på laurbæ-
rene. Denne vinteren skal hun i gang med et nytt
bokprosjekt. Nå er det gamle stølsbygninger hun
vil redde. Ellers reiser hun land og strand rundt
for å holde foredrag og inspirere.

– Nå som jeg er mellom 70 og 80 skal jeg bare
ha det veldig gøy, smiler hun. Jeg liker å reise, jeg
treffer mange hyggelige mennesker, og jeg elsker
å begeistre! ngs@huseierne.no

KREVER PLANLEGGING: God tid er viktig
når man baker i vedfyrt bakerovn, men
innsatsen er verd strevet skal vi tro
"Sprossa". Foto: Else Rønnevig.
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Trenger du advokatbistand?

ADVOKAT REIDUN GRODÅS

Feil / mangler ved fast eiendom, husleierett.
Testament, arv, skifte, generasjonsplanlegging.
Samboeravtaler.

Nedre Slottsgt. 4, 0157 Oslo
Tlf.: 22 39 64 40. Fax: 22 39 64 41.
Epost: rg@grodaas.no  www.grodaas.no O

SL
O

LANGSETH ADVOKATFIRMA DA

Plan- og byggningsrett, mangelssaker, seksjonering,
husleie og entrepriseavtaler.

Haakon VIIs gt 2, Pb. 1371 Vika, 0114 Oslo
Tlf.: 22 42 42 42. Fax: 22 42 42 44.
Epost: botolfsen@ladv.no
www.langsethadvokat.no O

SL
O

ADVOKATFIRMAET ENGESETH AS
v/adv. Kjell-Ove Engeseth 

Mangler og andre tvister fast eiendom, 
husleie, 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 O

SL
O

   
 B

US
KE

R
UD

BULL & CO ADVOKATFIRMA AS
v/adv. Ole B. Gundem og adv. Jan-Erik Sverre

Fast eiendom: Alle tvister herunder eierskifte,  mangler, 
entrepriser, leieforhold, sameie/seksjons spørsmål, plan- og
bygn. rett. Skatt, avgift, arv og generasjonsskifte. Tomtefeste.

Observatoriegt. 1 B, Pb. 2583 Solli, 0203 Oslo.
Tlf.: 23 01 01 01. Fax: 23 01 01 11. www.bullco.no.
Epost: og@bullco.no  og jes@bullco.no

STABEKKADVOKATENE
v/advokat Hilde Solberg Øydne      

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

Gamle Drammensvei 48, 1369 Stabekk
Tlf.: 67 11 10 00. Epost: hilde@oydne.no
www.oydne.no   www.stabekkadvokatene.no

O
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ADVOKATFIRMA STADHEIM

Advokat Dag Stadheim – rådgiver for borettslag, 
boligaksjeselskaper og eierseksjonssameier. Bistand 
ved rehabiliterings- og utbyggingstiltak. Forfatter 
av Håndbok for styremedlemmer i boligselskaper. 

Stensbergsgaten 27, Postboks 6698 St.   Olavs plass, 
0129 Oslo, Mob.: 97 17 84 05. Tlf.: 22 60 50 50.
Epost: dag@stadheim.no, www.stadheim.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. 
Epost: svein.andersen@advokat-wessel.no

O
SL

O

DIN ADVOKATPARTNER AS
v/adv. Veronica Aam
Fast eiendom, arv, skifte og familiesaker, tomtefeste,
husleie, tvister ved kjøp og salg av bolig, plan- og 
bygningsrett, sameier / sekskjoner, alm. praksis.
Halden: Storgata 20, 1776 Halden
Fredrikstad: Glemmengaten 55, 1608 Fredrikstad
Tlf.: 69 300 100. Faks.: 69 300 102.
Epost: vaa@dinadvokatpartner.no

DÆHLI, BULL & CO ADVOKATFIRMA DA
v/adv. Jens Petter Bull

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

Tordenskiolds gate 6, Oslo. Postboks 1714 Vika, 
0121 Oslo. Tlf.: 24 14 56 00. Fax: 24 14 56 01.
Epost: jpb@dblaw.no

Ø
S

TF
O

LD

ASKERADVOKATENE v/adv. Barfod, Bugge,
Ryengen; Strenge Næss og Varmann  

Fasteiendom kjøp/salg, mangelsaker, husleie, 
nabosaker, ekspropriasjon, entreprise, forsikrings-
saker, personskade og advokatmekling.

Smuget 1, Postboks 84, 1371 Asker. 
Tlf.: 66 90 70 80. Fax: 66 90 70 81. 
www.askeradvokatene.no A

K
ER

S
H

U
S

ADVOKATENE RESEN-FELLIE, 
STEIN & BRATBAK v/adv. Tom Bratbak  

Fast eiendoms rettsforhold, bolig – og husleierett
Entrepriserett, forskringsrett, arv/skifte
Alm.pratsis, eiendomsmegling.

Hovsveien 10, Postboks 323, 1802 Askim
Tlf.: 69 88 05 11. Fax: 69 88 58 90
Epost: tombratb@frisurf.no Ø

S
TF

O
LD

O
SL

O

ADVOKATFELLESSKAPET
GEIR KRISTOFFERSEN & LARS WINSVOLD

Fast eiendom, arv, skifte, familiesaker, husleie,
erstatning, arbeidsrett, forretningsjuss, 
alminnelig praksis. Eiendomsmegling.

Bryggeriveien 6, 1607 Fredrikstad. T: 69955040. 
F: 69955045. Epost: kristoffersen@advokatf.no
winsvold@advokatf.no  www.advokatf.no

ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS  
v/advokat Jan-Erik Nielsen
Husleie, bolig- og næringseiendom. Borettslag og 
sameie. Avhending av boligeiendom, fast eiendoms
rettsforhold, entreprise.

Ta kontakt på tlf.: 22 43 30 00, 
epost: j.nielsen@haavind.no 
eller besøk oss på www.haavind.no

Ø
S

TF
O

LD

ADVOKAT TROND SELSAAS 

Fast eiendom, skatterett, arv og generasjonskifte, 
personskade, forretningssaker, boligreklamasjoner.

Tune Senter, Rådmann Sirasv. 1, 1712  Grålum.
Postboks 34, 1713  Grålum. Tlf.: 69 11 97 10. 
Mobil: 90 18 37 57. Faks: 69 11 97 20.
Epost: trond.selsaas@c2i.net Ø

S
TF

O
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ADVOKATFIRMAET YTTERBØL & CO AS  

Fast eiendom, tomtefeste, arv, skifte, familiesaker, hus -
leie, erstatning, sameier/seksjoner, inkasso, alm. praksis.

Kontorer:
Fredrikstad: Postboks 273, 1601 Fredrikstad.

Tlf: 69 36 60 00. Fax: 69 36 60 01.
Epost: Fredrikstad@ytterbol.com

Halden: Storgaten 5, 1767 Halden.
Tlf: 69 19 69 50. Fax 69 19 69 51.
Epost: Halden@ytterbol.com

Moss: Postboks 373, 1502 Moss.
Tlf: 69 20 69 50. Fax: 69 20 69 51.
Epost: Moss@ytterbol.com

Sarpsborg: Postboks 404, 1703 Sarpsborg.
Tlf: 69 16 18 00. Fax: 69 16 18 01.
Epost: Sarpsborg@ytterbol.com Ø
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ADVOKATFIRMAET NICOLAISEN & CO ANS
v/adv. Ole Jan Halvorsen  

Entreprise, alt innen fast eiendom. Arv/skifte, 
arbeidsrett. Erstatningsrett og bedriftsrådgivning.

Skedsmo: Hvamstubben 17, 2013 Skjetten.
Tlf: 64 83 11 00. Fax: 63 84 34 64.
Epost: skedsmo@advonico.no

Jessheim: Gotaasgården, 2050 Jessheim.
Tlf: 63 94 83 00. Fax: 63 84 34 64.
Epost: jessheim@advonico.no

Bekkestua: Bærumsv. 205-207, 1357 Bekkestua.
Telefon: 67 15 00 00. Fax: 63 84 34 64.
Epost: bekkestua@advonico.no 

www.advonico.no O
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Advokatfirmaet NORDIA DA 
v/adv. Alf-Erik Vollen
Sameier. Borettslag. Næringseiendom. Husleie. 
Kjøp og salg av eiendom. Entreprise. Tomtefeste. 
Seksjonering. Forsikring. Erstatning. Arbeidsrett. 
Skatt. Arv. Alle land i Norden.
Olav V’gt. 6, Postboks 1807, Vika, 0123 Oslo
T.: 23 10 30 00. F.: 23 10 30 01. www.nordialaw.com
Epost: alf-erik.vollen@nordialaw.com O
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ADVOKATFIRMA ARVESEN & CO. DA
v/advokatene Jon Rike og Claus Arvesen      

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

Hieronymus Heyerdahlsgate 1, 5. etasje, 0160 Oslo.
Postboks 1697 Vika, 0120 Oslo. Mob.: 95 25 69 18. 
Tlf.: 24 14 03 30. Fax: 24 14 03 31. Epost: rike@alaw.no O
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NESS & CO ADVOKATFIRMA DA
v/adv. Erik Johnsrud og adv. Christian Lundin
Bolig, avhendingsloven, bustadoppføringslova,
tingsrett, odelsrett og landbruksjuss. 
Lakkegt. 3, 0187 Oslo. Tlf.: 23 29 90 00. 
Fax: 23 29 90 01. Avdl. Torvet 5, 2001 Lillestrøm.
Tlf.: 64 84 55 46. Fax: 64 84 55 47. 
Epost: firmapost@ness-co.no O
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ADVOKAT PER ANDERS LØVSLETTEN

Fast eiendoms rettsforhold, arverett, skifterett, 
kontraktsrett og alminnelig praksis.

Torggt. 42, P.b. 26, 2301 Hamar
Tlf.: 62 53 00 11, Fax: 62 53 00 12. 
Mobil: 47 81 37 22.
Epost: post@adv-lovsletten.no H
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ADVOKAT OLAV CHR. MYHR

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

Holberg gt. 19, 0166 Oslo.
Tlf.: 40 63 32 23, Fax: 22 20 52 13.
Mobil: 90 63 31 00.
Epost: advokat.myhr@iventelo.net O

SL
O

Trenger du bistand utover den svartjenesten som er gratis for medlemmene, kan du ta kontakt 
med en av HLs samarbeidsadvokater. Som medlem får du en halv times gratis bistand, deretter 
20 prosent rabatt på advokatenes  vanlige timesats, likevel begrenset nedad til en pris tilsvarende
den offentlige salærsatsen som for tiden er på kr 890,- + mva. Se Huseiernes hjemmesider
www.huseierne.no for en fullstendig oversikt over samarbeidsadvokatene.

ADVOKATFIRMAET MALM
v/advokat Egil Malm, advokat Jon Arne Østvik 

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

Postboks 295, 8504 Narvik. 
Tlf.: 76 94 45 50. Faks: 76 94 35 04. 
Epost: lex@malm.no   www.malm.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
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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 R
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ADNOR ADVOKAT ANS
v/advokat Gard S. G. Lyng  

Fast eiendom, husleie, arv, familierett 
og kontrakt.

Dronningens gt 9, 7011 Trondheim.
Tlf.: 73 99 09 00. Fax: 73 99 09 01
Epost: gard.lyng@adnor.no   www.adnor.no S
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NESS & CO ADVOKATFIRMA DA
v/adv. Tom Sørum
Bolig, avhendingsloven, bustadoppføringslova,
tingsrett, odelsrett og landbruksjuss. 
Gryta 2 A, 7010 Trondheim.
Tlf.: 73 87 02 50. Fax: 73 87 02 51.
Epost: tom.sorum@ness-co.no    
www.ness-co.no S

Ø
R

-T
R

Ø
N

D
EL

A
G

ADVOKATFIRMAET KRABBERØD

Fast eiendom, bolig og husleierett, forsikringsrett
kontraktsrett, forretningsjus og arv/skifte.

Vestre Strandgate 42 (Haanesgården), 
Postboks 482, 4664 Kristiansand.
Tlf.: 38 14 61 00. Fax: 38 14 61 01.
adv@krabberod.no   www.krabberod.no
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ADVOKAT HENRIK LUND
Juridisk bistand i norsk-spanske forhold.
4 års praksis som advokat på Costa del Sol.
Fast eiendoms rettsforhold.
Postboks 33, 4501 Mandal.
Tlf.: 38 53 16 00. Fax: 38 53 16 01. 
Mob.: 47 89 34 56.
Epost: hl@lundsneve.no V
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ADVOKAT HELGE HUSAAS 

Fast eiendoms rettsforhold, arv og skifte, generell
kontraktsrett, rettsmegling og eiendomsoppgjør. 

Kirkegt. 2 Skien. 
Pb. 339 Sentrum, 3701 Skien.
Tlf.: 35 58 77 77. Fax: 35 58 77 78.
Epost: h.husaas@online.no TE
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TENDEN ADVOKATFIRMA ANS
v/adv. Eystein Setsaas

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

Thor Dahlsgt. 1-5, inngang E, Sandefjord
Pb. 423, 3201 Sandefjord. E: es@tendenans.no 
T: 33 35 46 40. F: 33 35 46 02. M: 907 36 318. V
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ADVOKATKONTORET FLØIEN
v/adv. Monica Bryner / adv. Paal A. Bjaarstad

Fast eiendomsrett, bolig- og husleierett, arv,
skifte, kontraktsrett, eiendomsmegling, tomte-
feste, arbeidsrett, byggesaker, advokatmekling.

Fortunen 7, Pb. 225, Sentrum, 5804 Bergen
Tlf.: 55 36 11 50. Fax: 55 36 11 51. 
Epost: post@floien.com   www.floien.com H
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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.
Epost: firmapost@dagmartinsen.no

SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS
v/adv. Hans V. Haug
Buskeruds største advokatfirma.

Fast eiendom og de fleste øvrige rettsområder.

Nedre Storgt. 15/17, Pb. 294 Bragernes, 
3001 Drammen. T: 32 25 55 00. F: 32 25 55 01.
hans.v.haug@eurojuris.no  www.svensonnokleby.no   
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ADVOKATENE STAVRUM, NYSTUEN & BØEN
v/adv. Werner Forr Nystuen

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

Spinneriveien 7, 2615 Lillehammer
Tlf.: 61 25 79 00. Fax: 61 26 01 30.
Epost: post@stavrum.as O

P
P

LA
N

D

ADVOKATFELLESSKAPET TORSTRUP §
GRØSFJELD v/adv. Magnus Grøsfjeld

Fast eiendoms rettsforhold, herunder reklamasjoner,
håndverkertjenester, entreprise, plan- og bygningsrett. 
Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd.

St. Olavsgt. 6, 4005 Stavanger, Pb. 140 Sentrum, 
4001 Stavanger. Tlf.: 51 84 47 70 / 92 04 32 92. 
F: 51 84 47 71. E: magnus.grosfjeld@torstrup.no R

O
G

A
LA

N
D

ADVOKATFIRMAET KJÆR & CO  
v/adv. Kjell Bentestuen 

Fast eiendoms rettsforhold, entreprise,
kontraktsrett og generasjonsskifte.

Dronningens gt. 49, Pb. 153, 4662 Kristiansand 
Tlf. 38 02 85 00. Fax: 38 02 85 01
bentestuen@advkjaer.no   www.advkjaer.no V

ES
T-

A
G

D
ER

ADVOKATFIRMA WANGENSTEEN, WIGEMYR
& CO DA v/adv. Sverre Bragdø-Ellenes 

Fast eiendom, kontraktsrett, arv/skifte og forretningsjus.

Vestre Strandgate 32, 2. etasje.
Postboks 716, 4666 Kristiansand.
Tlf. 38 17 87 24 (direkte). Fax: 38 02 04 58.
Epost: sverre.ellenes@advokatgruppen.no VE
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ADVOKATFIRMAET GRENLAND AS
v/adv. Einar Mo

Husleie, byggesaker, arv og skifte,
tomtefeste, oppsigelse.

Postboks 23, 3901 Porsgrunn. Tlf.: 35 93 31 00.
Fax: 35 93 31 01. Epost: em@skomvar.no
www.grenlandsadvokatene.no TE
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Har du utestående leie, eller har du solgt
spisestuemøblene og ikke fått betaling?
Som privatperson kan det være vanskelig
å få drevet inn slik gjeld. Inkasso kan
hjelpe, men bør brukes med forsiktighet,
råder advokat Yana Totland i Huseiernes
Landsforbund. 

– I for eksempel husleiesaker gir
tvangsfullbyrdelsesloven grunnlag for ut-
kastelse dersom leier ikke betaler som
avtalt. Har du tatt minst tre måneders
depositum på forhånd, slik vi alltid anbe-
faler utleiere å gjøre, og ikke somler med
å sette i gang en utkastelsesprosess når
husleie uteblir, vil du være sikret for den
perioden det tar å få ut leieren, sier advo-
kat Yana Totland. I slike tilfeller vil en in-
kassoprosess antagelig ikke være verdt
pengene og arbeidet, påpeker hun.

Dessuten er det sjelden problemet er
så enkelt at det kan løses ved hjelp av in-
kasso. 

– Det vi også ofte ser, er at det er tvist
om beløpet. Da har det ingen hensikt å
prøve å gå til et inkassobyrå med saken,
sier Totland. Omtvistede krav skal ikke
drives inn gjennom ordinær inkasso,
men må tas gjennom rettsvesenet. Har
skyldneren innsigelser mot kravet defi-
neres saken som omtvistet, med min-
dre innsigelsene er åpenbart grunn-
løse. 

Inkasso
Inkasso er en samlebetegnelse for
inndriving av pengekrav, og virksom-
heten reguleres av inkassoloven og
inkassoforskriften. De fleste forbin-
der inkasso med store firmaer som

Lindorff, KrediNor og Aktiv Kapital, men
det finnes en rekke mindre foretak og ad-
vokater som tilbyr tjenester bedre tilpas-
set situasjoner der privatpersoner, ikke
firmaer, er kreditor.
Norsk Inkasso-Reform i Oslo er et av
dem. Inkassosjef Kjell Braathen forteller
at de stadig har oppdrag med å inndrive
utestående husleie for private utleiere, og
at denne typen oppdrag har økt de siste
årene. 

– Jeg tror det har sammenheng med
at leieprisene har steget, og at flere der-
med har fått betalingsproblemer, sier
han. 

Firmaet opererer etter ”No cure, no
pay”-prinsippet, noe som betyr at du ikke
skal betale dersom firmaet ikke får drevet
inn ditt utestående beløp. Dersom inn-
drivelsen gir resultater, betaler skyldner et
salær fastsatt i inkassoforskriften, og du
en viss prosentandel av det inndrevne
beløpet.

– Dermed er det egentlig ingen gren-
ser for hvor lite beløp du kan komme til
oss med, reklamerer Braathen. 

Egeninkasso
Men en prosentandel av pengene går altså
tapt på veien. Velger du egeninkasso slip-
per du den utgiften. Egeninkasso vil si at
du som kreditor gjennomfører inkasso -
rutinene uten hjelp fra inkassobyrå eller
advokat. Også i slike situasjoner kan man
kreve inkassogebyr, men satsene er lavere
enn for inkassobyråer. Jonny Lium er dag-
lig leder i Conta Inkasso, en nettbasert
tjenesteleverandør for folk som ønsker å
drive egeninkasso. 

Inkasso – hvis leien uteblir
Har du problemer med å få
inn penger fra leieboeren?

Inkasso kan hjelpe, men vær
oppmerksom på at prosessen

kan komme til å koste mer
enn den smaker. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

Advokat Yana Totland.



– Hos oss er kreditor ”sitt
eget inkasso  byrå”. Kunden be-
taler et engangsbeløp idet ved-
kommende begynner å kjøre
en sak i vårt dataprogram,
men utover dette forsvinner
ingen penger på veien til oss,
sier Lium. 

Nettjenesten er lagt opp
slik at du som kreditor selv
legger inn de nødvendige saksopplys-
ningene i dataprogrammet. Programmet
regner ut riktige renter, inkassosalær og så
videre. Fra sitt kontor printer Jonny Lium
ut et skriftlig inkassovarsel og sender det
til skyldneren. Deretter blir kreditor gui-
det videre gjennom hele prosessen av da-
taprogrammet. 

– En dag etter inkassovarselets forfall
får du som kreditor en e-post om at du
kan ta saken videre dersom du ikke har
fått inn pengene, og slik fortsetter det
trinn for trinn, til begjæring om utleggs-
forretning til slutt sendes til Namsfog-
den og saken går til rettslig inkasso, for-
klarer Lium. 

Orden i papirene
Uten en viss orden i sysakene kan det
imidlertid bli vanskelig både å bruke in-
kassobyrå og å drive egeninkasso.  

– Dreier saken seg om utestående leie,
må du ha en leiekontrakt å vise til. Der-
som du ikke har det, må du sende leier en
faktura med en betalingsfrist. Først 14
dager etter at den er gått ut, kan du sende
inkassovarsel, sier Lium. 

– Men hva gjør man dersom skyldne-
ren er forsvunnet?

– Vårt system er koblet mot
folkeregisteret, så vi er behjel-
pelige med å finne adressen,
sier Lium. 

Det er likevel ikke til å
komme fra at slike saker ofte er
de vanskeligste. Det beste er å
være føre var, mener advokat
Yana Totland.

– Det er her viktigheten av
depositumet kommer inn. Har leieren
forsvunnet uten å betale leia, kan du få ut
pengene fra depositumkontoen uten
dom for kravet. Dette vil nok være den
beste løsningen i en situasjon der leieren
”forsvinner.” I slike saker er det dessverre
ofte ikke så mye å hente selv om man
skulle klare å spore opp skyldneren, sier
Totland. 

Kredittsjekk
For det er slett ikke alle som har mulighe-
ten til å betale det de skylder. Hvis du
mistenker at det er tilfelle i din sak, kan
du få et firma til å foreta en kredittsjekk.
Har skyldneren en rekke betalingsan-
merkninger fra før, indikerer det at din
prosess med å drive inn pengene kan bli
vanskelig og muligens resultatløs.

Som privatperson har du ikke lov til å
foreta en kredittsjekk selv – det må gå
gjennom et foretak Det er dessuten krav
om at den du kredittsjekker skylder deg
penger. Derfor kan du ikke kredittsjekke
de mest aktuelle kandidatene før du be-
stemmer hvem du skal leie ut til. Den
som kredittsjekkes har krav på et gjen-
partsbrev, der det står hvem som har fore-
tatt kredittsjekken.  raa@huseierne.no
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rigault@bd.no / www.bd.no / tlf 23239090
Didier RIGAULT, både fransk og norsk advokat 

Best å være føre var, - 
unngå problemer ved å be om 
råd på forhånd.

Eiendom i Frankrike? 

Jonny Lium

Skummelt å 
betale kontant
Har du håndverker i huset?
Har du tenkt å gjøre opp
”cash”? Tenk deg om en
gang til! 

Fra 1. januar 2011 iverksettes nye
regler som gjør deg som kjøper av
tjenester medansvarlig for skatt
og moms håndverkeren unndrar.
Medansvar kan gjøres gjeldende
hvis betalingen for oppdraget
 utgjør mer enn 10 000 kroner.

– Vær påpasselig: Det spiller
ingen rolle om du får kvittering.
Det har heller ingen betydning
om du visste eller burde ha visst
at håndverkeren hadde tenkt å la
være å innberette fortjenesten til
myndighetene. Det at du ak-
septerer å betale kontant, med-
fører en så stor risiko for skatte-
og avgiftsunndragelse at ansvar
kan gjøres gjeldende mot deg
uansett, advarer advokat Einar
Frigland i Huseiernes Landsfor-
bund. Myndighetene behøver ikke
kreve håndverkeren for pengene
først; de kan velge å gå direkte
på deg med kravet.

Det eneste trygge er altså å
be om regning, og betale den via
bank!
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– Vi ser nå en del konsekvenser som lov-
makerne ikke har tenkt over, sier admini -
strerende direktør i Huseiernes Landsfor-
bund, Peter Batta. – Jeg har forståelse for
at det er søknadsplikt ved bygging av nye
bad, men den vanlige mann i gata har
ingen forståelse for at han kanskje må
være uten bad i ukesvis før rørleggeren får
tillatelse til å reparere en skade. Nå som
vi er blitt klar over problemene vil vi ta
dette opp med de rette instanser.

Det har allerede kommet endringer i
den nye Plan- og bygningsloven, og Batta
regner med at det vil komme flere i løpet
av kort tid.

– Her er det ikke gjort konsekvensana-
lyser, sier han. 

Ber om avklaring
I sin høringsuttalelse til plan- og byg-
ningsloven var Huseiernes Landsforbund
positiv til at nye baderom gjøres søknads-

pliktige, men forbundet var ikke klar over
at søknadsplikten også skulle omfatte en-
dringer av eksisterende baderom. 

– Vi blir bekymret når vi nå ser hvor-
dan Kommunaldepartementet og Statens
byggtekniske etat i forskriften foreløpig
har løst spørsmålet om søknadsplikt, sier
advokat Anders Leisner. 

I forskriften står det at søknadsplikt
inntrer ved vesentlig endring eller vesent-
lig reparasjon. Hvor går grensen for ”ve-
sentlig endring eller vesentlig reparasjon”,
undrer Leisner, som mener full søknads-
plikt hvis man skal flytte på en kran eller
et rør er egnet til å gjøre folk til lovbrytere. 

– Vi tror ikke man er tjent med å ha et
regelverk som er så strengt at mange vil
bryte det, påpeker han. – Er det slik at
man må søke kommunen om tillatelse til
å skifte en gipsplate i en våtsone, for å
åpne en innkassing for å komme til sis-
terne for et vegghengt toalett, eller for å
flytte en kran? Slik veiledningen er for-
mulert i dag gis det etter vår oppfatning
ikke svar på disse og andre meget prak-
tiske spørsmål, påpeker advokaten. 

Membran er alltid søknadspliktig
Statens byggtekniske etat har nå forsøkt å
gi noen avklaringer på sin hjemmeside
www.be.no. Der hevdes det at det er
mange feil som går igjen. Det viktigste er

Baderomsregler 
til besvær

I forrige utgave av Hus & Bolig redegjorde vi for de nye reg-
lene i plan- og bygningsloven: Det er nå strengt forbudt å

fikse badet selv. En rekke lesere er svært opprørt over at det
nå er søknadsplikt for våtrom. Hva gjør jeg som er halvferdig

med badet mitt, undret et fortvilet HL-medlem.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

Advokat Anders Leisner
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mangelfull planlegging av arbeidet, der-
nest dårlig utførelse av det som er plan-
lagt. Eller begge deler. Dette viser seg
gjennom manglende fall på gulvet, bane-
membran avsluttet under flisoverflaten,
for tynn påstrykningsmembran, ingen
membran i det hele tatt, feil plassering av

sluk og feil montering av sluk. Erfaring vi-
ser at feilene ikke bare oppstår når ukyn-
dige har stått for arbeidene, men også
når profesjonelle foretak har gjort dem.
Membran og eventuelle hull og gjennom-
føringer i membranen er derfor alltid søk-
nadspliktig, understrekes det.

Fra 1. juli 2011 innføres det obliga -
torisk uavhengig kontroll. Det betyr at
håndverkerens arbeid skal godkjennes av
en uavhengig instans.

Nabovarsel ikke påkrevet
Hus & Bolig skrev i forrige utgave at også
nabovarsel var påkrevet. Det er ikke riktig. 

– Det er en egen bestemmelse som
unntar fra nabovarsel, opplyser advokat
Anders Leisner. Her står det at varsel til
naboer og gjenboere skal gis ved søknad
i den grad det berører naboers eller gjen-
boeres interesser, opplyser han. Skal man
skifte et rør på badet vil det ikke berøre
naboene. 

Unntak
Statens bygningstekniske etat har listet
opp en del tiltak som ikke er søknadsplik-
tige. Det er gjort unntak for enkle instal-
lasjoner – det vil si tiltak som ikke bryter
skillet mot naboene og som ikke bryter
membran som skal hindre vann i å lage
skade:
• Toalett med og uten innbygget sisterne

som kobles til eksisterende ledninger
og som ikke berører våt sone. 

• Installering, endring og reparasjon av
sanitærinstallasjoner som ikke berører
membran i våtsoner. 

• Installering, endring og reparasjon av

FORTSATT LOVLIG: Enkle 
reparasjoner av rør og armatur
er ikke søknadspliktig. 
Foto: Huber-Starke / Scanpix.
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Anbudstorget
Søker du håndverker?

Be om anbud på jobben!

www.anbudstorget.no

AnbudstorgetAnbudstorget

Mange spørsmål
Advokat Dag Stadheim, som har

mange boligselskap og sameier som
klienter, stiller også spørsmål ved

forståelsen og  anvendelsesområdet til
det nye regelverket.

– Skal også styret i et boligselskap ha melding om
eventuelle konstruksjonsmessige endringer på et bad,

undrer han. Og hvilke muligheter har for  eksempel styret
i et boligselskap til å følge opp om eieren og beboerne føl-

ger regelverket? Må og kan styret kreve tilgang til lei-
ligheten? Bør boligselskapet utpeke en representant som
sjekker om alt arbeide er utført i henhold til alle byg-
gtekniske krav som følger av plan- og bygningsloven?

Selv mener advokat Stadheim at inngrep i bygningskon-
struksjonen bør meldes til styret selv om loven ikke skulle
kreve det.

– Styret har faktisk en plikt til å sørge for at alt felles -
areal, det vil si bygningskonstruksjonen og fellesinstal-
lasjoner som går gjennom leilighetene, er i forsvarlig stand,
understreker han. På den annen side: Blir styret tiltakshaver
dersom styret tillater endringer? Kan eventuelt styret risikere
å få ansvar som tiltakshaver uten å vite om endringsarbeidet,
uten å ha gitt tillatelse?

Advokaten påpeker også at det ikke er samsvar mellom
mulig ansvar etter teknisk forskrift og eventuell dekning etter
inngåtte forsikringsordninger.Dag Stadheim

rør, armaturer, kraner og sanitærinstalla-
sjoner som ligger åpent i rom og som
ikke forutsetter nye ledninger fra annen
branncelle eller bruksenhet.

• Vannstoppventil. 
• Vannmåler. 
• Varmtvannsbereder, både ny og skifte av

gammel. 
• Omtrekking og utskifting av innerrør i

rør-i-rørsystemer som kan utføres uten å
komme i konflikt med våt sone. 

• Utskifting av installasjon (armatur), også
som berører våt sone når eksisterende
ledninger og tilkobling til disse benyttes. 

• Oppvaskmaskin, is(vann)maskin, kaffe-
maskin og lignende (husk vannstoppe-
ventil der det ikke er sluk).

Etaten legger videre vekt på at de har
innført en enkel søknadsprosess i det
elektroniske søknadssystemet Byggsøk. I
tillegg har Standard Norge fått i oppdrag
å utforme en enklere søknadsblankett 
for mindre tiltak. ngs@huseierne.no
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juss

Megaman® 
GLOBE pærer

Globepærene er enkle og 
estetiske i sin form. Flotte 

både med og uten skjerm. 
NYHET: Dimbar utgave! 

Pærene har samme størrelse som vanlige globepærer.  
E27 sokkel. Den nye, dimbare globepæren dimmes med 
eksisterende lysdimmer. Passer de fleste vridimmere for 
gløde- og 230V halogenpærer. Vi anbefaler bruk av dimmer 
med mulighet til å stille inn minimums lysnivå.

Nortronic AS 
tlf 66 81 38 60 • firmapost@nortronic.biz

* v/ 2,7 timer pr dag

Megaman® sparepærer får 
du hos ledende lampekjeder 
og faghandlere i hele landet. 
www.nortronic.biz

PROTECTION
Glass & Hg

* v/ 2,7 timer pr dag

Miljøvennlige sparepærer
 
• Spar inntil 80% strøm! • 15 års levetid* 
• Silikonbelagte pærer beskytter både deg og miljøet
• Varmt, lunt lys • RoHS miljømerket

Ingen grunn 
til bekymring
Mange pensjonister (og noen andre) kan puste
lettet ut: Om boligen skulle være verdt en mil-
lion eller to, skjønner skatteetaten at du ikke
har bedre råd i hverdagen av den grunn.

Mange – særlig pensjonister – nyter i dag godt av reglene i skat-
teloven om skattebegrensning på grunn av lav inntekt eller lav
skatteevne for øvrig. Reglene er slik utformet at dersom skat-
tyter har formue som overstiger 200 000 kroner, beregnes det
et tillegg til inntekten. Og blir tillegget stort nok, kan skatte-
begrensningen bortfalle. Til nå har det ikke vært noe pro-
blem om skattyter eier egen bolig, for ligningsverdien av bo-
lig har tradisjonelt vært meget lav i Norge. 

– Med de nye takseringsreglene, der vi alle skal oppgi 
P-rom eller boligareal (BOA) etc. etc., vil verdien av våre bo-
liger bli meget mer synlig for skattemyndighetene, påpeker ad-
vokat Einar Frigland. – Særlig vil de som bor i sentrale områ-
der finne ut at de sitter på større verdier enn de i
skattesammenheng liker å tenke på. Og da kan man jo lett
forestille seg at formuesgrensen på 200 000 fort overstiges med
til dels meget store beløp. Ryker dermed skattebegrensningen?
Svaret er nei.

I skattelovens kapittel 17 heter det at det skal gjøres et be-
regnet tillegg i inntekten dersom det foreligger formue ut over 200
000 kroner. Men fra og med inntektsåret 2010 har bestem-
melsen fått et tillegg: ”Bolig brukt som egen primærbolig hol-
des utenfor ved beregningen av nettoformue.” 

– Et hyggelig lyspunkt i tilværelsen som skattyter, smiler ad-
vokat Frigland. ngs@huseierne.no



Ny generasjon kodelåser fra TrioVing!

CodeHandle 
for balkongdør og vindu

www. t r i o v i n g . n o

CodeHandle 
for balkongdør og vindu

CodeHandle DOOR
for innvendige dører

CodeHandle 
for balkongdør og vindu
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Akkurat opp i opp
Hjemme i stua har jeg åtte – ti smålamper som med "gammel -
dagse" lyspærer tilsammen bruker ca. 400W. Disse lampene
tennes i den mørke, kjølige årstiden og gir fra seg litt varme
her og der i rommet. Denne varmen gjør at de termostatstyrte
panelovnene bruker tilsvarende mindre strøm for å oppnå
 ønsket romtemperatur.

Når jeg etterhver tvinges til å benytte kalde "sparepærer" i
lampene, må panelovnene bruke mer strøm for å kompensere
for den varmen lampene ikke lenger kan gi. Du verden, så
smart!

I lyse sommerkvelder bruker vi nesten ikke lamper.
Nærmere ekvator, der man trenger lys halve døgnet, men slett
ikke varme ... der har sparepærene virkelig noe for seg. Men
her i landet gjør de bare nytte for seg i utelamper og på varme
restaurantkjøkkener og liknende arbeidsplasser.

Vera Moe, Skien

taletrengt
Benytt anledningen til å si din mening i Hus 
& Bolig. Skriv kort til husogbolig@huseierne.no
Merk emnefeltet “Taletrengt”. Redaksjonen 
forbeholder seg retten til å forkorte debattinnlegg. 

Nå tar det helt fullstendig av
Leste lederen din, samt de nye reglene angående rørleggere, og
 søknad på reparasjon av bad. Hvor står egentlig Huseiernes lands-
forbund i forhold til huseierne??? Er dere totalt målbundet av hånd-
verkere i bar overkropp, med MESTER stemplet på capsen? Eller
jobber dere for huseiere? Det må jeg bare spørre om. Vi er veldig
mange som ønsker å gjøre ting selv, som setter oss inn i gjeldene,
nei, ikke bare regler, men bruksanvisninger og anbefalinger fra
 fabrikanter og leverandører også. Selv pusset jeg opp badet selv, 
fra topp til tå, og får ikke annet enn skryt for å gjøre ting riktig i
forhold til lover og regler. Ja, det er faktisk mulig for alle å gjøre
det en håndverker gjør, til og med bedre, for vi har tid til det, og
ikke minst ønske om å gjøre ting riktig. Det er masse eksempler på
at det finnes mange håndverkere som er ubrukelige,(har selv brukt
noen) og som KUN ønsker å tjene penger.

Jeg har på følelsen at dere som sitter bak et skrivebord hele
dagen, blir totalt blendet av paragrafer og skrekkhistorier plantet av
firmaer og andre sterke krefter. Bevares, jeg sier ikke at vi ikke gjør
feil, det er forskjell på oss selvbyggere også. Våtromsnormen er bra,
den er stadig under utvikling, men det er flere enn rørleggere/flis-
leggere som kan bruke den. Snart blir vel smøremembran forbudt å
kjøpe over disk. Hvor blir det av medlemmene deres da? Hvor er for-
nuften i redaksjonen? Jeg vet dere har mange nevenyttige abonnen-
ter, ikke glem hvem dere lever av. Prøv å jobb litt for selvbyggeren
også, please... Tenkte dere kunne lage en reportasje på hvor bra et
selvbyggerhus kunne bli, men nei, det er jo ulovlig nå det.

Robert G. 
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rens ventilasjonen! 
Det handler om din helse og økonomi 

Fast pris på standard enbolig 2800,-

Ring gratis: 800 35 300

Halden, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Oslo, Skien, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten, Holmestrand, Drammen, Kongsberg, Lillestrøm, Hønefoss.

Ventilasjonsrørene er blitt helt rene 

og sørger for et sunt inneklima.
Ventil og kanal som de vanligvis ser ut 

etter 3-5 år. Ofte er de nesten helt tette.

Prisen inkluderer rensing av hele anlegget 
med inntil 6 kanaler.

Mer informasjon finner du på vår 
hjemmeside:www.powerclean.no

POWER CLEAN NORGE AS
-spesialister på rensing av ventilasjon-

EtterFør

Krenkelse av eiendomsretten
Hva i evighetens navn er det som skjer? Huseiere blir
 umyndiggjort ved fredning av boliger står det å lese på
hjemmesiden til Hus & Bolig. Hva med det nye regelverket for
arbeid på eget bad? Ingenting kan gjøres uten nabovarsel og
godkjent håndverker. Det er umyndiggjøring det.

Hva i all verden har naboen, 60 meter til venstre for meg,
å gjøre med hva jeg gjør med badet mitt. Dette kan ikke være
seriøst gjennomtenkt eller så er utrederne kjøpt og betalt 
av håndverkerne som ikke engang greier å gjøre jobben til-
fredsstillende selv, ifølge flere reportasjer både på TV og i
 magasiner.

Her har vi kjøpt egen bolig – betaler skatt i alle ender og
så kommer en lov som kan straffe deg med bøter på opptil
200 000 dersom du skifter en kran på badet ditt selv. Dersom
jeg har et gammelt bad i kjelleren min på som trenger å
pusses må jeg leie inn eksterne godkjente håndverkere som
skal være godkjent av kommunen, men trenger ikke våtroms -
sertifisert – hvor er logikken. Jeg har full forståelse for at
 endringer på rør / installasjoner som faktisk går ut av huset
og kan påvirke andre, bør underlegges godkjente håndverkere,
jmf. elektrisk opplegg, men at jeg selv ikke kan stå for den
bygningsmessige delen synes jeg er en dyp krenkelse av eien-
domsretten over egen bolig. Dersom dette kravet skal ha noen
legitim rett må det i det minste skilles på boligtype og
plassering av våtrommet i boligen.  

Hva om jeg bygger et anneks til hytten min (selvfølgelig

med byggetillatelsen i orden)  på fjellet langt utenfor all-
farvei, uten naboer og rett på en såle støpt på fjellet, hva kan
ta skade av det foruten selve annekset ? Ingenting! Så får det
bli min sak dersom det oppstår skade og jeg ikke har papirene
i orden. Dette må være en privatsak mellom meg og mitt for-
sikringsselskap, myndighetene har absolutt ingenting med
dette å gjøre (og langt mindre naboen). Uansett har vi jo
ingen garanti for at arbeidet er bedre utført om en slurvete
håndverker gjør det og senere går konkurs. Da er vi like langt
og står fortsatt ansvarlig overfor en eventuell senere kjøper av
eiendommen. 

”Det regner jo litt i Norge” sier Cato Karlsen i Fagrådet for
Våtrom, grei opplysning – ikke akkurat ny men… Dersom
taket mitt lekker, kan jeg fortsatt skifte taktekke selv, bare
jeg har sendt melding til kommunen da dette er en utvendig
endring, men ellers er det ingen krav, dette kan jeg gjøre
selv. Jeg spør på nytt, hvor er logikken? Dette tyder helt klart
på at faggruppen her har hatt alt for stor makt. Rørleggerne
har tydeligvis gjort leksen sin og sikret seg på alle kanter,
taktekkerne har sovet i timen. 

Hva blir det neste?  Skal vi måtte søke kommunen hvilke
planter vi kan sette ned i egen hage på grunn av fare for at
de kan spre seg i naturen?  

Hvor i all verden har HL vært i denne saken?
Arne Chr. Pettersen

debatt og meninger
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Det var litt råte på noen sutakbord og tak-
stein som var moden for utskifting, så jeg
kontaktet tre veletablerte firma; to bygg -
mesterfirma og et som er mer profilert på
tak. Tak er ikke noe man tar lett på, især
ikke på Vestlandet. Prisene var forenlige,
men jeg valgte det firmaet som hadde best
renommé i bydelen og som kunne starte opp
raskest. De har mange ansatte, og på web -
siden viser de til høy kompetanse og
mesterbrev på alle relevante område. Jeg ble
forespeilet at arbeidet ville ta maks to uker. 

Vi skrev kontrakt, og der sto navnet 
på prosjektansvarlig og på ansvarlig på
bygge plass. Da stillasene var montert kom
det en gjeng og fjernet gammel takstein. 
De var effektive, dette virket lovende. Om
kvelden var jeg ute på jobb, da jeg kom
tilbake fant jeg toalettet mitt i første etasje
overfylt av vann. Da gutta kom neste mor-
gen viste jeg dem hva som hadde skjedd.
Ansvarlig på byggeplass, mann i 20-årene,
fant at røret til luftingen på kloakken var
løst, så han fjernet det like godt helt. Han
bare dro det opp fra taket og la det på
 stillaset. Så la han litt papp over hullet.

Fem ganger skjedde det samme. Etter
tredje eller fjerde gang begynte jeg selv å
rive opp gulvet og fjerne lister, og etter å
ha snakket med mitt forsikringsselskap og
en takstmann på telefon tok jeg kontakt
med et saneringsfirma. Ansvarlig på bygge-
plass rådet meg kun til å sette på mye
varme på toalettet for å tørke ut, men
sanering og avfukter måtte til. Etter den
femte vanninntrengningen mistet jeg
 søvnen. Jeg kontaktet eier og han kom selv
på taket, og det begynte å skje noe. Det 
må ha vært han som var taktekkermester, i
hvert fall visste han at luftingen til kloakk 
i eldre boliger med septiktank gjerne var
koblet sammen med avløpsrør. Så etter en
uke og fem store vannfall på toalettet ble
det omsider oppdaget at det var avløpsvan-
net fra badet, som lå over toalettet, som var
kommet inn på toalettet gjennom tak og
vegger. Røret lå nemlig åpent etter at
luftingen var løsnet og deretter fjernet helt.

Etter noe slik tror man ikke at mer
kan skje. Jeg fikk for øvrig beskjed om at
taksteinene jeg skulle ha lå til tørk i Hol-
land, firmaet hadde ikke bestilt før etter at
de hadde tatt av de gamle, og det viste seg
da at de ikke fantes på lager i Bergen. De

håpet de kom om ti dager. Ikke så kjekt,
det var rekordnedbør, men jeg prøvde å
tenke positivt. 

Gutta på taket hadde begynt å legge på
beslag og takrenner i påvente av taksteiene,
og jeg spurte ansvarlig om han hadde fun-
net mer råte. Neida, sa han, det er helt fint.
Jeg tok meg en tur på stillaset en ettermid-
dag og så: RÅTE. Han hadde ikke løftet på
den gamle pappen, kun lagt ny papp over.
Da jeg løsnet på pappen fant jeg råtne
 sutakbord og vannbord både her og der. Jeg
sendte epost til prosjekt ansvarlig, en mann
som virket som om han holdt seg mest på
kontoret. Jeg skrev at beslag og takrenner
måtte fjernes igjen, og at jeg ikke ville
 betale for det ekstra arbeidet som dette
medførte. Snekkeren kom, jeg pekte og han
fikset. Jeg kunne konstatere at min nese for
råte var  betydelig mer velutviklet enn nesen
til ansvarlig på byggeplass, tross at mitt
fagområde er helse og ikke hus.

Den store dagen kom, taksteinen ble
 levert. Full aktivitet på taket. Nå går det
bra, tenkte jeg, og puslet med mitt på hjem-
mekontoret. Hørte en sag, kutter  takstein
tenkte jeg. Da gutta var gått for dagen tok
jeg en stillasvandring, det var blitt rutine
nå. Til min skrekk oppdaget jeg at en ”gal”
mann hadde gått løs på bærende takbjelker
med en grov sag, de var fullstendig maltrak-
tert. Bjelkene som skulle bære de nederste
sutakbordene med takstein var ødelagt og
hadde mistet bæreevnen. Han som hadde
gjort dette hadde sannsynligvis tenkt at han
heller skulle kutte litt av huset for å tilpasse
til taksteinen, heller enn å kutte i den fine
taksteien?? En ny søvnløs natt, en epost
med bilder og en telefon til eier en søndag.
Jeg spurte hvilken faglig kompetanse ans-
varlig på byggeplass hadde. Gjett! Ingen.
Jeg sa at jeg ville ikke se ham igjen i
nærheten av huset, jeg blir engstelig og
søvnløs om jeg vet at han er i nærheten. 
Og dere må inndra den sagen før han gjør
mer skade! Jeg spurte hvordan de kunne gi
en ufaglært ungdom  ansvaret for et hus som
var såpass krevende, jeg fikk ikke noe for-
nuftig svar. 

Trodde du at det ikke kunne skje mer
nå? Det gjorde jeg også. Jeg fikk nye menn
på taket og de virket kyndige. Og snekkeren
kom og reparerte de siste skadene. Jeg var
ute med noe boss, der sto det en kar og

prøvde
å få av et feste på stil-
laset nede. Han skulle flytte det litt ut for å
få på en takstein. Han fikk låne en stor
skiftnøkkel av meg, og jeg ble stående og se
på. Han løsnet mutteren og begynte å bikke
på et stillas som var 12 meter bredt og tre
etasjer høyt. Jeg trakk meg litt unna. Ser at
stillaset er spikret fast i en liten ark i annen
etasje. Når han bikker på stillaset så følger
arken med. Jeg roper, du må ikke gjøre
dette, han skjønner ikke hva jeg sier. Kan
ikke så godt norsk. Inne: De gamle panelene
på innsiden av arken spriker, vinduet i arken
er dradd litt ut. Skader i maling på panel
inne… Sukk. Og noen andre småting var det
også, javisst.

Neida, ikke alt er ordnet ennå. Det
meste av avtalt pris er betalt, jeg har bedt
om rabatt for tort og svie, men jeg vet ikke
om jeg får det. Jeg har også bedt om en
skriftlig redegjørelse for hvordan de har
utbedret skadene, men ikke fått noe ennå.
De er helst muntlige. De virker ikke så veldig
interessert, tror de har noen store og viktige
jobber på gang andre steder. 

Noe å lære? Det er ikke nok at et firma
sitter på mye kompetanse, du vil vite
hvilken kompetanse de har som faktisk skal
gjøre jobben. Og du vil vite om de bestiller
taksteinen før de fjerner den gamle, og om
de dekker til områder hvor de for eksempel
har fjernet vannbord hvis der regner. Og
kanskje det også er en fordel med et mindre
firma, et stort firma er i fare for å miste
oversikten fordi de har for mye på gang
samtidig. Det kan også være en god idé å
holde seg hjemme og følge litt med, uten å
bli plagsom. Mange av oss ønsker jobben
gjort fort, men det er lurt ikke å forhaste
seg. Innhent gjerne tilbudene et halvt år før
du ønsker jobben gjort. Ta bilder om du er i
tvil om den fagmessigheten kvaliteten av
 arbeidet som gjøres. Jeg har sikkert hundre
bilder og noen filmer fra mitt tak, og en hel
perm er merket ”tak”. 
Det nærmer seg to måneder nå. Roen

har senket seg over taket, i morgen kommer
snekkeren og livet beveger seg sakte i
 retning normalt igjen. 

Else Egeland

Lesernes historier:

Et under at det gikk bra 
Med en nyarvet 90 år gammel jugendvilla og noen kroner på bok tenkte
jeg at det var tid for tak. Det ble en selsom historie. Det er ikke nok 
at et firma sitter på mye kompetanse. Man er vel så avhengig av
 kompetansen til de som faktisk skal gjøre jobben.
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SOV TRYGT:
Mange har opplevd

innbrudd om natten.
Vi har sett på hva
du kan gjøre for 

å sove trygt. 
Se side 80

LUR TYVEN:
Elektronisk vakt -

hund og lure-TV kan
kanskje være noe

for deg hvis du
ønsker å forvirre
eventuelle inn -

trengere. 
Les mer side 84

GI LÅSEN 
FINGER'N: 

Nå kan du låse opp
døren uten nøkkel.
Et enkelt finger-

avtrykk er alt som
skal til for å åpne.
Men er det sikkert? 

Les mer side 77

BRANNFARE: Det nærmer seg jul. Desember er den måneden det brenner mest
i Norge, og i juleuken er det nesten tre ganger så mange boligbranner som i 
en gjennomsnittsuke. Dette har sammenheng med økt bruk av elektrisitet, 

levende lys og peiskos. Ganske ofte blir brannen også bokstavelig talt 
tilberedt på komfyren. Sjekk håndslokkeren, og lær hvordan du bruker den. 

Les mer på side 73.

tema: sikkerhet

Foto: Jørn Areklett Omre / NN / Samfoto.
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Sikre ditt hjem mot 
brann og innbrudd

Med trådløs alarm fra Securitas Direct er du og dine nærmeste sikret, både natt og 
dag. Alarmanlegget varsler vår døgnbemannede alarmstasjon direkte. Som medlem 
i Huseiernes Landsforbund får du et spesialtibud på månedsabonnement.

Boligalarm med  
spesialtilbud på  

månedsabbonnement for 
Huseiernes Landsforbund 

medlemmer

490,-

*gjelder nyinstallasjon

Gunstig tilbud til 
medlemmer i 
Huseiernes 

Landsforbund
kr 490,-

Ferdig installert 
grunnpakke

 (ordinærpris  
kr 2980,-)

Måneds-
abonnement fra 

kr 314,-*
 (ordinærpris 
fra kr 349,-)

Bestill alarm på www.huseierne.no eller ring 06010 i dag for mer informasjon

www.securitas-direct.no



Desember er brannmåneden: 

Sjekk håndslokkeren
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tema: sikkerhet

Det er hovedsakelig to typer håndslokkere i norske hjem: Pulverapparater og skumapparater. 
Begge typer bør du kontrollere selv hvert kvartal.

TEKST OG FOTO: RIKKE ÅSERUD



Rådet om jevnlige egenkontroller kommer
fra branninspektør Sigurd Folgerø Dalen
ved brannforebyggende avdeling i Oslo

brann- og redningsetat.
– I tillegg er det lurt å sjekke apparatet etter fe-

rier og reiser, slik at du lager gode rutiner for å
fange opp eventuelle feil ved utstyret som skjer
mens du er borte, sier Dalen. 

Sjekk trykk, plombering og slange
Den kvartalsvise kontrollen tar deg ikke mange
minuttene. Sjekk først at manometerpilen i det
lille, runde vinduet like ved håndtaket står på
grønt. Eldre apparater har gjerne manometre med
ett rødt og ett grønt felt. Nyere apparater har ma-
nometre med to røde felter og et grønt i midten.
Står pilen på det røde feltet til høyre, er det
for mye trykk i beholderen; står den på
det røde til venstre, er det for lite. I
begge tilfeller bør apparatet leveres
inn til fagfolk for service. 

Deretter er det lurt å sjekke at
sikringspinnen med plombe-
ringen er på plass, slik at håndta-
ket ikke enkelt kan trykkes ned ved
en feil. Til slutt sjekker du slangen.  

– Slangen må være hel og uskadd.
Du kan faktisk skru av slangen og blåse
gjennom den hvis du vil forsikre seg om
at ingenting har kommet inn i den og satt
seg fast, sier sikkerhetskonsulent Terje Dahl

Bergersen i Trygg og
Sikker AS. Å skru av
slangen på apparatet
skal være uproblema-
tisk og ødelegger ikke
apparatet. 

Pulver klumper seg
Dersom du har et pul-
verapparat bør du snu
det på hodet noen
ganger og lytte. Du skal
høre at pulveret siger
nedover. Er det helt

PLOMBERING: Plomberingen
skal sikre at ingen utløser
apparatet ved et uhell. 

VÆR NØYE: Branninn-
spektør Sigurd Folgerø
Dalen ved Oslo brann-
og redningsetat anbe -
faler alle å kontrollere
brannslukningsappara-
tet jevnlig, minimum

fire ganger i året.
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stille, indikerer dette at pulveret har klumpet seg
i bunnen av beholderen og ikke lenger fungerer
som det skal.

Dersom du har et skumapparat, er dette fylt
med vann og skumemne. Vanligvis er ikke slike
apparater tilsatt noen form for frostveske. Appa-
ratene tåler derfor ikke minusgrader. 

– Dette er verdt å merke seg for eksempel for
hytteeiere, eller for dem som har et apparat i ga-
rasjen, uthuset og lignende. Blir det utsatt for mi-
nusgrader bør man velge pulverapparat, sier Ber-
gersen. 

Husbrannslangen
Har du husbrannslange, kan det være lurt også å
kontrollere denne innimellom. Branninspektør
Sigurd Folgerø Dalen anbefaler at man av og til
skrur den på bare for å være sikker på at den vir-
ker. 

– Husbrannslangen kan du teste ved å bruke
den av og til, for eksempel til å vanne blomster-
kassene, eller bare spyle i dusjen eller badekaret,
sier Dalen. 

Sjekk at det ikke er slitasjepunkter på slangen
som skaper lekkasje, og at koblingene er tette, så
trykket i slangen ikke minsker ved bruk. 

Ikke skum på olje
Er uhellet ute, hjelper det ikke om utstyret er i
tipp-topp stand hvis du bruker det feil. Spesielt
skum har begrensede muligheter. Det skal blant
annet aldri brukes på frityr.

– Bruker du vann og skum på vegetabilsk olje
som har nådd selvantenningspunktet kan du i
verste fall få en eksplosjon, advarer Bergersen i sik-
kerhetsbutikken Trygg og Sikker. Brenner det i
olje på komfyren er det beste å få lagt på et lokk.
Skum skal heller ikke brukes mot gass.  

– Har du for eksempel gasskomfyr på kjøkke-
net bør du ha et pulverapparat, sier Bergersen.
Pulver kan du bruke mot de fleste typer branner
i hjemmet. Ulempen med pulveret er imidlertid
at det spres overalt ved bruk, og kan forårsake nes-
ten like store materielle skader som en liten
brann. 

Plomberingen sikrer at håndslokkeren ikke utløses ved en feil.
Dra ut pluggen når du skal bruke apparatet.

Brannslokningsapparatet skal stå på bakken når du bruker det.
Selv plasserer du deg på huk ved siden av.

Slik bruker du håndslokkeren:

1 2

TRYKK: Manometerpilen
skal stå på grønt felt.
Det betyr at det er rett
trykk i beholderen. 



75hus&bolig 6–2010 •

tema: sikkerhet

Klem ned håndtaket støtvis. Det gir deg flere slokkesekunder, 
og mulighet til å stoppe før apparatet er tømt. Spesielt slukke -
pulver kan gi store materielle skader, det er derfor et poeng ikke
å bruke mer enn nødvendig.

Løsne slangen og rett den mot bunnen av flammene.

3 4

Visste du at… 
Som huseier plikter du å sørge for at boligen er utstyrt med minst ett
av følgende slokkeutstyr: 

a) pulverapparat på minimum 6 kg med ABC-pulver

b) skum-/vannapparat på minimum 9 liter

c) skum-/vannapparat på minimum 6 liter med effektivitetsklasse på
minimum 21A

d) formfast brannslange med innvendig diameter på minimum 10 mm

e) annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet.
Slokkeutstyret skal kunne brukes i alle rom. 

Kilde: Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Slokkeskum på boks
I sommer kom slokkeskum på sprayboks på
markedet. Slukkeskummet brukes mot små
branntilløp i startfasen. Skummet kan ikke
erstatte husbrannslange eller håndslokkere,
men vil for mange være et godt supplement.
Den lette vekten og sprayboksens brukervenn-
lighet gjør den egnet for alle typer brukere. 
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Ikke i kottet
De færreste av oss synes brannslokningsapparatet
er særlig dekorativt, og mange stuer det derfor
bort i kott og på vaskerom. Ikke særlig lurt, me-
ner Bergersen. 

– En håndslukker brukes først og fremst for å
vinne dyrebar tid, eller rydde vei. Tenk på hvor-
dan du skal komme deg ut hvis det begynner å
brenne – og plasser håndslokkeren deretter, for
eksempel ved soveromsdøren, lyder hans anbefa-
ling. 

For er ulykken ute, har du ikke lange tiden på

deg, verken til å finne apparatet eller bruke det. Et
seks liters skumapparat varer i ca. 20 sekunder. Et
seks liters pulverapparat er tømt i løpet av ca. 17
sekunder. 

Kastelengden til en håndslokker er på rundt 5
meter. Hold deg på denne avstanden og sikt mot
bunnen av flammene når du skal slokke, lyder rå-
det fra Norsk Brannvernforening. Foreningen an-
befaler at du plasserer apparatet på gulvet ved
bruk, mens du selv huker deg ned ved siden av.
Husk å trekke ut sikringen før du trykker ned
håndtaket. raa@huseierne.no

SNU: Snu pulverapparatet opp ned og lytt. 
Du skal høre at pulveret siger nedover. 

BLÅS: Du kan skru av slangen og blåse for å forsikre
deg om at den ikke er blokkert av fremmedelementer. 

Krav om kontroll og service: 
Pulverapparater skal kontrolleres av sertifiserte fagpersoner
hvert femte år. Hvert tiende år skal de leveres inn til service.
For skum apparater gjelder kontroll hvert andre år og service
hvert femte. Det er stort sett aktører i det private næringsliv
som tilbyr kontroller og service av denne typen utstyr. Rådet
for vedlikehold av brann slokkemateriell står for opplæring, ek-
samen og registrering av fagpersoner på området. Har du prob-
lemer med å finne ut av hvor du kan levere apparatet ditt til
service eller kontroll, er brannvesenet i den enkelte kommune
som oftest svært behjelpelig med å finne ut av dette. 

Farlig avfall: Håndslokkere skal ikke kastes med restavfallet,
men sorteres som farlig avfall. Enkelte brannvernbutikker tar
imot gamle apparater, men de er ikke forpliktet til det, selv
om de selger tilsvarende produkter. 

Kilder: Oslo brann- og redningsetat, Rådet for vedlikehold av 
brann slokkemateriell, Alfa Brannvern AS. 

KONTROLL: Når du får utført kontroll på håndslokkeren
skal den utstyres med en lapp som viser når kontrol-
len ble foretatt og når neste skal gjennomføres.
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Gi dørlåsen finger’n

INGEN NØKKEL: Fingeravtrykkslåser mangler FG-godkjenning, men kan likevel oppfylle generelle forsikrings-
krav. Det betyr at de kan erstatte vanlige dør låser, og med mindre en FG-godkjent lås er et spesialkrav i
dine forsikrings- vilkår,  risikerer du ingen  avkortning ved even tuelt innbrudd. Foto: EasyAccess.

Å åpne døren
med et enkelt
fingertrykk høres
forlokkende ut
for de av oss som
bruker måneder
og år av livet på
å lete etter nøk-
ler. Men ingen
slike låser er 
FG-godkjent. 
Det kan gi deg
trøbbel med 
forsikrings -
selskapet. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD
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På flyplasser gjør vi det stadig oftere: Gir en leser
finger’n, og får adgang til et ellers avstengt om-
råde. Slik kan du også få det når du skal inn i ditt

eget hjem. Men dersom forsikringsvilkårene dine kre-
ver at dørlåsen din er FG-godkjent, er det bare å be-
holde nøkleknippet en god stund til.

Mangler standard
– Det finnes ingen europeisk standard for god-
kjenning av låser som åpnes ved hjelp av en fing-
eravtrykksleser. I en slik prosess er det mye som
må avklares; alt fra hvordan slike produkter iva-
retar sikkerheten til hvordan de fungerer i ulike
klimasoner, forklarer fagsjef Arve Haug i Forsik-
ringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). 

Bruk av FG-godkjente produkter og fore -
tak kan gi rabatt på forsikringspremien eller re-
dusert egenandel ved skade. I  noen tilfeller
krever forsikringsselskapet at FGs regler må
være oppfylt for at forsikringen skal være gyl-
dig. 

– Manglende godkjenning betyr ikke nød-
vendigvis at de biometriske låsene, som disse lå-
sene kalles, er mindre sikre. Men er FG-god-

kjenning et krav i forsikringsvilkårene dine, bryter
du dem dersom du installerer noe annet, uansett

om det er like trygt, sier Haug. Siden nemnden
ikke har testet noen biometriske låser ennå, vil han

ikke uttale seg om sikkerhetsnivået på denne typen
låser. Men at de er brukervennlige er han ikke i tvil om. 

– Du har alltid ”nøkkelen” på deg, og trenger ikke
å bekymre deg for å rote den bort eller miste den. Ikke
minst for barn vil dette være en stor fordel, sier Haug. 

Ulike typer
Det finnes i dag flere importører av biometriske dør-
låser. Låsene varierer i pris og design, og det er også for-
skjell på hvor avanserte funksjoner de har. De fleste har
imidlertid følgende til felles: 
• Låsene kan registrere flere fingeravtrykk, slik at

hele familien enkelt kan låse seg inn uten nøkkel. 
• Låsene kan registrere flere fingeravtrykk per bruker.

Dermed kan man komme seg inn med en annen
finger hvis man for eksempel har plaster på 
”hovedfingeren”. 

• Låsene kan betjenes med en kode, i tillegg til, eller
i stedet for, fingeravlesning. 

• Låsene har også en fysisk nøkkel og mulighet for å
slå av de andre funksjonene. 

• Låsene gir signal når det er
på tide å bytte  batterier. 

Familievennlig
I likhet med Arve Haug trekker
salgssjef Yngve Eriksen i firmaet
Biolock frem brukervennlighe-
ten for barn som en av forde-
lene med låsene.  

– Med en slik lås trenger du
aldri mer å ile hjem til et fami-

FG-godkjenning
Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) er en del av Finans -
næringens Fellesorganisasjon (FNO). FG ble opprettet av forsikringssel-
skapene for å utarbeide regelverk og godkjenne sikringsutstyr og foretak
for å redusere risikoen for brann- og innbruddsskader. Eksempler på
 produkter som FG-godkjennes er låser, innbruddsalarmer, safer, dører,
gitter, glass, brannalarmanlegg. 
(Kilde: Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd)

Yngve Eriksen

Biometri: 
Biometri er måling av bio logiske mønstre. Ved hjelp av elektronikk 
kan biometri brukes til identifikasjon (hvem er dette?) og verifi kasjon 
(er dette rett person?). De mest kjente formene for biometriske 
kjennetegn er  fingeravtrykk, håndavtrykk og ansiktsform, samt de
to øyeteknologiene netthinne- og irisavlesning.
(Kilder: Wikipedia, Datatilsynet)

Datatilsynet om biometri:
Brukt riktig kan biometri være et godt og effektivt verktøy for sikker-
het, melder Data tilsynet. Samtidig er tilsynet skeptisk til bruk av bio-
metriske løsninger i sammenhenger hvor man hittil ikke har sett noe
behov for å  identifisere enkeltpersoner. Tilsynet peker også på at
metoden kan være teknisk svak. ”Dårlige fingeravtrykks lesere kan for
eksempel  akseptere avkappede fingre og gummihansker med påmontert
falske fingeravtrykk”, advarer tilsynet på sine nettsider. 
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Husker du kulda i fjor vinter?
 

Med DEFA trenger du ikke bekymre deg over hva 
som kan hende på hytta, vi gir deg full kontroll. 
 

Mer enn 20.000 hytteeiere bruker DEFAs løsning for 
fjernstyring av varme og alarm.

HyttaMiComfort er enkel å installere 
og du kan enkelt sørge for at hytta er 
varm før du kommer. I tillegg kan den 
gi deg beskjed hvis noe viktig skulle 
hende:

 - innbrudd  - strømbrudd
 - brann  - frost

Våre kunder fjernstyrer og overvåker 
sine hytter via internett og sms i en 
og samme løsning.

Gjennom våre enkle og oversiktlige 
styrningssider på Internet har du full 
kontroll over hele installasjonen 
i din hytte.

liemedlem som har glemt nøkkel. Du trenger heller
ikke bekymre seg for at barn eller unge som er alene
hjemme har glemt å låse, sier Eriksen. Låsene han sel-
ger låser seg automatisk når døren er lukket, dersom de
er stilt inn på det. Denne funksjonen kan også slås av
om ønskelig. 

Eriksen er overbevist om at også tryggheten ivaretas
godt med slike låser. 

– I motsetning til kortlesere, der folk kan jukse på
ulike måter med tape, plast og lignende, er denne av-
leseren umulig å ”lure”. Fingeravtrykket ditt kan ingen
kopiere, sier han. Også daglig leder Hans Helmenbak-
ken i firmaet Easy Access mener sikkerheten er på topp. 

– Med en fingeravtrykkslås trenger du aldri bekymre
deg for nøkler på avveie. Jeg mener disse låsene er tryg-
gere enn de tradisjonelle, sier Helmenbakken. 

Liten erfaring
Ifølge forhandlere er låsene enkle å montere og kan fes-
tes på de aller fleste ytterdører her til lands. 

– De fleste trenger fire nye hull i døren, det er alt.
Vi leverer våre låser med norsk monteringsveiledning,
men installasjonen kan også enkelt ordnes av en fag-
mann, sier Helmenbakken.

Hvordan biometriske låser virker over tid er det
umulig å si noe om ennå, mener pressekontakt i Nor-
ske Låsesmeder, Bjørn Ørnung. 

– Vi har for liten erfaring med denne teknologien
til å kunne gi noen uttalelse om denne typen låser. De
har ikke vært lenge nok på markedet, sier han.
raa@huseierne.no

Foto: EasyAccess
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Lukk vinduet 
for tyven

Innbrudd gjennom vinduet mens man sover er et mareritt flere har opplevd og noe
alle vil slippe å erfare. Du kan imidlertid trøste deg med at trenden er 

synkende. Lider du av angst bør du sove med vinduet lukket.

TEKST: DAG ERIK KONGSLIE

– Innstigningsinnbrudd kan være en enorm på-
kjenning for mennesker som opplever dette. Det
er krenkingen av privatlivet og tanken på at noen
har vært inne og grafset i det aller helligste som
hjemsøker deg, forteller direktør i helsetjenesten
Hjelp24, Mariann Gammelsæter. 

Gammelsæter, som selv er sykepleier med psy-
kiatrisk kompetanse, har hjulpet mange som har
hatt slike traumatiske opplevelser. I mange til fel-
ler har følgene vært at berørte har solgt boligen
fordi de ikke lenger vil bo der.

– Reaksjonsnivået er selvsagt svært individuelt
og omfanget kan variere i stor grad. Mange rister
det av seg og noen velger å selge boligen.

Synkende tall
Politiinspektør Arne Solberg ved Majorstuen po-
litikammer i Oslo forteller at politiet har lagt ned
store ressurser i å kartlegge og bekjempe slike
innbrudd. Arbeidet har gitt store resultater for
politiet. Villainnbrudd har pr. 1.9.2010 sunket
med 49 prosent, ifølge tall fra politiet. For leilig-
heter er tallet 30 prosent.

– Det var viktig å kartlegge hvem som stod bak
innbruddene. Det var i hovedsak utenlandske
borgere, men rumenere og chilenere er i sær-
klasse. Ved å drive etterretningsvirksomhet har vi
lykkes med å komme innbruddstyvene i forkjøpet
slik at de ikke får kommet i gang. Et innbrudd
som allerede er begått er meget vanskelig å opp-
klare. Jeg beklager at folk ikke får oppklart sine en-
keltsaker, men å fremskaffe bevis er vanskelig.
Derfor har det vært vellykket å legge om strategien
og drive forebyggende virksomhet, forteller Sol-
berg.

Samtidig har vi blitt flinkere til å ta forholds-
regler når vi reiser bort og når vi er hjemme.

– Folk er blitt flinkere til å alliere seg med na-
boer, sette bort aviser, ha lysstyringssystemer og
ikke minst alarmer som virker preventivt. De vir-
kelige kriminelle, som er høyt motivert, vil man
ikke kunne forsvare seg særlig mot, men alle pre-
ventive tiltak vil forhindre andre småkriminelle
som heller velger nabohuset, forteller informa-
sjonssjef Emma Elisabeth Vennesland i If-skade-
forsikring.

Lukk vinduet
Dessverre finnes det ikke mange alternativer for
deg som er redd for å sove med åpent vindu,
men samtidig føler at du trenger ekstra luft om
natten og kjølig romtemperatur.

–  Jeg tror man rett og slett er nødt til å gjøre
et valg om hva man vil prioritere. Dessverre kan
jeg ikke si annet enn at det eneste innbruddssikre
vinduet er et lukket vindu. Sikkerhetslåsen på
vinduet er som oftest laget med tanke på at barn
ikke skal falle ut, sier utviklingssjef Per Helge
Knutsen i AS Spilka Industri, som leverer beslag
til alle de største vindusprodusentene i Norge.

Alternativet for deg som trenger ekstra luft
finnes. Allikevel vil det alltid være en risiko så
lenge vinduet ikke er helt lukket.

– Dersom du setter vinduet i posisjonen som
er tre centimeter ut fra lukket posisjon og låser
vinduet behøves det i hvert fall verktøy for å
komme inn. En dedikert tyv vil allikevel ikke ha
problemer hvis han bruker et brekkjern. Alterna-
tivet blir da å investere i spalteluker i vinduet. De

tema: sikkerhet
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ÅPENT ELLER LUKKET? Et lukket vindu er absolutt det tryggeste og eneste innbruddssikre, opplyser Per Helge Knutsen i Spilka Industri.
Setter du vinduet i låst posisjon må tyven ha verktøy for å komme inn. Foto: Paulina Westerlind / Scanpix.



SJEKK STRØMFORBRUKET
DITT MED EN

STRØMMONITOR

• Du kan sjekke strømforbruket ditt til enhver 
tid - dag for dag, uke for uke eller måned for
måned, og samtidig lese av energikostnadene
til enhver tid. Eget PC program for nedlasting
av data samt bearbeiding av  strømdata, er
inkludert.

• Du får kontroll på strømforbruk, kostnader i
kroner og CO2-utslipp.

• Gjør barna energi- og miljøbevisste ved 
å følge forbruk, kostnad og CO2-utslipp i 
displayet. Strømmonitoren - Økometeret er
enkel å  montere og bruke. Du plasserer kun
en sender i sikringsskapet, og displayet kan
plasseres hvor som helst i huset.

• Strøm blir dyrere og dyrere, og dette er en
utvikling som vil fortsette. Ta kontroll 
over dine energikostnader nå!

tlf: 900 28 008
post@pointsecurity.no
www.pointsecurity.no

Spar både penger og miljø!
Reduser ditt strømforbruk med ca 10 %
og få full kontroll over strømregningen
med den nye strømmonitoren-økometeret. 

NÅ 
I 

NORGE!
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kommer i flere forskjellige størrelser og kan gi god lufting, for-
teller Knutsen.

Ta grep om situasjonen
– Frykten oppstår ofte fordi man hører om mye fælt gjennom
media. Det er ofte lett å skylde på media når folk blir i overkant
redde for noe. Det vil ikke jeg gjøre. Men at folk leser om sta-
dig mer brutale innbrudd i aviser, ser det på tv og hører om det
på radio er ikke med på å lette situasjonen til de som allerede
sliter med angst. Men media kan ikke la være å skrive eller opp-
lyse om det, sier Gammelsæter.

Du kan imidlertid ta kontroll over situasjonen for å bedre
angsten din selv. Å installere innbruddsikre vinduer med sikker-
hetsglass er en åpenbar løsning. I tillegg mener Gammelsæter
at det kan være lurt å overkompensere på trygghet.

– Når du overkompenserer på trygghet skal du skape en
ramme i hjemmet som gjør at du kan føle deg trygg. Ha noen
hos deg hvis det er mulig, er du alene kan du ha telefonen lett
tilgjengelig med et nummer på hurtigtast til en person du kan
få tak i og få hjelp av. Slike løsninger skaper en motvekt til
 utryggheten. Dette er også viktig hvis du allerede har vært utsatt
for et innbrudd. 

– Et annet sikkerhetsaspekt er å installere en alarm som du
kan styre fra soverommet med et styringspanel. Med styrings-
panel kan du aktivere alarmen i hele boligen bortsett fra på so-
verommet ditt. Har man muligheten bør man også prøve å sove
i en etasje over bakkeplan.

Skulle uhellet allikevel være ute tilbyr noen forsikringssel-
skap psykologhjelp når noe dramatisk skjer i livet ditt, for ek-
sempel hvis du blir utsatt for brann, innbrudd, ran/overfall, tra-
fikkulykke med alvorlig skade eller dødsfall, dramatisk ulykke,
dødsfall i nærmeste familie og naturskade.

– Sjekk med ditt forsikringsselskap hva slags avtale du har.
Det kan være lurt, avslutter Gammelsæter. dek@huseierne.no

Engstelig?
Lurer du på om du trenger hjelp? Har du merket noe til
disse symptomene over lengre tid, bør du vurdere å
oppsøke profesjonell hjelp:

• Søvnproblemer
• Magesmerter
• Hodesmerter
• Hjerteflimmer
• Vansker med å gå ut
• Mørkredd

– Dersom disse problemene ikke har vært tilstede
tidligere og de har vart lenge, bør man oppsøke hjelp.
Du bør i hvert fall ikke gå mer enn 5-6 måneder med
disse plagene. Da skal du først og fremst ta kontakt
med fastlegen din, som da kan henvise deg videre til
behandling. Har du en ordning gjennom forsikrings -
selskapet ditt kan du benytte tilbudet gjennom det,
sier direktør i Hjelp24, Mariann Gammelsæter.
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Trygg og Sikker AS

Strandvegen 3C
2005 Rælingen
Tlf: 22 110 110
www.tryggogsikker.no

Sikkerheten-selv AS

Aksel Bråtensveg 15
2072 DAL
Tlf: 64 00 94 54
www.sikkerheten-selv.no

Boligsikring AS

Drammensveien 880
1383 Asker
Tlf: 66 90 00 24
www.boligsikring.no

Follo Sikkerhetsservice AS

Osloveien 630
1914 Ytre Enebakk
Tlf: 64 92 66 50
www.follosikkerhet.no

ABC Førstehjelp & Sikkerhet AS

Ryggeveien 359
1580 Rygge
Tlf: 69 23 43 00
www.abcforstehjelp.no

SLUKKESKUM 

DEN SIKRESTE
JULEGAVEN

En ju
lega

ve m
ed o

mtan
ke! Med ønske om  

en trygg jul og 
et trygt nytt år!

Den kalde årstiden er kommet og høytiden 

står for døren. Stemning med stearinlys, fyr  

på peisen, mer matlagning, lettantennelig 

pynt og fyrverkeri øker da også brannfaren 

i hjemmet. Så hvorfor ikke gi en gave som 

viser at du virkelig bryr deg? Slukkeskum  

er renslig, enkel og effektiv mot små branner 

og branntilløp. Størrelsen, vekten og den 

kjente “spray konstruksjonen” gjør at  også 

eldre, og barn helt ned i 5-års alderen kan 

benytte Slukkeskum.
beenytte Slukkeskum
e y

ENKELT Å BESTILLE:

110 Slukkeskum bestilles via nettbutikk, 

på telefon eller besøk i butikk.

VÅR GAVE TIL DEG! 

Oppgi rabattkode HB6 ved bestilling og

motta en kostnadsfri veggbrakett,

verdi kr 49,–.

Rabattkoden gjelder t.o.m. 21.02.2011
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KUN 199,–
(VERDI KR 248,–)

DEN NORSKE ORIGINALEN

Godt miljøvalg!

Effektiv, enkel og 
renslig ved bruk. 



At en skikkelig sinna vakthund virker
avskrekkende på innbruddstyver er det
liten tvil om. På den annen side er det få
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tema: sikkerhet

Vakthunden som 
ikke røyter
TEKST: RIKKE ÅSERUD

SKREMMER TYVEN: Ei ordentlig vaktbikkje kan holde
uvelkomne borte. Foto: Thorfinn Bekkelund / Samfoto.
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Tyveri og
hærverk

øker!
VideoVakt.no
er en rimelig
og fleksibel

overvåking…

Hus
Hytte
Firma
Lager
Gårdsplass
Huset i syden
m.m.

Hollendergt. 5–7, 6509 Kristiansund N.

Tlf. 40 63 77 90 support@videovakt.no             www.videovakt.no
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Har du lagt merke til det flakkende, skin-
nende lyset fra naboens vinduer når de
ser på TV? Fra nå av kommer mange po-
tensielle innbruddstyver til å bli lurt av et
nytt avskrekkende tyveriutstyr, skal vi tro
en pressemelding fra Hydreon Corpora-
tion. Et FakeTV simulerer lyskilden til et
TV og får det til å se ut som noen er
hjemme og ser på fjernsyn. Et lite data-
kontrollsystem med superklar LED pro-
duserer lys av varierende intensitet og
farge som lyser opp et rom akkurat som
et ekte fjernsyn gjør. Nyhetsprogrammer
er for eksempel mer statiske enn drama-
serier, og reklamer er mer dynamiske. En
sekvens med utendørsvannscener kan ha

et blålig skjær, en tv-quiz kan være rødlig,
mens en animert sekvens kan eksplodere
i farger. Forsøkspersoner har ikke vært i
stand til å se forskjellen mellom en pro-
totype for fjernsynssimulatoren og ekte
vare.  

For en potensiell innbruddstyv vil et
fjernsyn i drift alltid være et uønsket sig-
nal. De fleste tyver vil heller dra videre til
et hus som ser ut til å være tomt. I mot-
setning til lys fra en lampe med tidsinn-
stilling så endres lyset fra FakeTV hele ti-
den.  Det gir inntrykk av at det er noen til
stede. FakeTV er tilgjengelig i Sverige og
koster omtrent 350 SEK.

Også lure-TV bløffer tyvene

andre sikkerhetssystemer som krever
så mye oppdragelse og oppmerksom-
het, samt mat, tur, pass og kos som en
hund. Det er heller ikke særlig mange
alarmer eller andre sikkerhetsinstalla-
sjoner som røyter tilsvarende. 

Dersom disse sidene ved hunde-
hold ikke er noe for deg, kan det være
en trøst at du ikke nødvendigvis
trenger å ha ekte vare for å holde ty-
vene unna, melder nettsiden klikk.no
– det holder med en elektronisk vari-
ant. 

Den elektroniske vakthunden Rex,
som selges i flere amerikanske nettbu-
tikker, består av en boks med en høyt-
taler og en sensor. Sensoren sørger for
at boksen slipper ut sinte bjeffelyder
når den merker bevegelse. Jo nærmere
boksen innbruddstyven kommer, jo il-
trere blir bjeffingen, men i motsetning
til vanlige hunder, biter aldri Rex. Han
kan derimot stilles inn på ”regnskog-
modus” og gi beroligende lyder fra
regnskogen i stedet for sint bjeffing,
noe vel få ekte vakthunder gjør ham et-
ter.  raa@huseierne.no
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Balaton

Miskolctapolca grottebad

Spesialprogram finnes på www.temareiser.no eller www.huseierne.no 
eller ring  00 47 23 38 33 00

Budapest

Pustaen

Hollókö

Egerszalok

Hotell Flora

Helsebad

Vinkjeller

Termalbadet i Eger

Torget i Eger

Mezókõvesd

Ellers er landet kjent for sitt gode kjøkken, sin paprika, heste -
show samt masse kultur og flott arkitektur. Samtidig som du får
helse og velvære er det muligheter for spennende utflukter.

Vi vil bo på hotell Flora som ligger sentralt i Eger sentrum.
Denne flotte, gamle middelalder-byen har også et rikt tilbud av
restauranter og butikker.

Utenom helsebehandling tilbyr hotellet skjønnhetspleie av hår
og negler til en meget rimelig penge. På hotellet har de også
tilbud på spesialmassasje og en egen avdeling for thai-massasje.
Dette er noe du kan bestille når du kommer til Eger.

Når vi ankommer hotellet får du en enkel legekontroll og
 anbefalinger for behandling og hvilke vanntempraturer du bør
bruke i kildene. Temperaturen varierer fra 20 til 40 grader. 
10 manuelle behandlinger er inkludert i prisen, for eksempel
massasje, fango, mud, elektroterapi, CO2 bad og andre spesi-
fikke behandlinger. Termalbehandlingene er absolutt de beste
for en forebyggende og lindrende effekt. Ved hjelp av lege -
kontrollen er det mulig å sette sammen en behandling som er
best egnet for deg.

Det vil også bli tilbud om dagsutflukter under oppholdet.

AVREISE 2011: 10. februar – 24. februar, 10. mars – 24. mars,
14. april – 28. april, 28. april – 12. mai.      

PRIS: Fra kr  9 995,- pr. person i dobbeltrom.  
Tillegg for enkeltrom er kr 1 965,-.

PRISEN INKLUDERER:

• Flyreisen fra Oslo med Norwegian tur/retur

• Flyskatter pr. dags dato 
(forbehold om endringer av flyskatter)

• Norsk reiseleder fra Norge og på hele turen

• Transfer med buss flyplass – hotell tur/retur

• 14 netter på Hotel Flora inkludert frokost og 
buffetmiddag

• 1 legesjekk samt 10 behandlinger pluss fri adgang 
til wellness-senteret og svømmebassenget.

Tilslutning fra andre deler av landet.

Behandlingsreise til 

Eger i Ungarn våren 2011
Ungarn er et land som er kjent for sine helse-

bringende vann – termalkilder – og i Eger er vannet
spesielt velegnet for å forebygge og lindre stress,
revmatiske problemer og andre lidelser. Trenger 
du ren avkobling, er dette også stedet for deg.

SPENNENDE UNGARN:HOTELL FLORA I EGER:
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Hoptimistisk gjensyn
Trenger hjemmekontoret en liten piff, eller

vinduskarmen et fargerikt innslag? Nå er
1970-tallets ”Hoptimister” relansert. En

hoptimist er enkelt forklart en liten figur
med stort, bevegelig hode, opprinnelig

 designet av den danske  møbel -
snekkeren Hans  Gustav 

Einreich. Hoptimisten er 
helt ubrukelig til annet enn 

å spre litt glede i hver dagen.
Men det er jo ikke så lite, 

når det kommer til stykket.
www.hoptimist.com 

Klassiker i ny versjon
Monopol er spillklassikeren som stadig
fornyer seg. Den siste varianten, Monopol
Revolution, spiller musikk og forteller deg
hva du skal gjøre. Lyden av fengselsdører
som lukkes signaliserer at du blir buret inne,
mens sangen ”Celebration” gjør deg til den
heldige vinner av to millioner Monopol-
 dollar. Spillet passer for spillere fra åtte år
og oppover. www.hasbro.dk 

Årets julegave?
Nescafes kaffemaskin Dolce Gusto er julegaven som
passer for alle; det mener i hvert fall produsenten

selv. Bestemor, som bare vil ha ”en liten kopp”, den
unge studenten med dårlig plass, det designbevisste

paret, og storfamilien; Dolce Gusto kan gli inn i
ethvert miljø. Maskinen gjør det enkelt å lage alt fra

sterk espresso, til rike latte-varianter og varm 
sjokolade. www.dolce-gusto.no

nyttpåmarkedet
“Luksus er det min nabo har, som jeg ikke har råd til å kjøpe.”

L. V. Birck, dansk sosialøkonom (1871-1933)

raa@huseierne.no

Din del av kaka
Dersom kakestykket faller på tallerkenen blir man ikke gift, heter det. 
Nå har kakespaden som forsikrer mot slik ulykke kommet. Spaden er
egentlig en slags finurlig utformet klype, med hvilken man enkelt 
kan heise kakestykket fra fatet til tallerkenen, uskadd og 
med riktig side ned. www.enklereliv.no 

Drill til vinelskeren
Når du har snekret og stått på en hel

dag med oppussings- eller vedlikeholds -
arbeid i boligen, kan det smake godt
med et glass rødvin til kvelden. Men 

det er ingen grunn til å rydde bort 
verktøyet for det, mener Bosch, 

som nå leverer en versjon av 
drillen Ixo der man kan skifte 

ut det vanlige boret med 
korketrekker. www.bosch.no 
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nyttpåmarkedet
“Uten pappa hadde jeg vært konkurs for lengst. 

Jeg ringer pappa og spør om penger, så fikser han det.”
Popsanger Tone Damli Aaberge (22)

Inspirerende 
designgulv

I Boens nye katalog presenteres et
bredt spekter av kvalitetsgulv. Med et
vell av fargenyanser, og mange ulike
overflatebehandlinger og strukturer,
tilbyr parkettprodusenten “det lille

 ekstra” til alle som er opptatt av detal-
jer og de nyeste interiørtrendene. Alle
Boens lamellparkett- og lamellplank -
produkter leveres nå med en ny stan-
dard innen låsemekanismer. Systemet
er mer fleksibelt og reduserer tiden på

gulvleggingen betraktelig.
www.boen.no 

Personlig og 
stilig ukeplan
En oppslagstavle er noe alle
 familier bør ha. Her holder man
orden på lekseplaner, bursdags -
invitasjoner, treningstider og
arrangementer. Nå har korktavlen
fått en konkurrent som både er
praktisk, oversiktlig og ikke
minst stilig å henge på veggen.
Ukeplan.no produserer din
 personlige tavle med foto på
pleksiglass. www.ukeplan.no

Smart ny viftefamilie
PAX passad er en ny vifteserie som
lanseres av PAX Electro Products. Denne
nyutviklede viften skal på sikt erstatte
selskapets tidligere storselger, 200-
 serien. Nye smarte funksjoner som til -
stedeværelsesautomatikk og intelligent
fuktautomatikk er egenskaper som ut-
merker seg. Den nye serien er enda mer
stillegående, har lavere energiforbruk 
og er mer brukervennlig enn før.
www.pax.se/no 

TRAKTORVAFFEL
Moods of Norway klarer å gjøre gammel traktorolje om til herlig
vaffelrøre. Nå kan du kjøpe Moods of Norway vaffeljern. Her får
du traktorformet vaffel som om det skulle være av den gode
gamle sorten. På kjøpet får du også designduoens vaffelrøre 
kalt ”bestemors vaffelrøre”.
www.moodsofnorway.com

dek@huseierne.no

Sikring for 
vannledningen
Det høyaktuelle produktet WaterFuse er en
nyhet fra Søta Bror. Produktet har vunnet en
rekke priser i Sverige. Lekkasjesikringen, som
nå introduseres i Norge, stenger av vannet,
trykktester og gir alarm ved lekkasjer og
minimerer dermed risikoen for at vannskader
skal oppstå. www.engebretsen.no



Hvorfor NorgesEnergi?
I valg av ny leverandør har Huseiernes Landsfor-
bund lagt vekt på at NorgesEnergi er en av landets
største lavprisaktører med solide eiere i ryggen.
NorgesEnergi har i mer enn 10 år levert stabilt lave
strømpriser til norske husholdninger. 

Vi er sikre på at våre medlemmer vil bli godt for-
nøyd med vår nye samarbeidspartner. En årlig
undersøkelse utført av Norsk Kundebarometer*
har kåret NorgesEnergi til strømselskapet med
Norges mest fornøyde strømkunder 6 år på rad.

Fortsatt lave priser
Du som allerede har en gunstig strømavtale
gjennom Huseiernes Landsforbund, vil selvfølgelig
beholde din nåværende avtale. Mange vil også
oppleve at de totale strømutgiftene blir enda
 lavere.

Som strømkunde hos NorgesEnergi vil du få tilbud
om å beskytte deg mot høye strømpriser i utsatte
perioder. Du får dermed ytterligere muligheter til 
å kutte strømutgiftene dine.

* Norsk Kundebarometer er en årlig under søkelse som
utføres av Handelshøyskolen BI. Strømleverandørene i
undersøkelsen leverer strøm til over 70 prosent av det 
norske strømm arkedet, og utgjør de 10 største strøm -
lever andørene i Norge (for mer informasjon, se
www.kundebarometer.com).

89hus&bolig 6–2010 •

medlemsnytt
Ny og bedre
strømavtale
Helt siden 1998 har Huseiernes Landsforbund hatt et rimelig og godt tilbud på 
strøm fra Halling kraft. 21 000 medlemmer benytter seg i dag av denne strømav-
talen. – Fra nyttår kan vi glede deg med at vi har inngått en ny, forbedret, og svært
gunstig avtale med NorgesEnergi om levering av strøm til våre medlemmer, opplyser
utredningssjef Dag Refling.

NY LEVERANDØR: Norges-
Energi blir ny samarbeids-
partner og tilbyr HLs med-
lemmer svært gunstige
strømavtaler.



90 • hus&bolig 6–2010

medlemsnytt

Bytte av strømleverandør 
skjer automatisk
Benytter du deg av dagens medlemstil-
bud på strøm, behøver du ikke å foreta
deg noe. Overgangen til NorgesEnergi vil
skje automatisk ved årsskiftet. Alle som
har avtale med Hallingkraft blir videre-
ført til ny avtale i NorgesEnergi på
samme betingelser - eller bedre. 
I desember vil du motta mer informasjon
fra NorgesEnergi.

Som en ytterligere informasjon til eksiste-
rende strømkunder: Hallingkraft har
 besluttet å avvikle sin nasjonale strøm -
aktivitet i husholdningsmarkedet.
 NorgesEnergi har fremforhandlet en
 avtale om kjøp av denne virksomheten.
Denne transaksjonen er en tradisjonell
virksomhetsoverdragelse på linje med
 andre slike overdragelser de senere år.

medlemmer som ikke har
 medlemsfordel på strøm i dag
Til deg som ennå ikke har benyttet
 medlemsfordelen på strøm kan
 NorgesEnergi tilby en avtale som 
passer ditt forbruk – enten du ønsker
spotpris eller prisgaranti. 

Du kan allerede nå lese mer om  til -
budene og bestille strøm direkte via
www.huseierne.no. Ønsker du å snakke
med noen før du bestiller, kan Norges-
Energi kontaktes direkte på telefon: 
810 33 700. Åpningstiden er 08.00-17.00
på hverdager.

For mer informasjon: 
www.huseierne.no. 

Hus & Bolig øker fortsatt 
Ferske opplagstall fra Fagpressens mediekontroll viser at 
Hus & Bolig fortsatt øker. gjennomsnittlig opplag første halvår
2010 er 184 985 blader. Det gjør Huseiernes  Landsforbunds
medlems organ til en av Norges største  publikasjoner.

Godkjent gjennomsnittlig opplag første halvår
ifølge Fagpressens Mediekontroll

2000     2001    2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010

Huseiernes Landsforbund Troms inviterer til julemedlemsmøte
onsdag 8. desember kl 17.00 på Quality Hotel Saga i Tromsø.

PRogRam: 
kl 17.00 - 18.00: Møt samarbeidsparter
kl 18.00 - 18.30: Foredrag
kl 18.30 - 19.00: Medlemsmøte
kl 19.00 - 21.30: Julebuffé (egenandel kr 50,-)

Gløgg, kaffe m.m.
Velkommen. 

Julemøte i Tromsø

68 253
77 338

82 227
91 220

115 006
122 892

130 340
136 302

154 716

171 578

184 985

Foto: Nina Granlund Sæther
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medlemsnytt

Brannforebyggende utvalg 
Hvert år omkommer flere titalls mennesker i brann. 
Desember er den verste brannmåneden. For å bedre brann -
sikkerheten har Regjeringen bedt Direktoratet for samfunns -
sikkerhet og beredskap opprette en arbeids gruppe som skal 
gjennomgå boligeieres forståelse og ivaretakelse av ansvaret for
brannsikkerhet i egen bolig. Videre skal gruppen vurdere ord-
ninger for  informasjon, tilsyn og kontroll med brannsikkerhet

i  boliger. Huseiernes Landsforbund er representert med
 administrerende direktør Peter Batta. Målrettet satsing på fore-
byggende  arbeid skal forhindre og redusere konsekvensene av
branner. 

– De siste par årene har vi i Norge hatt det høyeste  antallet
omkomne i brann på nærmere 30 år. Denne utviklingen må vi
snu, sa justisminister Knut Storberget, da stortingsmeldingen
ble offentliggjort.

Bakerste rekke fra venstre: Bjørnar Bratbakk (Energi Norge), Manzoor Khan (IMDI), Tor Surkhe (DSB), Jon Myroldhaug (OBRE),
Ragnar Gregersen (LO) og Gunnar Andersen (NBBL). Første rekke fra venstre: Dagfinn Kalheim (NBF), Terje Hansen (NELFO), 
Ragnhild Lunde (DSB), Andreas Phil (FNO), Peter Batta (HL), Anne Rita Gallis Lund (DSB), Mona Larsen (LO). Foto: Rikke Åserud

Energimerking og energivurdering 
av næringsbygg

Network Energy AS og Huseiernes Landsforbund 
forbereder et samarbeide om energimerking av næringseiendommer 

og utleiebygg samt energi-vurdering av oljefyrte varmeanlegg.
Se etter HL medlemstilbud i neste nummer!

Olavsgaard næringspark, Pb. 93, 2027 Kjeller.
E-post: post@networkenergy.no
www.networkenergy.no

“Less is more”
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NyTT HEFTE:
Farer og feller 
ved ENØK-tiltak
Mange er opptatt av miljøet, men det er først og
fremst når energiprisene stiger at vi gjør alvor av 
å investere i ENØK-tiltak.  

Mer isolasjon og nye vinduer kan redusere opp-
varmingsbehovet. Sjokkregningen fra elverket får
oss til å vurdere om varmepumpe er noe for oss,
eller om vi kanskje skal bytte ut den gamle
 vedovnen med en ny og mer effektiv.  

Dessverre er det mye som kan gå galt selv om
man har de beste hensikter. Fukt og råte kan
bli konsekvensene hvis man ikke gjør ting
 riktig. I det nye heftet fra Hus & Bolig /
 Huseiernes Landsforbund har vi derfor samlet
en rekke artikler som både gir deg gode tips
om ulike ENØK-tiltak og som gjør deg opp-
merksom på problemer som kan oppstå hvis
du gjør ting feil eller slurver med  arbeidet.

FARER OG FELLER VED

ENØK-TIL
TAK

Red.: Nina Granlund Sæther

andre hefter i denne serien

Pris medlemmer kr 69,-. Pris ikke-medlemmer kr 139,-.
Heftet kan også bestilles i digital versjon fra www.zinio.com til kr 59,-.

Farer og feller ved utleie,
rev. utgave   
kr 59,- / 99,-

Farer og feller ved kjøp
og salg av bolig 
kr 69,- / 139,-

Farer og feller på badet
kr 59,- / 99,-

Farer og feller i kjelleren
kr 59,- / 99,-

Farer og feller ved 
oppussing, ombygging
og påbygging 
kr 59,- / 99,-

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

Navn:

Adresse:

Medlemsnr.:

(SKRIV TYDELIG)

n Farer og feller ved ENØK-tiltak  – kr 69,- / 139,-
n Farer og feller ved utleie, rev. utgave – kr 59,- / 99,-
n Farer og feller ved kjøp og salg av bolig  – kr 69,- / 139,-
n Farer og feller på badet  – kr 59,- / 99,-
n Farer og feller i kjelleren – kr 59,- / 99,-
n Farer og feller ved oppussing, ombygging og påbygging – kr 59,- / 99,-
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OSLO OG AKERSHUS
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
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
Bjørn Engemobakken
Magasinet Østre Torg
Grønnegt. 40
Boks 462, 2304 HAMAR
Telefon 62 52 31 35
Mobil 95 08 31 04
hedmark@huseierne.no

OPPLAND SØR
Werner Forr Nystuen
Spinneriveien 7
2615 LILLEHAMMER
Telefon 61 25 79 00
oppland@huseierne.no

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

BUSKERUD SØR
Fred-Ivar Myrseth
Spikkestadveien 54
Postboks 62
3440 Røyken
Telefon 31 29 74 03
Mobil 91 78 52 72
buskerud-s@huseierne.no

VESTFOLD
Olav Vilnes
Storgt. 36
3126 TØNSBERG
Telefon 33 31 54 00
Mobil 92 28 85 67
vestfold@huseierne.no

OPPLAND NORD
Kåre B. Hansen
Johan Nygårdsgate 17 B
2670 OTTA
Mobil 95 96 98 11
oppland-n@huseierne.no

AUST-AGDER
Tom A. Sørensen
Bendikskleiv 14
4836 ARENDAL
Telefon 37 02 42 12
Mobil 91 13 49 38
aust-agder@huseierne.no

VEST-AGDER
Espen Solum
Kongens gate 32, 
inng. Festningsgaten
4614 KRISTIANSAND
Telefon 97 53 90 00
vest-agder@huseierne.no

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

HORDALAND
Monica Bryner
Fortunen 7
Boks 225 
5804 BERGEN
Telefon 55 36 11 50
Mobil 9119 66 49
hordaland@huseierne.no

SOGN OG FJORDANE
Jan Erik Mardal
Grandavegen 5
Postboks 138, 
6821 SANDANE
Telefon 57 88 44 00
Mobil 97 53 38 58
sognogfjordane@huseierne.no

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

SUNNMØRE
Are Opdahl
Kongensgate 19
Postboks 16
6001 ÅLESUND
Telefon 70 16 18 00
Mobil 90 91 62 30
sunnmore@huseierne.no

NORD-TRØNDELAG
Ingunn Kjeldstad
Kirkegata 12
Boks 72, 
7601 LEVANGER
Telefon 74 01 99 90
Mobil 45 00 70 20
nord-trondelag@huseierne.no

NORDLAND
Arnstein Antonsen
Storgata 23
Boks 721, 
8001 BODØ
Mobil 92 80 62 84
nordland@huseierne.no

ROGALAND NORD
Knut Magnus Haavik
Haraldsgate 94
Boks 490, 
5501 HAUGESUND
Telefon 52 70 05 30
rogaland-n@huseierne.no

TROMS
Dagfinn Strønstad
Strandgaten 5/7, 3.etg.
Boks 90, 
9251 TROMSØ
Telefon 77 67 33 00
Mobil 97 75 60 96
troms@huseierne.no

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

TELEMARK
Thor Johan Larsen
Gjerpensgate 18
Boks 111, Sentrum
3701 SKIEN
Telefon 35 58 86 00
Mobil 92 46 16 03
telemark@huseierne.no

SØR-TRØNDELAG
Inger Johanne Dehli
Dronningens gate 9
7011 TRONDHEIM
Telefon 73 99 09 00
Mobil 40 40 11 98
sor-trondelag@huseierne.no

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

distriksledere
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løp & kjøp

OPPVARMING

NETTBUTIKK /  VARMEPUMPER

BOLIGSIKRING

www.fingeravtrykk.no

Fingeravtrykkslåsen

Glem nøklene – bruk fingrene

•  Nøklefritt hus
•  Høy sikkerhet
•  Enkel betjening
•  Barnevennlig
•  Fremtidens 
boligsikring

Trenger du

noe Til

huseT?

Du kan finne det 
her under vignetten 

løp & kjøp.

Våre annonsører 
står mer enn 

gjerne til tjeneste.

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)

Medlem Ikke 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,-

Varsel ved mislighold 19,- 29,-

Oppsigelse 19,- 29,-

Hevingserklæring 19,- 29,-

Begjæring av tvangsauksjon 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,-

Samleperm Hus & Bolig 60,- 80,-

Tokvam: «Boligutleie i praksis» 318,- 378,-

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

Mattsson: «Muggsopp i bygninger» 60,- 100,-

Ellenes/Parelius: «Husleieavtaler» 375,- 499,-

Wyller: «Boligrett» rev.utg.   553,- 790,-

Wyller: «Borettslovkommentaren» 630,- 890,-

Figursamling om våtromsnormen 50,- 75,-

Jubileumshefte fra Hus & Bolig 50,- 100,-

Stadheim: «Håndbok for
styremedlemmer» rev.utg. 344,- 429,-

Farer og feller på badet 59,- 99,-

Farer og feller i kjelleren 59,- 99,-

Farer og feller ved kjøp og salg 69,- 139,-
av bolig

Farer og feller ved oppussing, 59,- 99,-
ombygging og påbygging

Farer og feller ved utleie, rev.utg. 59,- 99,-

Farer og feller ved ENØK-tiltak 69,- 139,-

NY

NY

NY

NY
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fagfolk til tjeneste

BLIKK- OG TAKTJENESTER

BLIKK-  OG TAKTJENESTER

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

BYGG – OG TØMRERMESTER

ANLEGGSGARTNERTJENESTER

ANLEGGSGARTNERMESTER
Tlf: 63 87 90 10
www.lovold.as

GLASSARBEID

Glassmester
Bilglassmontering

Glasshyller
Dusjvegger
Glassdører

Oslo Glass & Vindu AS
Lakkegata 55, 0187 Oslo

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

BYGG- OG TØMRERMESTER/-MALER – MURER – BLIKKENSLAGER

• Nybygg • Tilbygg • Rehabilitering • Eneboliger 
• 2-manns boliger • Rekkehus • Våtrom • Dører/vinduer
• Prosjekteringsarbeid • Byggtegninger • Beregninger 
• Byggesøknader • Totalentreprise

63 80 01 18
www.af-bygg.no
BYGG TRYGT MED OSS!

CONTAINERE

FUKTPROBLEMER

Håkon 
Bjørnstad A/S

Maskinentreprenør
• Gravearbeid  • Drenering

• Transport • Graving • Matjord  

Gravearbeid til
• Nybygg  • Tilbygg  • Garasjer

• Støttemur i naturstein
• Håndlegging av asfalt              
• Grøntareal  • Trefelling
• Rydding, bortkjøring

• Kranoppdrag m/ lastebil

Samarbeider med murere 
og snekkere

Kontakt:

Håkon Bjørnstad
Mob: 90 17 12 90
Fax: 63 82 99 22

www.haakon-bjornstad.no

�����������
����
������	�����

�� � �� �MURARBEID

ELEKTROINSTALLATØRER

www.sikringen.no

Handler det om elektriker, 
trenger du bare ett nummer.

02060



SKORSTEINSARBEID

BRANNSIKKRING
AV

SKORSTEINER

WWW.SCHADLER.NO
Skorsteinstetting-Schädler AS

Rambydalen, 2040 Kløfta

Tlf: 63982040

96 • hus&bolig 6–2010

Er du ennå ikke medlem og vil vite 
litt mer om medlemsfordeler i 
Huseiernes Landsforbund?

Send HL som SMS til 2440, 
og vi ringer deg tilbake.

SOPP OG SKADEDYR

MALERTJENESTER

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

MALERTJENESTER

RØRLEGGERTJENESTER

RØRLEGGERTJENESTER

Ringsveien 3, 1368 Stabekk • Tlf: 67 11 33 20 • firmapost@thomasland.no

Vi utfører alt 
av rørleggerarbeid:
Raske rørleggere til riktige priser, 

med kunden alltid i fokus.

Vår kompetanse  – din trygghet!

Thomas Land AS  – Rørleggermester’n

ØNSKER DU Å ANNONSERE PÅ DISSE SIDENE, 
ring Unni T. Johansen tlf. 64 90 86 66 

eller send en epost til unni.t.johansen@c2i.net
fagfolk til tjeneste

TERMOGRAFI

TEST HUSET 
FOR RADON NÅ!

http://radonlab.com/huseierne

Tlf.: 
21 96 03 50 
F: 21 96 03 55

RADONMÅLINGER

 
  

 

STIGER OG STILLASER

BRANNSIKKRING
AV

SKORSTEINER

WWW.SCHADLER.NO
Skorsteinstetting-Schädler AS

Rambydalen, 2040 Kløfta

Tlf: 63982040
OSLO:  22 95 08 00

KLØFTA:  63 98 20 40
www.pipe.no
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Hus & Bolig

Fred. Olsensgate 5

0152 OSLO

kr 8,50
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Navn

Adresse

Postnr./Sted

Medlemsnummer

Svarene på oppgaven i nr. 6 må vi ha senest 20. januar 2011.
Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hver sin flotte ryggsekk.

Løsningen på kryssordoppgaven i
nummer 4 var "Det er eieren av 
et fredet hus som blir sittende
med ansvaret, pliktene og den
økonomiske børen". Bjørn-Halvar
Johnsen i Tromsø, Britt Sørlie, 
Sofiemyr og Eivind Jahren, Sveio
får tilsendt hver sin ryggsekk.
Løsningen på oppgaven i nummer
5 og de tre vinnerne offentlig -
gjøres i neste utgave.

Send gjerne svaret på e-post til
husogbolig@huseierne.no. NB:
Skriv "Kryssord nr. 6" i emnefeltet.
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Se de gode medlemsfordelene!

V        
        

                
                

             

      
   

  

 

  
  

 

 

 
HL-BUTIKKEN
Ny nettbutikk med stort utvalg 
av kjente kvalitetsmerkevarer. 
Gode rabatter for medlemmer! 
www.huseierne.no

Nyhet!

Tlf. 21 96 03 50 eller
http://radonlab.com/huseierne 
Gratis råd og veiledning tlf. 926 60 960
tirsdag og fredag mellom 13.00 - 15.00
eller e-post: huseierne@radonlab.no

Prisbesparelsene er beregnet ut i fra 
våre allerede lave standardpriser.

For mer informasjon og bestilling, ring tlf. 04600,
eller se www.ventelo.no/spesialavtaler/huseierne/
Husk å oppgi ”HuseiernesLandsforbund” i din
kontakt med Ventelo.
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Verv og vinn
Liten innsats – store premier!

S    

Verv ett eller flere medlemmer til Huseiernes Landsforbund
og motta flotte premier allerede fra første verving! 

Jo flere medlemmer du verver desto flere poeng og større premier får du. Du kan når 
som helst bruke alle eller deler av poengene dine og ta ut de premiene du ønsker. 
Gå inn på www.huseierne.no for å se vårt store utvalg av flotte premier. 

Vi får stadig nye premier og medlemsfordeler!
Følg med på www.huseierne.no

Premieeksempel:
1 verving

Premieeksempel:
4 vervinger

Premieeksempel:
2 vervinger

Det er kjempe-

enkelt å verve! 

Se: huseierne.no

 

     
   

    



6  •  2 0 1 0
kroner 49,-

Familien
Stokness 
kriger mot
maur

Returadresse:
Huseiernes Landsforbund

4896 GrimstadB-blad

hus
&bolig

6 •2010

Penere i nytt speil Boligkjøp i Frankrike Unngå frosne rør 

Boliglån

Flytende rente

nom. 3,25%, eff. 3
,29%

(kr 2 mill, 1
. prioritet, 60%)

VI DEKKER
HL-KONTINGENTEN DIN

Skadedyr på fremmarsj
• Følger med i bagasjen • Trives i isolasjonen

Plasttre 
til jul?

Slik blir 
du kvitt 
krypene


