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Hva følger med 
ved salg?

Hyttepipa må 
feies



Når uhellet er ute er det skadeoppgjøret         
som avgjør hvor god forsikringen din er.        
Hvert år gjennomfører vi 1,4 millioner skade -
oppgjør. Det er flere enn noen andre,  og det 
har lært oss en god del. Vi tar over ansvaret             
for skaden med en gang noe har skjedd. Og 

vi sørger for å løse mer enn halvparten av              
alle saker innen 24 timer. 

Selvsagt burde vi fortalt deg mer om alle for- 
delene og rabattene du får som medlem i HL. 
Men de kan du lese om på www.if.no

Rolig, vi hjelper deg.

UNN DEG 
SKADEOPPGJØR SLIK 

DET BURDE VÆRE.
RABATT PÅ FORSIKRING  FOR DEG  

SOM ER MEDLEM I HL.

I samarbeid med:

www.if.no
Telefon 02400
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FARGERIKT: Vi viser deg 
hvordan du selv kan fornye
veggene med tapet. Foto:

www.tapetgalleriet.no
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FØRE VAR: Lille Tormod kan hvile trygt. Mamma Kathrine Holth 
Schaathun har fått satt inn et radonsug i boligen for å redusere 
nivået av den stålefarlige gassen. Foto: Barbro Fauske Steinde.

JUSS: Med min-
dre du tar forbe-
hold, følger det
lekre designkjø-
leskapet med når
du selger boligen.

63
HEL VED: Lars Mytting 

har mange gode tips til dem
som vil hugge sin egen ved.

Foto: Solfrid Sande.
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COWBOYBRANSJE: 
Skadesaneringsfirmaer
kommer og går. Alle
har ikke like stor 
kompetanse.
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Utnytt solenvarmen
- den er gratis
Skift til vinduer med 3-lags superlavenergiglass 
som oppfyller de nye energikravene. 
3-lags glass slipper solen inn og holder på varmen.
Da sparer du penger og reduser CO2-utslippet!

Nå betaler du kun for 2-lags glass
– Kontakt oss for mer informasjon

nv
k@

nv
k.

nu

Få vinduer med 
3-lags glass

Se � ere vinduer og dører og bestill gratis katalog på www.nvk.nu

Stort utvalg av vinduer og dører i: 
Tre - Tre/alu - PVC - Mahogni 
• 2-lags og 3-lags superlavenergiglass 
• 4 sprossetyper • Alu bunnglasslister 
• Dansk produsert • DVV godkjent 
• CE merket • 5 års garanti 
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Softline

NVK Kjeller
Kjeller Vest 3
2007 Kjeller
Tlf. 815 58 58 2

NVK Krokstadelva
Bruveien 12 
3055 Krokstadelva
Tlf. 815 58 58 1

NVK Kristiansand
Tlf. 815 58 58 3

Classic

Profiltyper
Velg den pro� ltype, som passer 
til din boligstil.
Classic pro� len er vår mest solgte 
pro� l og passer til klassiske boliger.
Softline er enkel med en myk av-
runding på kantene og passer til 
moderne og minimalistiske boliger.

Isolerer
opp til 

23% bedre 



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

Hvert år dør ca. 300 nordmenn av den
 usynlige og radioaktive gassen radon. 
Selv om de aller fleste av oss vet at stråling

er helsefarlig, og frykter radioaktive utslipp fra
atomkraftverk mer enn noe annet, kan det synes
som vi ikke vil ta inn over oss faren forbundet
med radon.
Jo da, vi har nok tenkt tanken – at det kunne

være lurt å måle radonnivået i boligen, særlig hvis
det har vært presseoppslag om radon i nær -
området. Likevel vegrer vi oss. Vi vil helst ikke
vite. For hva da? 
Jeg innbiller meg at de fleste av oss gruer for

konsekvensene hvis det viser seg at radonverdiene
er høye. Noen tenker kanskje at de må flytte for å
slippe unna problemet, andre tenker at det vil bli
kostbart å sette i verk tiltak, noen tenker kanskje
at hele eiendommen må graves opp og gruer for
omkalfatring og mye arbeid. Andre er mer redd
for at verdien på boligen skal synke, og at det 
kan bli vanskelig å få solgt. For har man fått
 konstatert radon på eiendommen har man vel
også opplysningsplikt?
Radonkonsentrasjonene innendørs er langt

høyere i Norge og Sverige enn i andre land. 
Vi bygger tette hus for å unngå å fryse. Varm 
luft inne og kald luft ute vinterstid gir overtrykk i
bygningen som suger gassen inn. I denne utgaven

av Hus & Bolig viser vi at små tiltak mot radon
kan bedre innemiljøet betydelig. Ca. 40 000
 kroner kostet det familien Schaathun i Oslo å få
installert et såkalt radonsug. Istedenfor at den
 helsefarlige og kreftfremkallende gassen suges inn
i boligen, ledes den nå ut gjennom vegger og over
tak. Den relativt enkle tekniske innretningen gjør
at trebarnsfamilien slipper å bekymre seg for
 strålingsfaren innendørs. Andre og lite kostnads-
krevende tiltak er for eksempel tetting av sprekker
og hull i gulv og vegger, eller flere ventiler og
bedre lufting.
Før var det en omstendelig prosess å måle

 radonnivået. Man måtte gjerne vente i flere måne-
der på resultatene. En ny, norsk oppfinnelse gir
deg svaret i løpet av sekunder. 
I 2014 må du uansett

måle radonnivået i en
eventuell utleiebolig.
Er det grunner som 
taler for at du skal 
utsette å måle radon -
nivået i egen bolig og
unnlate å gjøre noe 
som trygger din og 
familiens helse? 
Jeg bare spør.

Ta radon på alvor

Foto: Berit Roald, Scanpix
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Bergen begraver
eiendomsskatt på
bolig og hytter
Det var en drøm som gikk i oppfyllelse da jeg like før jul mottok telefon fra
 byrådsavdelingen i Bergen med budskapet om at flertallet i bystyret ville avvikle
eiendomsskatten for boliger og fritidshus fra nyttår av. Dette er en stor seier –
først og fremst for huseierne i Norges nest største by. Så er det en stor fjær i
 hatten til byrådet i Bergen med byrådsleder Monica Mæland og ordfører Trude
Drevland i spissen. Og selvfølgelig ville vi være med og feire at nær 12 prosent
av husholdningene som til nå har hatt eiendomsskatt i Norge, fra nyttår slipper
denne skatten. Begrensning av eiendomsskatt er en viktig kampsak for Hus -
eiernes Landsforbund!
Som en verdig markering arrangerte vi festaften i Hotell Norge den 26. jan -

uar. Medlemmene ble invitert til et glass i hånden ved ankomst. De kunne
 deretter bivåne gaveoverrekkelse fra HL til ordfører og finansbyråd og høre
 takketaler fra disse. Gaven var et maleri av den anerkjente kunstneren Rolf
Monsen til  utsmykning av en offentlig bygning. Bildet heter ”By”. Bergens
egen trubadur Jan Eggum stod så for den kulturelle del av programmet; 
han avsluttet festkvelden med en 45 minutters konsert. Etter at vi sendte ut
invitasjon til våre medlemmer i Bergen var 450 tilgjengelige plasser fylt opp
etter tre dager! 
Noen påmeldte fikk dessverre ikke plass. Dette forteller hvor mange

 bergensere som ville være med og feire – og rett og slett begrave  eiendoms -
skatten i byen! En herlig opplevelse.

ROS fra BATTA går denne gangen naturlig nok til den politiske ledelsen i Bergen,
representert ved byrådsleder Monica Mæland og ordfører Trude Drevland, begge fra Høyre. De skal ha
mye honnør for å ha avviklet eiendomsskatten på boliger og fritidseiendom fra nyttår av. Dette viser
både at de har god styring med kommunens økonomi og at de aksepterer at boligen vår er et nød-
vendighetsgode som ikke bør beskattes mer enn nødvendig.

At Bergen avvikler eiendomsskatten innebærer at mer enn hver tiende husholdning som frem til 2012
betalte eiendomsskatt i Norge, slipper denne skatten fra nyttår av!

Vi er kjent med at fylkesmann i Hordaland, Lars Sponheim (Venstre), har forsøkt å stikke kjepper i
hjulene for Bergen kommunes økonomiske disposisjoner. Heldigvis har han ikke lykkes med å avverge at
eiendomsskatten avvikles.

Som en velfortjent takk til byrådslederen og ordføreren arrangerte vi en festaften i Bergen den 
26. januar hvor vi overrakte  p.batta@huseierne.no

Peter Batta har ordet:
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HL med 12 egne TV-program
Vi har nå laget en avtale med TV8 om å produserer et eget
program på 10 minutter en dag i uken. Der vil vi fokusere på
aktuelle saker som huseierne er opptatt av i årets ulike
 sesonger. Det vil bli program om farer og feller ved utleie.

Vi vil understreke hvor viktig det er å bruke god
kontrakt når man engasjerer håndverkere. Hva
må du passe på før du hugger trær som skjer-
mer for solen? Skatteregler for bolig og utleie;
hva skal inn i selvangivelsen? Vi vil ta opp
 radon i boligen, boliglån og kraft markedet,
bare for å nevne noen viktige områder.

Flere av programmene vil bli laget
 sammen med If forsikring som også besitter
svært mye  kompetanse på noen av temaene. 
I første omgang dekker TV8 områdene 
Oslo, Romerike, Follo,  Asker og Bærum 
og  Buskerud. I tillegg vil de  distribuere
 programmene til en del andre lokale TV-
stasjoner. Det blir spennende å evaluere
 ressursbruk og TV-seernes nytte av disse
 programmene.

Bruk Ragn-Sells til avfallshåndtering
Vi har nå inngått en fordelsavtale med Ragn-Sells med særlig
fokus på miljøstrategi og avfallshåndtering. Ragn-Sells er
 totalleverandør av tjenester knyttet til restprodukter og avfall
med virksomheter i en rekke land i Europa. I Norge har
 selskapet 275 ansatte i 17 avdelinger rundt om i landet.
Som medlem i HL får du 12 prosent rabatt på fastpris for

container med restavfall. I tillegg får du beholde containeren i
fire dager, mens veiledende pris er for tre dager. Videre gir
Ragn-Sells 10 prosent rabatt på vann- og avløpstjenester og
200 kroner i ekstra vrakpant når du som medlem leverer inn
den gamle bilen til selskapets anlegg. 
Gå inn på www.ragn-sells.no og les mer.

Takk for kontingenten
Vi vil rette en hjertelig takk til alle våre medlemmer som har
betalt årskontingenten innen fristen. Også i år har over 70
prosent betalt. Vi har sendt en liten takkegave til 110 av disse.

Du kan følge Huseier nes Landsforbund 
på Facebook og Twitter.
Se www.facebook.com/huseierne og
http://twitter.com/huseierne 

p.batta@hus eierne.no
Peter Batta er administrerende 
direktør i Huseiernes Landsforbund.
Foto: Rikke Åserud
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RIS har Heikki Holmås (SV) skapt til egen bak med sitt utspill i VG om å innføre gevinstbeskatning
ved boligsalg. Det er nå åpenbart at lederkampen i SV går inn i en mer desperat fase. Men dette utspillet
kan ikke ha gitt ham mange nye stemmer, selv fra SVs indre medlemskrets! 

Holmås mener altså at når man selger en bolig man har eid, så skal man betale 28 prosent i gevinst-
skatt. Men det han ser bort fra er at selgeren som regel skal kjøpe seg en ny bolig – gjerne med et ekstra
barnerom – til markedspris. Skal staten ta 28 prosent av prisstigningen, blir det barne rommet dyrt!

Holmås viser til at han har kjøpt og solgt boliger ved en rekke anledninger og til sammen har han
tjent en million kroner. Dette synes han er galt, og ham om det. De fleste andre vet at ”fortjenesten” er
prisstigning som gjør neste bolig tilsvarende dyrere. Når flyttingen er unnagjort, er pengene derfor borte.  

SV har nå ligget under sperregrensen i flere meningsmålinger. Etter dette hodeløse utspillet  fortjener
partiet å forbli der til de har tenkt seg om. p.batta@huseierne.no
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Mer ekstremvær
Et omfattende arbeid gjort av 70 forskere ble overrakt

miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i slutten av
november.  Forskning fra hele verden er samlet inn,

sammenholdt, og ligger til grunn for konklusjonene i rappor-
ten. 
De største utfordringene får de landene som fra før er mest

utsatt for katastrofer og der dødeligheten er høyest. Her i Norge
er vi relativt godt rustet, men vi kommer til å merke mer av
 endringene. Frem mot år 2100 blir det varmere i hele landet.
Den årlige middeltemperaturen forventes å øke med 2,3 til 4,6
grader. Det kan bli høyere temperatur i alle årstidene, og den

Frem mot år 2100 vil den årlige middeltempera-
turen kunne stige med nærmere fem grader. 

FNs klimapanels nye rapport om ekstremvær og
katastrofer slår fast at vann og vannskader blir

en stor utfordring for Norge i fremtiden.

TEKST: SOLFRID SANDE
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STORE VANNMASSER: Ved Espa gikk en liten bekk
over sine bredder i mai 2011. I fremtiden vil vann

på ville veier bli et enda større problem, mener
forskerne. Foto: Jan-Erik Heggelund / Scanpix.

nyheter

kraftigste temperaturøkningen vil komme i Finnmark. Det kom-
mer også mer nedbør i hele landet, og den vil komme oftere
ifølge forskerne.
– Vi må forberede oss på mer ekstremvær, og vi må tilpasse

oss klimaendringene, sa miljø- og utviklingsminister Erik
 Solheim under pressekonferansen.

Ny utredning om vannskader
I byer og tettsteder vil overvann og kapasiteten i ledningsnettet
avgjøre om det blir flomskader eller ikke. Ledningsnettet i
Norge er ikke godt nok til å takle overflatevann. Det renner ofte
inn i kjellerne til folk og gjør stor skade. Miljø- og utviklings -
minister Erik Solheim ser på vann som det største problemet for
Norge knyttet til ekstremvær. Departementet vil derfor neste år
legge frem en utredning som ser på problematikken rundt over-
flatevann. 
Ansvaret for overflatevannet er ikke tydelig regulert, påpekte

Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningstilsynet.
Hun leder etaten som etter all sannsynlighet kommer til å lage
utredningen departementet vil ha. Flere aktører, både fra kom-
munene og forsikringsbransjen, har tatt initiativ til en slik utred-
ning.

Fremtiden 
Økende temperatur og mer nedbør vil definitivt få konsekven-
ser for avrenningen. Det forventes flere regnflommer, mens
flom fra snøsmelting vil avta. Endringer i arealbruk og vassdrags-
reguleringer betyr også mye for størrelsen på fremtidige flom-
mer. Hvor og hvordan vi skal bygge og bo er et tema som kom-
mer til å bli studert nøyere fremover. 
– Vi kan allerede se at det har vært nedbørs- og temperatur-

endringer de siste 50 årene. Det er svært sannsynlig at det vil bli
flere dager med  ekstremvær i fremtiden, sa Asgeir Sorteberg,
 forsker ved Bjerknessenteret og Universitetet i Bergen. 
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Kulturminister Anniken Huitfeldt var til
stede i Kunstnerforbundet da den meget
fordelaktige finansieringsordningen for

innkjøp av kunst ble presentert rett før jul. ”Own
Art”, som tiltaket kalles, har eksistert i Storbritan-
nia siden 2004 og er tilgjengelig i mer enn 300
gallerier der. Foreløpig er det bare Kunstnerfor-
bundet i Oslo som kan tilby denne typen finan-
siering her i landet, men er erfaringene gode, kan
det bli aktuelt å utvide ordningen til flere gallerier.
Målet er å stimulere markedet for norsk samtids-
kunst og stimulere interessen for samtidskunst
blant unge. 

Kvalitetskunst
Daglig leder Lisbeth Dahl Lundgren mener man
kan være trygg på at man kjøper kvalitetskunst
hos dem. Kunstnerforbundet fylte 100 år i fjor, og

galleriet er kunstnerstyrt. 
– Her har vi bilder fra 700 kroner opp til ca.

350 000. Det finnes en mengde gode trykk, og du
kan få veldig mye bra for under 10 000 kroner.
Hun er både stolt og glad for at det er Kunst-

nerforbundet som er valgt ut til dette pilotprosjek-
tet, men synes også det var naturlig at statsråden
valgte dem.
Det er altså mulig for ungdom å kjøpe sam-

tidskunst for 20 000 kroner på avbetaling. Kunst-
verket betales ned over en periode på 10 måneder
med automatisk trekk fra bankkonto. Kultur -
departementet betaler renteutgiftene. Bankpartner
er Nordea, som sikrer at låneavtalen håndteres
profesjonelt og sikkert.

Hjelp til å velge
Plakater på veggene er vel og bra, men Lundgren

Kunst på
avbetaling

Kunstnerforbundet har kunst fra ca. 350
utøvere i kommisjon. Og er du mellom
18 og 35 år kan du nå kjøpe kunsten
rente- og avdragsfritt på avbetaling. 

TEKST OG FOTO: NINA GRANLUND SÆTHER
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MYE Å BY PÅ: Daglig leder 
i Kunstnerforbundet gir
gjerne råd om kunstkjøp,
men her er det også lov å
trekke ut skuffene og bla i
mappene på egen hånd.
Valgmulighetene er mange.
Du kan få et inntrykk av
valgmulighetene hvis du
går inn på www.kunstner-
forbundet.no 

mener kunst gir noe ekstra. Og er du i tvil om hva
du skal kjøpe, er det hjelp å få.
– Vi er et lavterskelgalleri. Hit kan du komme

og dra ut skuffer og bla i kunstnernes mapper på
egenhånd, men ønsker du hjelp får du selv føl  ge-
lig det. Det er viktig at man liker bildene man
 kjøper. Ofte har kundene en idé om motiv eller
uttrykk, og da hjelper vi til med å finne frem noe
vi tror kan passe. 
Det er også mulig å sitte hjemme og lete seg

frem til gode bilder. Kunstnerforbundet har et
meget omfattende nettgalleri på www.kunstner-
forbundet.no. Her kan du foruten grafikk finne
foto, tekstil og for eksempel installasjonskunst –
hvis du tør å gå utenfor opptråkkede stier.
Lundgren tror helt sikkert at de kan komme på

hjemmebesøk hvis noen skulle ønske det. 
– Vi tar gjerne i mot oppdrag. Det er bare å gi

oss et budsjett, så skal vi komme med forslag, sier
hun. Innamming kan du også få hjelp til, eventu-
elt montering.
De fleste av oss velger tradisjonelt. Vi kan godt

ta noe flere sjanser mener hun. Når vi spør om
kunsten bør stå til sofaen eller gardinene, synes
hun det er et vanskelig spørsmål.  Det er lov å falle
for et bilde fordi man liker fargene, formene eller
fornemmer en stemning, mener Lisbeth Dahl
Lundgren, men er bildene intetsigende kan man
jo like gjerne ramme inn tapetet.
– Gardinene er ikke det som skal bestemme.

Det er viktigere at kunsten gir et løft til ettertenk-
somhet, påpeker hun.– At den gir et tillegg til
 livet, et puff, en god opplevelse. Den må gjerne
være humoristisk. God kunst har vilje til å fortelle
noe! ngs@huseierne.no
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Toini Nordgård driver to barnehager i Kris-
tiansand. Våren 2011 oppdaget personalet
maur som kravlet på gulvet.
– Som styrer i to barnehager som er knyttet

tett til hverandre følte jeg et moralsk ansvar for å
ta tak i noe slikt umiddelbart. Til alt overmål
hadde jeg nettopp lest om faraomaur i Hus & Bo-
lig og ble livredd for at maurene kunne være av
dette slaget. Derfor tok vi kontakt med Norsk
Skadedyr Kontroll for en vurdering, forteller hun.
– Jeg er redd jeg kanskje la ord i munnen på

skadedyrbekjemperen ved å si at jeg trodde jeg

hadde slike maur, for da hun kom på befaring
kunne hun med en gang konstatere at jeg hadde
faraomaur. Hun tilbød å iverksette utrydding
umiddelbart. Dette slo jeg til på da hun åpenbart
ga meg en hyggelig pris på jobben.
Etter å ha fått kunnskap om at faraomauren

sprer seg ekstremt lett, fryktet Nordgård at dette
kunne spre seg hjem til barna i barnehagen.
– Vi har totalt 24 barn i de to barnehagene og

jeg sendte umiddelbart ut et skriv til foreldrene,
for å informere om problemet og at vi straks satte
i verk tiltak. Det føltes ubehagelig å spre frykt

Liten kontroll med 
skadedyrbekjempere
I Tyskland er skadedyrutryddelse en yrkesutdanning – i Norge holder det med et fjorten dager langt kurs.

TEKST OG FOTO:NNNN
DAG ERIK KONGSLIE



VARSLET: Toini Nordgård ble engstelig da det ble oppdaget maur i barnehagen, og informerte foreldrene om at det kunne være faraomaur.

nyheter
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blant foreldrene, men jeg følte det var det eneste
riktige, sier hun. 
Anne-Marte Klem har barn i begge barne -

hagene og følte ubehag ved å få beskjed om at
sjansen var stor for at de også skulle få faraomaur.
– Selv om vi hadde tiltro til at barnehagen

skulle ordne opp i problemet, frykter man jo at
man skal få mauren hjem. Det ble til at vi ristet
klær, sekker og sko ekstra godt hver gang vi skulle
hjem. Matpakkene måtte vi også sjekke. Det var
helt klart en stressende situasjon, sier hun.

Svært sjelden art
Men var det egentlig faraomaur som befant seg i
barnehagen til Nordgård? Selv om bekjempelse
pågikk, merket Norgård og de ansatte ingen resul-
tater. Ingen maur forsynte seg av giften som ble
lagt ut og de fortsatte å kravle rundt. Etter gjen-
tatte henvendelser til firmaet, og det som Nord-
gård mener er flere bortforklaringer, sendte hun
fire prøver inn til Nasjonalt folkehelseinstitutt
(Folkehelseinstituttet) som påviste at mauren det
var snakk om ikke var faraomaur, men brun jord-
maur.
– Jeg er veldig sikker i min sak på at dette var

faraomaur. Jeg har bred og lang erfaring fra bran-

INGEN FOR-
SKJELL: Nordgård

og de ansatta
merket ingen bed-

ring selv om 
bekjempelse 

pågikk.

INGEN GIKK I FELLA: Maurene i barnehagen lot seg ikke lokke til de spesielle
fellene som brukes for å eliminere faraomaur.
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trodde han så faromaur i en barnehage.
– I et vanlig hus eller i en barnehage vil det i

nesten alle tilfeller dreie seg om svart eller brun
jordmaur. En barnehage vil ikke være et vanlig
sted hvor faraomaur vil oppholde seg. På et syke-
hus er det mer vanlig, opplyser han. 
Mycoteam driver ikke skadedyrbekjempelse

selv, men driver rådgivende tjenester der det er
behov for det. Verken Ottesen eller Mattson øn-
sker å kommentere den aktuelle konflikten, men
uttaler seg på generelt grunnlag.

To ukers kurs
Mange land, for eksempel Danmark, har ingen
kontroll med hvem som kan kalle seg skadedyr-
bekjemper. For å bli skadedyrbekjemper i Norge
må du gjennom et to ukers kurs i regi av Folke-
helseinstituttet i tillegg til opplæring i et skadedyr-
firma. 
– Systemet vi har i Norge er godt, men

sammenliknet med Tyskland blir vi lettvektere. I
Tyskland er det nærmest en egen yrkesutdan-
nelse å bli skadedyrbekjemper. Med tyskernes
sterke stemme i EU og med tanke på at skadedyr
er et problem på tvers av landegrenser antar jeg at
reglene for skadedyrbekjempelse vil bli langt

sjen og er ikke i tvil om at jeg har rett, sier Hilde
Aukland i Norsk Skadedyr Kontroll, som utførte
arbeidet.
– Sammen med kunden så vi på mauren og vi

ble sammen enige om at det var den nevnte arten
og at vi ville sette i gang bekjempelse umiddel-
bart. De prøvene som ble sendt inn kan meget vel
ha vært brun jordmaur, men da har de sendt inn
feil eksemplarer. Vi hadde egne eksemplarer på
mauren, men uheldigvis har disse gått tapt i for-
bindelse med utskiftning av en firmabil, fortset-
ter Aukland.
Preben Ottesen, som er avdelingsdirektør ved

avdeling for skadedyr ved Folkehelseinstituttet,
sier at det ikke bør være noen som helst tvil når
man konstaterer faraomaur.
– For en profesjonell utrydder vil det aldri

være noen tvil om forskjellen på brun jordmaur
og faraomaur. De er så ulike at man umiddelbart
vil se forskjell. Jeg kan ikke kommentere detaljene
i en slik sak, men forskjellen på de to typene her-
sker det ingen tvil om, sier han.
Faraomauren i seg selv er svært sjelden. I 2011

ble det kun innrapportert 29 tilfeller i hele landet.
Johan Mattson i skadedyravdelingen i Mycoteam
ville helt klart gått en ekstra runde dersom han

nyheter



Brun jordmaur:
Liten, sky maur som kun finnes i sørlige deler av Norge. Den kan  anlegge
store kolonier i gamle trær, i treverk og isolasjon innendørs. Koloniene 
kan bli svært gamle. Arbeiderne varierer i størrelse fra 3,2 til 4,5 mm. 
Dronn ingene kan bli dobbelt så lange. Det første leddet i antennene er helt
glatt uten utstående børster. Dette, i tilegg til gulbrunt bryststykke og bein,
skiller brun jordmaur fra svart jordmaur. 

Faraomaur:
Gulbrun, svært liten maur, bare ca. 2 mm. Opprinnelig tropisk, men har
spredd seg til hele verden. Første gang funnet i et bolighus i Norge i 1975.
Siden har den dukket opp steder, blant annet i leie gårder i Oslo. Danner store
kolonier med flere millioner arbeidere og tusenvis av dronninger. Maurene er
vanskelig å oppdage, og spredningsfaren er stor. Folkehelseinstituttet advarer
mot å flytte matvarer eller gjenstander fra et infisert område uten at det nøye
kontrolleres at maur ikke følger med på flyttelasset. Dyrene er svært
sjenerende og kan spre smitte.

mm

mm
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strengere innenfor EU og EØS med tiden, sier
 Ottesen.
– Jeg vil ikke si at det er strenge nok krav i

Norge, men vi er i hvert fall et stykke på vei. Det
største problemet knyttet til dette er ofte mangel-
full opplæring ute i bedriftene. Kompetansen i
ettertid vil alltid være en utfordring, sier Mattson.
– Ofte er vi i Mycoteam ute etter å finne alter-

native løsninger fremfor å bruke for eksempel
sprøytegift. Faraomaur er riktignok et unntak.
Denne arten må bekjempes. Gift er som oftest
bare en symptombehandling. Årsaken ligger mye
oftere i for eksempel råteskader. Utbedrer du
disse vil du kvitte deg med skadedyrproblemet.
Giften i seg selv vil bare være som å ta smerte -
stillende mot en brukket arm. Du får mindre
vondt, men armen er like fullt brukket, fortsetter
Mattson.

Trekkfull bransje
I dag er det i underkant av 70 bedrifter som   -
kaller seg skadedyrbekjempere, ifølge Folke -
helseinstituttet. Dette tallet varierer ettersom det
er en bransje med stor gjennomtrekk.
– I all hovedsak er det fire til seks store  aktø-

rer på landsbasis. Bak disse er det en ganske lang
hale av mellomstore og små bedrifter. Ofte prø-
ver enkelte å starte opp for seg selv, etter å ha vært
i større bedrifter. Firmaene kommer og går like
fort som du og jeg skifter skjorte, sier Preben
 Ottesen.
Folkehelseinstituttet kurser mellom 30 og 60

nye personer hvert år. De får da et 10-årsbevis på
at de er kvalifiserte til å drive bekjempelse. 
– Nå i år skal vi ha inn ca. 150 stykker som

skal fornye beviset sitt. Dette er personer fra
mange forskjellige bransjer med forskjellig bak-
grunn. Ikke alle er utøvende skadedyrbekjem-
pere til enhver tid, sier Ottesen.

Lovpålagt å utrydde
I 2007 startet Folkehelseinstituttet frivillig regis-
trering og innrapportering av skadedyr. Dette ble
gjort for å føre statistikk over hvilke skadedyr
som befinner seg i Norge og i hvilket omfang. 
– Vi mener at dette har vært en suksess. Ved å

få inn statistikk og data på hvilke tiltak som er
blitt gjort, kan vi følge de enkelte artene. Dess-
verre er ikke registreringen sortert geografisk, men
vi har allikevel et klart bilde av hvor de forskjel-
lige artene befinner seg og ikke, sier Ottesen. 
Mycoteam er positiv til registrering, men me-

ner den ikke er avgjørende for kvaliteten på arbei-
det som blir gjort der ute.
– Jeg hørte en historie fra Hamar hvor en

takstmann satte ned taksten på et hus med flere
hundretusen kroner fordi han mente han hadde
påvist husbukk. Da det ikke finnes husbukk i
denne regionen ble dette riv ruskende galt. I slike

nyheter

KLARTE DET SELV: Bare
gamle, inntørkede dyr ligger
igjen. En boks insektspray
som Toini Nordgård selv
kjøpte, løste problemet.

– Gå varsomt frem
– Vi som utryddere må være klar over at kunden som har ringt inn
ofte er i en fortvilet situasjon. Her kan man lett overselge prob-
lemet og utnytte situasjonen, og det skal vi være meget varsomme
med. Det er ikke slik at huset faller ned i morgen dersom man ikke
iverksetter tiltak umiddelbart, sier teknisk sjef for skadedyr -
avdelingen i Rentokil, Arne Nese.

Nese skisserer fire punkter for gangen i prosessen:

1. Som kunde skal du få en bekreftelse på at personen som er på
befaring eller iverksetter utrydding hos deg er godkjent skadedyr-
utrydder.

2. Før noe gjøres skal det gjøres en inspeksjon og problemet skal
kartlegges. Kanskje er det kun atferdsendring som skal til. Man
trenger ikke alltid behandle med gift. Hvert år utføres bekjempelse
som overhodet ikke er nødvendig.

3. Skal det utføres bekjempelse skal det dokumenteres hva som
gjøres, hvilke metoder og gifter som skal brukes, og det skal
forekomme en konklusjon eller rapport etter endt bekjempelse. I
alle tilfeller plikter bekjemperen å følge ”substitusjonsprinsipppet”.
Der står det at ”den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å
bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for
miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat”.

4. Til slutt plikter man å informere kunden om hvordan man kan
unngå problemet i ettertid. Dette er veldig viktig, for kundene kan i
de aller fleste tilfeller beskytte seg mot at skadedyr kommer.



tilfeller ville nok en nøyere registrering og tilgang til
data hjelpe. Profesjonelle utryddere skal derimot
ikke behøve slikt, fordi det ikke bør være noe pro-
blem å gjøre en befaring på hva slag skadedyr det er
snakk om, sier Mattson.
Ifølge forskriften om skadedyrbekjempelse heter

det at du plikter, som bruker eller eier av en bolig, å
sette i verk nødvendige tiltak for å forebygge fore-
komst av skadedyr. 
Videre har eier eller bruker av en bolig også plikt

til å iverksette tiltak for utrydding av skadedyr når
forekomst av skadedyr og forholdene tilsier dette.
Overtredelse av bestemmelsene kan straffes med
 bøter eller fengsel inntil 3 måneder. Medvirkning
straffes på samme måte. Folkehelseinstituttet defi -
nerer skadedyr som alle dyr som kan medføre en
helsemessig risiko eller som kan medføre materielle
 skader. 

Pliktig rapportering?
– Burde det være lovpålagt å innrapportere forekom-
ster av skadedyr til Folkehelseinstituttet når det er lov-
pålagt å utrydde?
– I såfall må det en lovendring til. Jeg vet ikke

hvor villige myndighetene er til å prioritere en slik sak
når man ikke anser det som ytterst nødvendig. Ord-
ningen v i har nå følges opp av de største firmaene
rundt i landet. Personlig mener jeg at innrapporte-
ringen som blir gjort er god nok til å gi oss et godt
gjennomsnittsbilde av situasjonen i Norge, sier Otte-
sen. – Dessuten er det viktig å merke seg hvor gene-
rell denne loven egentlig er siden det står ”når forhol-
dene tilsier dette”. Da blir det i hvert enkelt tilfelle en
vurderingssak, men vi vil jo at alle
skadedyr skal bekjempes.
For Toini Nordgård i Kristiansand

er situasjonen foreløpig låst. Firmaet
hun brukte har sendt saken til in-
kasso, men hun nekter å betale slutt-
regningen.
– Jeg føler meg lurt, så jeg akter

ikke å betale resten av denne reg-
ningen. Dette får vi ta gjennom retts-
systemet på en eller annen måte, sier
hun.
– Vi anser dette som en sak hvor

vi ikke kunne gjort så mye annerle-
des, og mener vi har krav på å få inn-
betalt de utestående pengene. Slik si-
tuasjonen er nå lar den seg ikke løse
annet enn gjennom forliksrådet, sier
Hilde Aukland i Norsk Skadedyr
Kontroll. dek@huseierne.no
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*Renten er individuell og er mellom 8,9%–18,9%.  Tilbakebetalingstiden er valgfri mellom 1–12 år.  
 
Forbrukerombudets standard eksempel: Effektiv rente 19,23% ved 65.000kr o/5år, etab.geb.1.475 kr, termingebyr 65 kr. Totalt beløp å betale er 100.715 kr. Nominell rente i eksempelt er 15,9% (dec 2011).

Samle dine lån hos oss. Ofte får du penger til overs til noe annet.
Søk på nordax.no eller på 815 56 474. Hvis  du ringer oss kan du spørre og vi forklare.

 8,9% 11,9% 15,9%
100 000 kr 1215 1392 1648
200 000 kr 2347 2700 3207
300 000 kr 3479 4007 4766

Hva koster det? 
Månedsbeløp  
ved 12 års ned-
betalingstid

Rente fra

8,9%*

Eff rente fra 9,8%



– Vi ønsket å gjøre det enklere for brukerne å
finne frem blant våre mange tilbud, sier adm.dir.
Peter Batta, som er godt fornøyd med forbundets
nye nettsider. De fremstår i et friskt og tidsriktig
design. Forbundets svært populære leiekontrakter
ligger nå lett tilgjengelig på forsiden. Og trenger
du å ringe jusstelefonen, som er gratis for med-
lemmer, finner du nummeret straks. Er du ikke
medlem, er det lett å melde seg inn.

Juridisk hjelp og veiledning er en av Huseier-
nes Landsforbunds viktigste medlemsfordeler. På
de nye nettsidene finner man også en omfattende
samling juridiske artikler, om alt fra arveavgift til
kjøp og salg av bolig og naboforhold.

Selvsagt finner man også lett frem til forbun-
dets rapporter om eiendomsskatt og kommunale

avgifter, og man kan få mange gode tips om hvor-
dan man skal unngå innbrudd og skader. 

– Trenger du gode råd om innkjøp av strøm el-
ler skal du kjøpe bolig i Spania, så vil du finne
svar på Huseiernes nettsider, sier Peter Batta. – Vi
tenker bolig for deg.

Ny bladbunad
Også Hus & Bolig fremstår i ny skrud på nett. Og
ambisjonene for de nye nettsidene er høye: Net-
tutgaven skal være et solid oppslagsverk for alle
med egen bolig; et rikt og nyttig boligbibliotek,
har redaksjonen bestemt. Tre dager i uken legges
det ut nye saker. Målet er at både trofaste med-
lemmer og nye lesere skal finne frem til og gjøre
seg nytte av artiklene.
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Etter noen år føler de fleste behov for å ominnrede.
Noe gammelt skal ut, noe nytt og mer tidsriktig skal

inn. Huseiernes Landsforbund er intet unntak, og 
har nå frisket opp veggene på sine hjemmesider 

www.huseierne.no.

TEKST: NINA GRANLUND SÆTHER

Nyoppusset
nett



Du finner oss her:
www.huseierne.no
www.hus-bolig.no
http://www.facebook.com/huseierne 
http://www.facebook.com/pages/Hus-
Bolig/132800693438367
http://twitter.com/huseierne 
http://twitter.com/husogbolig
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For redaksjonens medlemmer er de nye nettsidene et bety-
delig fremskritt. Fleksibiliteten er stor, og det er langt lettere å
publisere stoffet enn tidligere. 

– Den tekniske løsningen vi nå har fått er et stort fremskritt,
sier journalist Dag Erik Kongslie. Han legger også ut stoff på
 Facebook og Twitter. 

– Vil du følge med på hva vi skriver, er det bare å legge oss
til på vennelisten, oppfordrer han. ngs@huseierne.no

nyheter

I NY DRAKT: Huseiernes Landsforbund har
fått nye nettsider. Også Hus & Bolig fremstår
vesentlig sprekere enn før. 
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Med Geberit AquaClean opplever du en behagelig komfort: Den varme dusjstrålen 
rengjør deg på en skånsom og velgjørende måte. Et intelligent toalett med en 
design som gjør det til midtpunktet på badet ditt. Enkelt eller luksuriøst utstyrt – 
det bestemmer du.

Toalettet som rengjør deg med vann.

Skånsom tørking
 
Etter den avslappende rengjøringen 
med vann kompletterer varmlufttørkeren 
det individuelle programmet.

Ra�nert dusjprinsipp
 
Den multifunksjonelle dusjen gir deg 
en herlig renhet og friskhet. Temperatur 
og intensitet kan tilpasses individuelt.

Y
&

R
 G

R
O

U
P

WC-modell: Geberit AquaClean 8000plus

Les mer på www.i-love-water.no og hos din VVS-forhandler. 
Eller ring til oss: 67 97 82 00
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nyheter

Til sammen har over en halv million mennesker
reist fra hjemlandet sitt for å starte et nytt liv her
i nord. Svært mange av dem har kommet den siste
tiden som arbeidsinnvandrere fra et kriserammet
Sør-Europa, og lite tyder på at den økonomiske
himmelen i disse landene vil klarne med det før-
ste. Dette vil ha konsekvenser for boligmarkedet,
påpeker Huseiernes Landsforbund i markeds -
rapporten ”Arbeidsinnvandring fra Sør-Europa:
Boligmarkedet i urolige tider” som kom ut i slut-
ten av januar i år.

Prispress 
Hvis en person ekstra per tusen arbeidsledige i EU
reiser til Norge betyr det en økt arbeidsinnvan-
dring på ca. 23 000 personer, og et økt boligbe-
hov på ca. 10 – 12 000 nye boliger. Trolig vil dette
i første omgang gi et press i leiemarkedet, da det
er grunn til å tro at mange av de nyankomne vil
ønske å leie bolig, heter det i rapporten. I andre
omgang vil det imidlertid også presse boligpri-
sene. Det er særlig den kraftige befolkningsvek-
sten i forhold til ferdigstillelsen av boliger som
trekker i retning av økte boligpriser. Selv om folk
generelt har et noe usikkert syn på sin økono-
miske fremtid, er ikke det nok til å dempe pres-

set som kan oppstå i markedet. 
– Dette er en helt ny situasjon: Femten prosent

av de sysselsatte i Norge er nå arbeidsinnvan-
drere, og utviklingen går bare i en retning. Det er
klart at vi må bygge enda mer dersom vi skal
holde prisstigningen nede, sier administrerende
direktør Peter Batta i Huseiernes Landsforbund. 

Kvartalsrapport
Den nye rapporten fra Huseiernes Landsforbund
er den første i en rekke planlagte kvartalsrappor-
ter om boligprisutviklingen i Norge. Analysene
skal være en motvekt til de tabloide spådom-
mene som stadig vekk blomstrer opp i mediebil-
det. 

– Jeg får ofte spørsmål fra journalister om hva
som kommer til å skje med boligprisene. Med
disse rapportene kan vi gi gode, gjennomarbei-
dede og grundige svar. I tillegg vil vi vise nye
sammenhenger og peke på påvirkningsfaktorer
som kanskje blir glemt av andre analytikere, sier
Batta. 

Rapportene lages i samarbeid med analyseby-
rået Ny Analyse, og blir liggende tilgjengelig i sin
helhet på Huseiernes Landsforbunds nettsider,
www.huseierne.no. raa@huseierne.no

Økt arbeidsinnvandring
påvirker boligprisene

En bølge av arbeidsinnvandrere fra Sør-Europa kan treffe Norge i nærmeste
fremtid. Dette vil få store konsekvenser for boligmarkedet. Huseiernes 
Landsforbund spår en gjennomsnittlig prisvekst på 6-7 prosent i 2012. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD
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Feiret eiendomsskattens død
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Omkring 300 medlemmer hadde møtt frem
for å feire at Norges nest største by ikke
lenger har eiendomsskatt. Administre-

rende direktør i Huseiernes Landsforbund, Peter
Batta, gratulerte Bergen med at de nå hadde av-
skaffet en skatt, som i motsetning til all annen be-
skatning, ikke tar hensyn til formue og betalings-
evne. 

– Dersom et nyetablert par låner så mye de
kan, altså 85 prosent av verdien på boligen,  vil
jo det i realiteten si at det er banken som eier det
aller meste av boligen. Imidlertid er det det nye-
tablerte paret som må betale full eiendomsskatt
av boligens verdi, sa en engasjert Batta. Det tas
heller ikke hensyn til at eieren er blitt pensjonist,
og dermed har mindre i inntekt, påpekte han. 

En beskatning med store svakheter
Peter Batta påpekte videre en rekke mangler i
måten beskatningen blir organisert på. Eien-
domsskatt strider mot prinsippet om at ingen
vare eller tjeneste bør beskattes to ganger. Man

har betalt skatt og avgift på alle varer og tjenester
knyttet til å bygge og vedlikeholde boligen, og i
tillegg må man betale formueskatt av boligens
verdi.

– Og som om ikke det var nok, har vi en rekke
eksempler på at verditaksten man beregner skat-
ten ut fra blir satt tilfeldig, og ofte ikke blir utført
av godkjente fagfolk innen taksering, sa Batta.

FEIRET: – Jeg er Fabian i Bergen, sa Trude Drevland (H) til
Peter Batta da hun presenterte seg. Ordføreren var tilstede
på festmarkeringen. Foto: Christian Mjelde.

nyheter

Nei til eiendomsskatt er en av HLs store kampsaker.
At Bergen har avviklet eiendomsskatt på boliger ble

derfor feiret med musserende vin og fyrverkeri.

TEKST: CHRISTIAN MJELDE / NINA GRANLUND SÆTHER

Foto: Didrik Sæther
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Diskusjon i media
Det har den siste tiden vært diskusjoner i media, som knyt-
ter forfall i enkelte av Bergens skoler til avviklingen av eien-
domsskatt. Batta ønsket ikke å gå for mye inn i den lokale dis-
kusjonen, men påpekte at manglende vedlikehold i skolen
ikke bare er et Bergens-problem, og at dette er like utbredt i
kommuner med eiendomsskatt. 

GLAD MOTTAKER: – Vi gikk til valg på å avvikle eiendomsskattet,
og det løftet innfrir vi, uten at vi bruker en krone mindre på alt
det viktige kommunen skal gjøre, sa finansbyråd Liv Røssland
(Frp) da styreleder Hildur Høyland overrakte henne gaven fra
Huseiernes Landsforbund. Foto: Christian Mjelde.

Ikke alt fra 60- og 70-tallet 
var like bra

Isolerglassvinduer fra perioden 1965-75 kan inneholde miljøgiften PCB og skal behandles som farlig avfall 
når de kasseres. Som importør eller produsent av isolerglass er du pliktig til å være med i en returordning 
for PCB-ruter, og siden 2002 har Ruteretur vært bransjens egen returordning for disse vinduene. Vi er et 
sikkert valg for deg som ønsker å være trygg på at dine forpliktelser blir ivaretatt. 

Er du importør eller produsent av isolerglass er du pliktig til 

å være med i en returordning. Se ruteretur.no

FAKTA
Det er 193 kommuner i Norge som nå krever 
eiendomsskatt på bolig, og 166 som krever 
eiendomsskatt på hytter.
Fire av ti betaler eiendomsskatt etter at Bergen
har avviklet boligskatten.
Antall innbyggere som omfattes av eiendoms -
skattevedtak falt med 13,2 prosent som følge av
Bergen kommunes vedtak.

Kilde: Huseiernes Landsforbund

R

R

– For oss i HL er det viktig å påpeke at det å eie sin egen  bo-
lig er et velferdsgode, og at man ikke skal beskatte vanlige
menneskers hjem, understreket Batta.

Ga byen et kunstverk
HL har som tradisjon å gi et kunstverk til alle kommuner som
avvikler eiendomsskatten. Valget falt på maleriet ”Byen” av
bergenskunstneren Rolf Monsen.

Gaven ble delt ut av styreleder i HL, Hildur Høiland, og det
var finansbyråd Liv Røssland (Frp), som mottok kunstverket på
vegne av Bergen kommune og byrådet. Hun takket varmt for
prisen, og lovte at de skulle finne en god plassering for male-
riet. ngs@huseierne.no

1. januar 2012 hadde
Huseienes Landsforbund 
182 979 medlemmer.

Det er 10 410 flere enn ved forrige årsskifte.
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Boliglån

Flytende rente

nom. 3,75%, eff. 3,80%

(kr 2 mill, 1
. prioritet, 65%)

NÅ INNTIL 50 ÅRS LØPETID
AVDRAGSFRITT INNTIL 10 ÅR
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Bør jeg reparere vinduene eller kjøpe nye?
Noen gode råd er gratis!

Foto: M
arte B

oro

TEKST: RIKKE ÅSERUD

Husker du sofaen i huset til dine besteforeldre, din fars gamle
lenestol, eller spisestuemøblementet dere hadde på hytta i
gamle dager? Nå kan du få et hyggelig gjensyn med disse, 
og en rekke andre møbler fra etterkrigstiden. Boka ”Norske
designmøbler 1940-1975” er nemlig full av kjente og kjære
møbelskatter, og burde kanskje vært utstyrt med en advarsel:
”OBS! Kan sende leseren langt inn i nostalgiens verden.” For
her er gjenkjennelsesfaktoren stor. Norsk møbeldesign hadde
sin storhetstid i årene etter krigen og frem mot 1980-tallet,
og det skulle godt gjøres ikke å ha noe norskdesignet i huset
sitt på denne tiden, før Ikea kom med bokhyllen ”Billy” og
danket ut BBB- rolene.  

Boka er lagt opp kronologisk, og tar oss med fra gjenreis-
ningen like etter krigen, via 1950- og -60-årenes periode med
”Scandinavian Design” og frem til furuas inntog i norske hjem

Et lite stykke norsk 
designhistorie

Norske designmøbler fra etterkrigstiden har fått sin egen bok. 
Pass opp: Faren for å bli svøpt inn i nostalgiens 

lyseblå slør ved lesning er stor. 

LENESTOL: Ørelappstol fra Fredrik Kayser. Modell 965, produsert av
Vatne Lenestolfabrikk. Ca. 1963. (Foto: Blomqvist Kunsthandel)
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nyheter

på 1970-tallet. Sentralt i boken står kapitlene om norske 
møbeldesignere og tegnekontorer som for eksempel Sven 
Ivar Dysthe, Sigurd Resell, Arne Halvorsen, Rastad & Relling
Tegne kontor, Gerhard Berg og mange andre. 

Boka er rikt illustrert: Gamle reklame-, reportasje- og inn -
redningsfotografier og -tegninger har fått  selskap av nye,
store fargefotografier, og gjør at boken også passer for dem
som helst vil se, ikke bare lese om, norsk design på sitt beste. 

HVIL: Hvilestol fra Arne Tidemand
Ruud,  modell Holmenkollen. Produsert

av Erling Sivesind Møbelfabrikk,
 Gjøvik. Tegnet rundt 1959. 

(Foto: Blomqvist Kunsthandel)

SMART: Sammen-
leggbart bord fra 
Hermann Bongard. 
Modell Conform. 
Produsert for Norway 
Designs A.S. Tegnet og 
i produksjon fra 1961.
(Foto: Mats Linder)

Digital Radonmåler
 Mål enkelt selv 
 Rask levering 
 Rask måling 
Prisgunstig 
Nøyaktig 

Besøk vår nettbutikk  > 

www.canary.no 
E-post: post@canary.no   Tlf.: 48030383 
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Ubekymret for 
storm og nedbør
For å unngå unødig tidsavbrudd i byggeperioden med håndtering av
tunge pressenninger og måking av snø, har byggmester Rune Thoresen
i Grimstad pakket inn hele byggeprosjektet med solid krympeplast.

Tømmerhuset fra 1860 skal totalrenoveres og få et tilbygg. 
Et reisverk over hele byggeplassen er tildekket med krympeplast av
kraftig industrikvalitet. Dette gir en helt vind- og regntett tildekking
som sitter stramt som et trommeskinn. For å sikre god utlufting og
 tilgang er det også montert flere ventiler og dører.

Materialkostnadene for krympeplast er lave og byggearbeid ene kan
pågå uten opphold grunnet nedbør, rydding av snø og flytting og
utbedring av flagrende presenninger. Det gir økonomisk gevinst,
hevdes det i en pressemelding fra Alfa  Solution, som er importør av
ulike kvaliteter krympeplast til Skandinavia. Foto: Alfa Solution.
ngs@huseierne.no

Gamle trehus på ny
En helt ny og oppdatert utgave av
boka ”Gamle trehus” er endelig på
markedet.

TEKST: RIKKE ÅSERUD

Arkitekter,
 byggmestere, fortidsminnevernere,

kultur- og bygningsinteresserte kan dermed
puste lettet ut, etter flere års ventetid. At arbei-
det med den nye  utgivelsen skulle ta såpass lang
tid, var ikke egentlig med i beregningen.

– Boken var allerede trykket opp i sju opplag,
men for noen år siden var fortsatt etterspørselen
stor, og behovet for enda et opplag ble tydelig.
Problemet var bare at da vi skulle i gang med
trykkingen, var alle filmene vi trengte for opp-
trykket forsvunnet. Dermed var det ikke annet å
gjøre enn å sette sammen boken helt på nytt,
forteller forlagsredaktør Vegard Rian i Gyldendal. 

De uheldige omstendighetene ga anledning
til å gjøre om på noe av det gamle. Et nytt
kapittel om brann vern har fått plass, samt flere
fargebilder, noe som er nokså vesentlig i blant
annet kapitlene om maling og tapeter. Enda
flere husbilder har også fått komme med i den
nye utgaven av boka.

– Vi har økt fra to- til tre hundre husbilder
fra hele Norge, og fra utlandet, også. Vi viser
ikke bare prakthus, men hele spennvidden,
forteller arkitekt Hans Olav Aanesen, en av
 bokens tre forfattere og  ildsjeler. I tillegg har
nye illustrasjoner og nye teknikkbeskrivelser fått
plass. Alle tegningene er i mål, det vil si at de
ikke bare er illustrasjoner som skal eksempli -
fisere, men at de også kan brukes som skisser for
konkrete konstruksjoner. 

Boken har en utsalgsspris på rundt åtte hun-
dre kroner. raa@huseierne.no

Rundt huset er det bygget et skall.

Kraftig krympeplast beskytter byggverket.



Gode forsetter 
Vi skriver februar, og de aller fleste nyttårsforsetter er allerede for lengst i glemmeboken. Men ikke mitt. Prinsipp-
fast og beinhard som jeg er, har jeg ett jeg tviholder på. Ved årsskiftet bestemte jeg meg nemlig for å droppe de der
vage ”bli en bedre, snillere, vakrere, flinkere person”-forsettene. I stedet satte jeg meg ned og tenkte igjennom hvor-
dan hverdagen min kunne bli bedre. Hvilke situasjoner som jeg misliker kan jeg enkelt eliminere fra livet mitt,
spurte jeg meg selv. Svaret kom nokså raskt: 2012 måtte bli året der jeg aldri mer skulle være sur fordi det var jeg
som måtte vaske badet – igjen. Målet var altså klart. Metoden kom også helt av seg selv: Skulle jeg
slutte å surmule over at baderommet alltid ble mitt ansvar, måtte jeg også slutte å ta det ansvaret.
Jeg måtte frigjøre oppgaven, slik at andre, nærmere bestemt han jeg deler bolig med, kunne overta
det. Etter år der min tross alt ellers funksjonsfriske mann aldri hadde så mye som kastet et blikk i
dobørstens retning, syntes jeg det var på tide. 

Nå holder det imidlertid hardt. Jeg føler at det er med livet, eller i det minste helsa, eller i
det aller minste den mentale helsa, som innsats. Hver gang jeg tenker ”Herregud, dette over -
lever vi ikke” må jeg lide meg gjennom omtrent en uke, hvor forfallet vokser for hver
dag som går. Men etter denne gresselige uken i smussets tegn er jo faktisk også hans
tålegrense endelig nådd, og han får omsider feid over med noen engangsservietter og
litt spraysåpe. 

Så jeg holder fortsatt på forsettet mitt. Og jeg vil faktisk oppfordre andre kvinner
der ute til å gjøre det samme. Øvelse gjør nemlig mester. Mens jeg øver opp min
 toleranse for møkkete baderom, tenker jeg sånn at min kjære øver seg på å vaske
når det er nødvendig. Så møtes vi kanskje på halvveien, et sted der lang, langt inne i
fremtiden. 

Rikke Åserud, raa@huseierne.no
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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 / 
reklamasjonsrapportering, byggeledelse,
teknisk bistand og prosjektledelse. 

Lilleakerveien 62 C, 0284 OSLO
Tlf.: 41 42 43 00.  
E-post: martin@bpbygg.no / www.bpbygg.no O
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TAKSTMANN / BYGG - TØMRERMESTER 
RUNE KIRKERUD

Boligsalgsrapporter/tilstandsvurderinger, 
verditakst, skadetakst, energimerking. 

Østre Bergsveg 2, 2340 LØTEN
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@eivindfrost.no
www.eivindfrost.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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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.
post@boliginstituttet.no  O

SL
O

Trenger du hjelp til taksering?
Som medlem av Huseiernes Landsforbund får du 10 prosent rabatt på verditaksering av boliger
og fritidsboliger, boligsalgsrapporter, tilstandsrapporter, skadetaksering, skjønn og tomtetakst
hos utvalgte medlemmer i Norges Takseringsforbund. Husk å oppgi medlemsnummer.
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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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NORD TAKSERING AS
Ingeniør- og konsulentfirma

Rådgivning, reklamasjonsrapporter,
verdi- og lånetakster, skadetaksering. 

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

LE
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A
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KJÆRE HUNDEEIER.
TAKK FOR AT DU ALDRI SETTER OSS HUNDER 
I ET DÅRLIG LYS OG ALLTID BRUKER POSE 
– OGSÅ OM VINTEREN.

www.rusken.no

Ved å bruke pose vinterstid blir Oslo en hyggelig by å ferdes i når vårsola kommer og 
snøen smelter. Så tusen takk til alle hundeeiere som bidrar til å holde byen ren og pen!



Ved ikke så dyrt likevel
I en undersøkelse VG har gjort, kommer ved ut som en kostbar energikilde. VG
benytter en pris på ca. 70 kroner pr. vedsekk på 40 liter. Dette er dyrt, og det
man kaller ”bensinstasjonspriser”, hevder Norsk Varme. Markedsprisen på ved er
fra 45 kroner for 60-liters sekker, altså under halvparten av det VG bruker som
tall. Dette blir som å sammenligne prisen på matvarer fra dagligvarebutikker
med bensinstasjonspriser, skriver de i en pressemelding.
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sett&hørt
“Når de fleste av oss stadig vekk endrer våre opp-

fatninger om stygt og pent, har det en underliggende
årsak i at vi setter alt nytt veldig høyt.”

Erling Dokk Holm i Dagens Næringsliv

Utgått på dato
En undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Glava viser at syv av ti
nordmenn tror at boligen de bor i er godt isolert. I virkeligheten er det få hus
som oppfyller dagens minstekrav til isolering. 

– Litt spissformulert er mange norske hus strengt tatt laget for søreuropeisk
klima. For dårlig isolering fører til knallhard fyring og store energiutgifter
 vinterstid, sier seniorrådgiver Roar
Hugnes i Enova. 

Boliger bygget på 70-, 80- og 
90-tallet ble vanligvis bygget med 
10 – 20 cm isolasjon. Forskriftene 
fra 2007 tilsier at det skal være 
ca. 25 cm isolasjon i vegger og 
35 cm i tak. Foto: Inger Anne 
Hulbækdal/Scanstockphoto.

Kjeller-adel
Når rike nordmenn skal bygge ut, går de

under jorden, skriver Kapital. Stadig
flere næringslivstopper gjør som Røkke
og bygger under bakkenivå. Mange om-

råder, som for eksempel Snarøya i
Bærum, har begrensninger på hvor mye
bygningsmasse som kan stå på eiendom-
men. Men bygger man under bakkenivå,
og maksimalt en meter over terrenget,
blir det ikke regnet som bebyggelse.
– Vi har sett en del kreative utslag

av det, og de premieres stort sett med
tillatelse, sier bygningssjef Ketil

Krogstad i Bærum kommune.

Husker du?
Den norksproduserte bærbare radioen
Kurér fra Radionett kom på markedet 
i 1950 og ble raskt meget populær. 
Radioen ble produsert i mer enn 
200 000 eksemplarer og solgt til 
60 land. Den hadde langbølge, 
mellombølge, fiskeribølge og kortbølge,
og var tenkt som en reiseradio som
også kunne brukes hjemme. Modellen 
Kurér Transi (bildet) er fra 1958. 
Foto: Sindre Skrede / Wikipedia.

Flere med mobil-
telefon enn toalett
Kun 31 prosent av Indias befolkning har
tilgang til et ordentlig toalett tilknyttet
et avløpssystem viser de nyeste tallene
UNICEF og Verdens helseorganisasjon
(WHO). 54 pro-sent av landets befolkn-
ing går på do i det fri, mens ni prosent
bruker offentlige doer eller fellestoalett.
Mangelen på toaletter er spesielt vanske-
lig for Indias kvinner, hvis rettigheter
blir bremset av de prekære sanitære
forholdene skriver Aftenposten. 
Foto: Nina Granlund Sæther.



Filleryer på torget
Det nye torget i Trondheim skal
 dekoreres med noe av det mest  
ur trønderske som finnes, nemlig

filleryene som flittig ble omsatt under
den årlige martnan, skriver Adressa.no.
Hoved aksen over torget skal markeres i
hele sin lengde. De øvrige ganglinjene
over det store byrommet vil også bli
markert med ulike materiale som skal

lede tanken mot de tradisjonelle
ryene. Materialet skal hentes fra både
byen og distriktet og vise historiske
sammenhenger, som for eksempel

 klebersteinen i Nidarosdomen, kvern-
steiner, kobber fra Røros med videre. 

Foto: Nina Granlund Sæther.
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sett&hørt
“Jeg har hørt folk uttale at de tror på

 gjenferd, men aldri hørt om at det har
vært et tvistetema ved handel.”

Advokat Werner Forr Nystuen til Gudbrandsdølen Dagningen

Satte skapet 
på plass

Per Egil Hegge i Aftenposten kunne
ikke la være å raljere over en mor-
som, men akk så pinlig skriveleif i
Dagbladet før jul, og Hus & Bolig

henger seg på: I en billedtekst fikk
vi vite at Tore og Bjørg var avbildet
foran stuas latrineskap. Som Hegge

påpeker er det svært uvanlig 
å plassere en latrine i stua. 

Forfatteren mente nok vitrineskap.

Oslo byes vel 200 år
I de siste 150 år har kampen om bymiljøet stått sentralt. Ofte har det kommet 
til konfrontasjoner med myndigheter som har villet ofte bygninger og miljø -
kvaliteter for å åpne for nye inngrep i bylandskapet, skriver St. Halvard i
 anledning Oslo byes vels jubileum. Noen slag er tapt, men mange er vunnet. 
En av de første store protestaksjonene mot riving av tradisjonsrike bymiljøer,
gjaldt basarene rundt domkirken. Foto: Mahlum / Wikipedia.

Navneskifte
Statens bygningstekniske etat (BE)
ble fra 1.januar Direktoratet for
byggkvalitet. Navneskiftet medfører
ingen juridiske endringer.

VAnndammen 2011 
– en suksess
Totalt var det 173 deltakere på vann- og avløps -
konferanse VAnndammen, som ble arrangert på
Høgskolen i Narvik i nov ember. Arrangementet har
som mål å bedre rekrutteringen av  studenter til  
VA- utdanningen og gjøre høgskolen til et møtested
for nordnorske VA-virksom heter. 

– Den største utfordringen VA- industrien står
overfor er å få til strekkelig med ingeniører i frem -
tiden. Vi risikerer en kraftig reduksjon hvis ikke flere
studenter velger dette fag området. Dette er hoved-
grunnen til at VAnndammen ble etablert. Ved å invi -
tere studenter til et seminar der sentrale fagtema
blir tatt opp, håper man at flere får interesse for
faget og velger det som et fremtidig arbeids område,
heter det i en e-post fra første amanuensis Erling
Reinslett. 
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SeniorLån gir helt nye muligheter 

Ring 08020 eller se www.bnbank.no. Du kan også besøke oss i Seniorsakens lokaler i Bygdøy Allè 5 i Oslo. 

Er du over 60 år og har helt eller nesten gjeldfri bolig, trenger du ikke vente på Lottogevinsten. 
Med SeniorLån kan du få utbetalt en del av boligens verdi og dermed gjøre noe du lenge har hatt 
lyst til. Enten det er å dele ut forskudd på arv, ta en reise, eller få noen til å pusse opp huset 
- uten å betale verken renter eller avdrag så lenge du lever og bor i boligen.

Låneeksempel:  Nom rente 5,15 %,  e�  5,28 %, kr 900.000, over 15 år, totalt kr 1.945.437

For når jeg 

blir 66, da gjør jeg som jeg vil

forskudd på arv. Den eldste fikk overta hytta og den yngste planlegger 

nytt Med                 på videregående

og                   i barneskolen, trenger de den plassen de kan få.

Og jeg måtte slett ikke vinne i                    

Wenche 66, Røa
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SPAR 
2.485,-*
PÅSKETILBUD 
PÅ MARKEDETS MEST
MODERNE BOLIGALARM
Norges mest kjøpte boligalarm har nå et supertilbud til 
medlemmer av Huseiernes Landsforbund.

Med trådløs boligalarm fra Securitas Direct er du og familien trygge, både dag og natt. 
Som medlem av Huseiernes Landsforbund får du nå 2 ekstra røykdetektorer som “snakker sammen” og 
3 kodebrikker (verdi 2.485,-). 

NB! Tilbudet varer til 29. mars 2012
Pris for installasjon er 980,-. Månedsabonnement er 329,-/mnd.
*Tilbudet forutsetter nyinstallasjon av boligalarm og tegning av månedsabonnement. Tilbudet har noen geografiske begrensninger.

Tilbudspakken inneholder: Gateway sentralenhet med GSM, sirene med innebygget varmedetektor, betjeningspanel med 
kontaktalarm og leser for kodebrikke, magnetkontakt til hoveddør, bevegelsesdetektor, røykdetektor, alarmskilt/-oblater for 
merking av bolig, samt 2 ekstra røykdetektorer som “snakker sammen” og 3 kodebrikker (verdi 2.485,-). 

Ring 06010 for mer informasjon
eller se www.securitas-direct.no og www.huseierne.no
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aktuelt og nyttig

Hyttepipa 
må feies

Kommunen tar ansvaret for å feie 
skorsteinen din der du bor. Det gjør 

de ikke der du har fritidsbolig. 
Du må selv sørge for at pipa på 

hytta er i orden.

TEKST: DAG ERIK KONGSLIE

MER UTSATT: Brann i fri-
tidsboliger skyldes oftere
enn ellers feil i fyringsan-
legget. Foto: David Trood /
Scanpix.

Årlig brenner over 100 hytter og fritidsboli-
ger i Norge, ifølge Norsk brannvernfor-
ening. Bruk av åpen flamme utgjør minst

en tredjedel av alle hyttebranner. Dårlige kokean-
legg, feil fyring og mangelfulle skorsteiner og ild-
steder topper listen over brannårsaker. Gamle og
provisoriske fyringsanlegg er ikke uvanlig i hytter,
og mange får ikke skorsteinene feiet.

–  For vanlige boliger er det kommunen som
sammen med eier har ansvaret for å rengjøre pi-
per, for å forhindre brann. Det mange ikke er klar
over, er at kommunene ikke har noe tilsynsansvar
når det kommer til piper i fritidsboliger. Dette
 ansvaret ligger helt og holdent hos den enkelte
hytteeier, forteller leder i Feiemesternes Lands -
forening, Jan Espeseth.

Brannstatistikken viser at det er tre til fire
ganger flere branner som er forårsaket av fyrings-
anlegg i fritidsbygg enn i vanlige boliger.
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TØFF START: Fyr gjerne
hardt i begynnelsen for
å få god varme i pipe -

løpet, men unngå plan-
kebiter med malings-

rester og trykkimpreg -
nerte materialer i pei-
sen. De kan gi fra seg

giftige gasser og skade
både ildsted og pipe.

Foto: Signe Dons /
Scanpix.

– Derfor er det viktig at man er nøye med renholdet hvert år.
Du bør rengjøre ildstedet innvendig for sot og skitt slik at det
ikke hoper seg opp. Du bør også få feid pipa på hytta jevnlig. Ta
kontakt med brannvesenet eller feievesenet for å finne ut hvor
ofte ditt ildsted bør feies, sier Espeseth.

Fyrer for hardt
Tro ikke at du kan stappe ovnen full og sette fyr på den. Mange
fyrer ovnen sin rett og slett i stykker.

– Ja, det er faktisk mulig. Spesielt hvis du har en ovn av litt
billigere type. Da er kanskje ikke stålkvaliteten like god som i en
dyrere ovn. Fyrer du hardt med tørre bygningsmaterialer og
holder flammen i full effekt over lang tid, kan det bli for høy
temperatur i ovnen. Dette kan føre til at delene slites fortere og
produktet slutter å fungere optimalt. Har du emaljert ovn øde-
legges emaljen hvis du fyrer så hardt at ovnen blir rødglødende.
Ovnsplater kan vri seg, slik at ovnen får sprekker, som igjen fø-
rer til at ovnen får ukontrollert lufttilførsel. Vær oppmerksom på
farene ved overfyring og at garantien bortfaller i slike tilfeller, for-
teller styreleder Grethe Bachmann i Norsk Varme.

På hytter hvor peiser og ovner kun brukes innimellom skal
du helst fyre hardt til å begynne med for å få varme opp i pipe-
løpet.

– Fyr gjerne hardt i starten, men fyll aldri brennkammeret
mer en to tredjedeler fullt. Når du har fått god trekk i pipa bør

du roe ned fyringen, råder hun.
– I tillegg bør du være oppmerksom på at feil fyring kan gi

deg skorsteinstrøbbel. Det siste du ønsker er en skorstein som
sprekker og flammer som tar tak i bygget. Da er det viktig å fyre
innenfor hva peisen eller ovnen er dimensjonert for. Lav lufttil-
førsel gir ufullstendig forbrenning, sterk luftforurensing, dårlig
utnytting av energien i veden, nedsoting av pipa og fare for pi-
pebrann, sier Espeseth.

Derfor er det viktig å regulere varmen i peisen med mengden
ved og ikke med trekken.

I tillegg skal du være nøye med hvordan du fyrer i peisen din.
Alt materiale egner seg ikke til fyring.

– Fyr ikke med trykkimpregnert treverk og plankebiter med
gamle malingsrester. Det kan gi fra seg svært giftige gasser og
etterlate tungmetaller i asken. Det vil også kunne skade både ild-
stedet og pipa fordi varmen blir ekstremt høy, slik at pipebrann
kan oppstå, sier han.

Kostbare hyttebranner
Mange hyttefelt ligger øde. Utenom ferier er de fleste hytter stort
sett i bruk i helgene. Dette gjør at mange hyttefelt står tomme
ellers i uka. 

– Hyttene ligger i mange tilfeller utenfor allfarvei, noe som
vanskeliggjør varsling og medfører lengre utrykningstid for
brannvesenet, sier skadesenterleder for bygningstakst, Inge Gud-
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mund Aas i If-skadeforsikring.
– Har man først bygget en hytte til fire millioner kroner bør

man kunne koste på seg et skikkelig brannvarslingssystem. Jeg
mener man bør ha en vektertilknyttet alarm også på en hytte.
Da får i hvert fall noen beskjed dersom det skjer noe, og du unn-
går kanskje at hytta brenner helt ned til grunnen.

Aas peker også på de økonomiske konsekvensene ved hyt-
tebrann.

– Når en hytte først brenner, kan skadene bli omfattende.
Ifølge tall fra Finansnæringens Fellesorganisasjon hadde forsik-
ringsselskapene skadeutbetalinger etter hyttebranner på 272
millioner kroner i fjor. Dette er en økning på over 10 prosent
fra året før.

Aas mener at de høye utbetalingene også skyldes at hytte-
standarden er økt betraktelig. 

– Mange bor ikke lenger i den såkalte ”folkehytta” på fjel-
let. Materialverdien og innboverdien på fjellhytter er i stor grad
økende. Da blir det også dyrere når noe brenner. I tråd med at
standarden stiger, får vi også flere faremomenter i hytta. En følge
av at vi får tilnærmet lik standard på hytta som hjemme er at vi
møblerer med det samme inventaret. Fra vanlige boliger vet vi
at det tar tre til syv minutter fra det blir flamme til det er full
overtenning. I 1950 var denne tiden dobbelt så lang. Dette gjen-
speiler seg i hyttene våre også, sier Aas. dek@huseierne.no

Sjekkliste for hytteiere
• Det skal være montert røykvarsler eller FG-godkjent
alarmanlegg med røykmelder som sjekkes jevnlig. 

• Røykvarsleren / boligalarmanlegget skal fungere og
kunne høres godt på alle soverom, selv med lukkede
dører. 

• Husbrannslange og / eller brannslokkeapparat skal
være lett tilgjengelig fra alle rom. 

• Egenkontroll av brannslokkeutstyr skal gjennomføres
jevnlig, og man følger service- og kontrollinter -
vallene på fem og ti år. 

• Det skal være minimum to rømningsveier tilgjengelig
fra hvert plan. 

• Pipa skal feies ved behov. 

• Levende lys og andre varmekilder som eksempelvis
flyttbare ovner, skal kun brukes under tilsyn. 

• Elektriske apparater som ikke er beregnet på 
kontinuerlig drift, skal slås av etter bruk. 

• Det skal ikke være synlige skader eller sterk 
varmgang i sikringsskap, kontakter og ledninger. 

• Gassutstyr med tilhørende slanger skal sjekkes 
jevnlig for lekkasjer. 

Kilde: Norsk brannvernforening

Bruk av åpen ild: 43 %

Lynnedslag: 5 %

Bruk av elektrisitet: 25 %

Påsatte branner: 15 %

Andre årsaker: 12 %

Årsaker til hyttebranner
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Stikkordet er varme. Har du varme i takrennene
fjerner du istappenes livs- og vekstgrunnlag. Varme
kan du få fra varmekabler – eller fra varmespiraler
med flytende glykol i. Denne løsningen har mange
fordeler, mener daglig leder i firmaet Rasfare.no.
Firmaet har patentert det nye, norskutviklede pro-
duktet ”Ice-free.”

Glykol
– Ice-free består av kobberspiraler som legges i tak -
rennen. Inne i bygningen, helst på loftet, plasserer
du en liten varmesentral med trykktank, varmt-
vannsbereder og pumpe. Pumpen kjører varm gly-
kol gjennom kobberspiralen og smelter dermed

isen i takrennen, forklarer Smith. På grunn av
 spiralformen vil kobberrøret smelte all isen i  tak -
rennen, og ikke lage en tunnel, slik tradisjonelle
varmekabler kan gjøre. Systemet reguleres auto -
matisk og går av og på av seg selv slik at det virker
i intervaller. Det står altså ikke på hele tiden, men
nok til at det forhindrer istappene i å danne seg. 

– Kostnadene ved å installere ”Ice-free” er om-
trent de samme per fasademeter som for å installere
varmekabler, men en av de store fordelene ved
dette systemet er at det krever svært lite strøm.
Driftskostnadene blir dermed veldig lave, rekla-
merer Smith. Salget av produktet er helt i oppstart-
fasen. 
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Isfrie tak i vinter
Istapper som ikke fjernes fra takrenner og –utspring kan i beste fall gi høye bøter. I verste fall 

kan de skade og ta liv. Heldigvis finnes det i dag flere måter å hindre istappdannelse på. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD

Foto: Ingar Storfjell / Scanpix.



– Dette er noe helt nytt og unikt. Vi begynte så
vidt i fjor, og fikk det patentert, men det er først
i år at salget kommer ordentlig i gang, sier Smith. 

Strøm
Den tradisjonelle måten å holde isen unna på, er
likevel ved hjelp av varmekabler. Denne løs-
ningen passer like godt for store yrkesbygg og
bygårder som for villaer, mener salgssjef Pål Sagen
i Devi Danfoss. 

– Varmekablene kan settes både i takrennen
og på den nedre delen av taket. Dette har vi for ek-
sempel gjort på Bragernes Torg i Drammen. Der
var stadig gjestene på Café Pigen i fare for å bli
truffet av snø og is fra taket, men etter at vi mon-

terte varmekabler i takrennen, og i tillegg i v-
form på nederste del av taket, nedenfor snøfang-
erne, har det ikke vært noe problem lenger, fortel-
ler Sagen. 

For villaeiere er faren for personskader ved
takras nokså liten; de færreste har jo ukontrollert
ferdsel akkurat under takutspringet sitt. Men var-
mekabler kan hindre bygningsskader, forteller
Sagen. 

– Mange har downlights i utspring eller inne
i stuen. Fra disse kan det lekke varmluft ut
gjennom isolasjonen; luften varmer opp snøen på
taket, som så fryser til istapper i takrennen. Vi har
også sett eksempler på at varmluft fra downlights
siger opp under taksteinen, som blir varmere;
snøen smelter, og så renner vannet ned på innsi-
den av veggen. Frostsprengte takrenner og nedløp
er det også mange eksempler på. Med varmeka-
bler kan man unngå slike problemer, sier Sagen. 

Har du varmekabler, vil det kunne merkes på
strømregningen, men styringssystemer er med på
å holde kostnadene nede, forsikrer Sagen. 

– Vi har styringssystemer i alle varianter; fra de
enkleste, temperaturstyrte, til de mer avanserte
som måler både temperatur og luftfuktighet og
som har ulike følere på nord- og sørsiden av byg-
ningen, sier Sagen. 

Vedlikeholdsavtale
En annen måte å holde isen unna på, er å inngå
en vedlikeholdsavtale med et firma som fjerner
dem. Det finnes i dag mange slike på markedet.

40 • hus&bolig 1–2012

aktuelt og nyttig

STYRINGSBOKS: Frode
O. Smith foran den åpne
styringsboksen til syste-
met Ice-free. Når døren
er lukket, ser det om-
trent ut som et litt stort
sikringsskap.

Fra Forskrift om politivedtekt, Oslo kommune: 

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal
eieren straks sette opp avvisere eller lignende innretning som gjør
det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og
snarest sørge for at taket blir ryddet. Avvisere skal fjernes senest
etter 7 dager med mindre eieren kan dokumentere lengre ventetid
på rekvirert bistand til takrydding.
Eier av bygning eller grunn, eller den som utfører brøytingen må
ikke henlegge snø eller is fra eiendommen slik at det er til hinder
eller ulempe for ferdselen på offentlig sted.
Eier av bygning eller grunn mot offentlig sted plikter snarest etter
takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.
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Taktekkere, vaktmester- og fasadefirmaer tilbyr
ofte både fjerning av istapper og av tung snølast
på taket.  Enkelte tilbyr serviceavtaler som inne-
bærer ulik grad av kontroll og oppfølging av byg-
ningen. Firmaet Rasfare.no tilbyr en serviceavtale
der de betaler boten for deg dersom de ikke får
fjernet farlige istapper i tide.

– Men det er likevel bygårdseieren som er
 ansvarlig dersom det skulle skje at vi ikke har fått
fjernet en istapp som faller ned og skader noen
 eller noe, understreker Frode O. Smith. 

Avvisere 
Smith startet Rasfare.no etter mange år i eien-
domsbransjen, der han så at behovet for istapp-
varsling og –fjerning var stort og udekket. 

– Jeg begynte så smått med å selge varselsskilt,
eller såkalte avvisere, og på kort tid tok det full-
stendig av. For meg var det god butikk. Men etter
hvert ble det tydelig at enkelte brukte disse skil-
tene nærmest som en unnskyldning for ikke å
gjøre noe, forteller Smith. Han var derfor en av på-
driverne bak endringene i politivedtektene, som
nå pålegger gårdeiere å fjerne avviserne senest en
uke etter at de er satt opp. 

– For meg er det selvfølgelig fint å se at byens
gater er dekket med avvisere fra mitt firma. Men
om de henger for lenge blir vi blinde for dem; de
roper ”Ulv, ulv”, og folk slutter å bry seg. Derfor
var jeg veldig glad for at det ble en innstramming
i reglene, forteller Smith. Som fortsatt selger avvi-
sere i bøtter og spann. 

– Nå har vi også fått en ny variant med spring-
fjær. Vi så at det ble mye hærverk på en del av var-
selskiltene, spesielt på de som hang i nærheten av
utesteder og lignende. Folk hoppet opp og svingte
seg i dem. Så nå har vi en ny variant, der stangen
bare bøyer seg når noen hopper opp og drar i
dem. Da er det ikke så attraktivt å tulle med dem
lenger, sier Smith. raa@huseierne.no

VARMEKABLER: Taket har
de ikke vært så flinke til å
ta vare på, eierne av dette
huset her, men istapper
slipper de i hvert fall å
 bekymre seg for med
 varmekabler i takrennen.

SPIRALER: Varm
glykol pumpes inn i
spiralen i takrennen,
og føres tilbake til
tanken i det rette
røret like over.



– Over 20 000 somaliere har flyktet eller reist fra hjem-
landet til en ny bolig her i Norge.  Tung ballast blir ofte
med på lasset, og du har lenge kjempet mot en manns -
dominert og veldig konservativ somalisk kultur. Nå har
du også stått frem som lesbisk, og vil ta opp kampen mot
diskrimineringen av homofile minoriteter. Hva har du
oppnådd med engasjementet ditt?

– Homofile minoriteter er et ikke-tema som berører
mange mennesker, og noen må ta den kampen også, 
og jeg liker å hjelpe. Jeg fikk ikke noe særlig hjelp selv,
derfor er jeg alltid opptatt av andres rettigheter.

– Noen mener du svartmaler det somaliske miljøet
gjennom bøkene dine. Hva mener du om det? 

– Mange sier jeg generaliserer, men jeg kan ikke være
redd for å såre noen. Skal vi ikke si i fra, da?  Jeg kjem-
per for de svakeste. Jeg tenker på kvinner og barn som
kommer til et fredelig land, og så fortsetter mange av
mennene å krenke kvinnene.  Det er uakseptabelt.

– Kan det bli større forskjell, en den som er mellom
 Somalia og Norge?

– Nei, alt er forskjellig: Klimaet, kulturen og religionen,
det er stor fattigdom i Somalia og mange er analfabeter.
Det har vært krig lenge, og det er mange utfordringer.
Mange av kvinnene som kommer hit har også psykiske
problemer, mange er blitt omskåret, tvangsgiftet, og
dette vil jeg fokuserer på. 

– Hvordan innreder en typisk somalisk familie hjemmet
sitt her i Norge, og hva har de tatt med seg fra Somalia?

– Mange har med seg tradisjonene fra Somalia; vi har
større familier og flere barn. Vi er nok veldig annerledes
når det gjelder bolig også. Det er for eksempel mer far-
gerikt. Vi har ofte mange tepper, og store gardiner – som
dekker nesten hele veggen.  På grunn av religionen må
gardinene forhindre innsyn, sånn at man kan gå med
lite klær inne.

– Hvordan skiller innredningen seg fra den mer norske
innredningen?

– Vi pynter nok mer en dere, noe enkelte nordmenn

 synes er harry, men de fleste somaliere liker det. Mange
pynter med store malerier, lys, masse nips, og det er
mye gull og glitter. Jeg har bodd både i somaliske og
norske hjem og liker begge deler. Nå liker jeg mindre
gardiner, jeg liker at det kommer mer dagslys inn. Jeg
blir nok mer norsk i stilen. Jeg er heller ikke så veldig
 religiøs, og redd for at folk skal se meg. Mange ting er
like også.

– Har somaliere disse lange sofaene som går langs hele
veggen, plass til hele familien og som også kan brukes
som seng?

– Der er mange som har denne typen sofa også. De
 selges ikke her i Norge og mange importerer dem fra
 utlandet. Jeg liker ikke denne typen, fordi jeg har små
barn og det er vanskelig å vaske under.

– Hvordan bygges hus i Somalia?

– Der bygges husene av stein. Jeg hadde aldri hørt om
brann før jeg kom til Norge, det er aldri hus som
brenner i Somalia. Vi har ikke så mange elektriske
ting heller og lite strøm. I Somalia  sitter de når
de lager mat, men jeg  liker bedre å stå.

– Hvordan er den somaliske maten?

– Det brukes mye krydder, som
i det indiske kjøkkenet, og
mye kjøtt. Jeg synes den
typiske norske maten
smaker lite. Vi bru-
ker tradisjonelt hel-
ler ikke tallerken og bestikk, men maten kommer på et
stort fat som alle spiser av. 

– Hva kan vi nordmenn lære om den somaliske måten å
organisere hjemmet på, og hvilke verdier gir du videre til
barna dine?

– Dere kan lære av familiesamholdet. Vi er veldig flinke
til å prate sammen.  Barna mine får det positive i den
somaliske kulturen, å holde kontakten med familien,
lære seg språket og ha respekt for andre. 

Frihetskjemperen
TEKST: SOLFRID SANDE  ILLUSTRASJON: HERB

Amal Aden var foreldreløs og levde på gaten i et krigsherjet Mogadishu. 
Hun endte ensom på hybel i Oslo, sviktet både av slektninger og barnevern

tretten år gammel, men har de siste årene markert seg som en uredd forfatter
og debattant, med sterk kritikk både av norsk integrering og av egen kultur.
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hus & bolig spør; 
Den norsk-somaliske forfatteren svarer

Amal Aden, 28 år:

• Var analfabet da hun kom til Norge;
lærte seg norsk gjennom barne-tv.

• Har skrevet flere bøker om innvandring
og integrering, blant annet ”Se oss” 
– En bekymringsmelding fra en ung
norsksomalisk jente (2008). 

• Fikk i 2011 Zola-prisen for arbeidet 
med norsk integrering og innvandrings-
spørsmål og YS likestillingspris for sin 
varsling av manglende rettigheter for 
kvinner og barn.
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– Hvordan preger den somaliske kulturen hverdagen din?

– Jeg hører på somalisk musikk og jeg spiser kun somalisk
mat. Det er det jeg har tatt med meg. 

– Du har opplevd mye uro og motgang i livet, og du har ikke
alltid hatt et hjem å komme hjem til.  Har du klart å finne
ro på Hønefoss?

– Det er vondt å tenke tilbake på fortiden, men den gjør
meg sterk. Jeg prøver å bruke den negative fortiden til noe
positivt for fremtiden. På gården der jeg bor er det flere
 familier, og det er et fantastisk sted å bo. Jeg trives veldig
godt. Jeg merker at jeg blir sliten etter en dag i Oslo, og jeg
liker roen på bondegården. Liker å være med familien.

– Du skiver i en av bøkene dine om din norske venninne
”Liv” som ble redningen da du slet som verst, og som viste
deg veien frem.  Du flyttet sammen med henne og sam -
boeren, og dere bor fortsatt sammen. Hva betyr det for deg?

– Vi bor i samme bygg ennå, og det betyr veldig mye for
meg. Jeg har noen å stole på. Vi kommer nok til å fortsette
å bo sammen.

– Eier eller leier du, og vil du eventuelt inn på boligmarkedet? 

– Vi leier, men jeg vil gjerne kjøpe noe etter hvert.

– Aschehoug har gitt ut bøkene dine, og du har beskrevet for-
laget som et hjem. Hva mener du med det?

– Det er mitt andre hjem, et Oslo-hjem hvor jeg føler trygg-
het. Det betyr mye for meg. Jeg har problemer med å stole
på folk på grunn av min fortid; det er ikke mange mennes-
ker i denne verden jeg stoler på. Oslo er ikke en enkel plass
for meg, så derfor er jeg glad jeg har forlaget.

– Hva skal til for å gi den unge generasjonen somaliere en
lettere fremtid i Norge?

– Da må vi voksne skjerpe oss, og de samfunnsengasjerte
og utdannede må stå frem og være bedre forbilder enn de
er nå. De må tørre å utfordre den etablerte kulturen, å stille
spørsmål. Vi kan ikke stå og si at alt går bra, for det gjør vir-
kelig ikke det. Jeg ser mange unge jenter som tar høyere ut-
dannelse, men så fort de blir gift blir de hjemmeværende.

– De fleste somaliske flyktningene og innvandrerne ender opp
i Oslo.  Du har også bodd i hovedstaden, men nå bor du på
et mindre sted. Hva tror du er best med hensyn til å bli inte-
grert? 

– Jeg ser stor forskjell. På de små stedene henger man sam-
men med nordmenn, mens i Oslo holder mange seg med
sine egne. Noen vil heller ikke at du skal ha norske venner.
Min viktigste anbefaling til somaliere er å flytte ut av Oslo
og bo et mindre sted.
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Fuktspesialisten AS
eps-system.no

Fukt i kjeller?

Vi har den 
PERMANENTE 
LØSNINGEN!

TØRR MUR ETTER 
4 UKER

INGEN GRAVING 
NØDVENDIG

SUNNERE OG 
VARMERE HUS

UTVIDER KJELLERENS 
BRUKSMULIGHETER

Over 25 års erfaring og 
mer enn  3000 installasjoner

 FØR   ETTER
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– Hvordan skal man ta i mot den nye
somaliske familien i nabolaget?

– Ikke døm folk på forhånd! Det er vik-
tig å huske på at alle kommer hit for å
få det bedre. Mange har det vondt med
store traumer, og da trenger man bare
at noen sier hei og smiler. Det betyr
veldig mye. Det synes jeg mange nord-
menn ikke er så gode til, men det kan
bety veldig mye. Ikke døm på forhånd
på grunn av hudfarge, religion eller
klesdrakt. Nordmenn er veldig redde
for å ta kontakt med fremmede.

– Flere unge somaliere tar utdannelse
nå, men guttene har en større tendens
enn andre til å falle ut av skolen. Er den
somaliske mannsrollen i krise?

– Den er nok det, og det er veldig synd.
En del unge gutter sliter, fordi de har så
mye ansvar; de må følge med på hva
søstrene gjør, og det er ikke lett å kon-
sentrere seg om skolen da. Foreldrene
må skjerpe seg rett og slett. Det er altfor
mye press på unge gutter.

– Hvorfor er det sånn?

– Det er den første generasjonen som
har det vanskelig. Og det er ikke lett å
overtale dem. Den unge generasjonen
sliter nå med mangel på forbilder. Det
er viktig å huske på at somalierne ikke
har vært i Norge lenge, mange kan hel-
ler ikke lese og skrive, og de kommer
fra et land som har vært i krig i mange
år, og der ingenting fungerer. Det er
ikke enkelte. En del unge gutter jeg har
snakket med spør hva som er vitsen
med å ta høy utdannelse når de ikke får
jobb. Det er en del fordommer blant
nordmenn også. Unge mennesker hav-
ner i mellom den somaliske kulturen
som er så streng og vanskelig, og den
norske der det er en del fordommer, og
det er alltid de svakeste som lider.

– Hva mener du somaliske kvinner må
gjøre?

– De må kreve sin rett, og stille større
krav. Så lenge vi ikke sier noe er det
ingen som bryr seg.. Men jeg ser at den
nye generasjonen har helt andre
 meninger, de vil ha forbedring. Det er
håp! For meg er det ikke fargen eller
 religionen som er det viktigste, det er

det menneskelige at alle blir tatt vare
på og har samme rettigheter. Dette er
det viktigste for meg. Frihet er alltid
verd å kjempe for. 

– Du kom hit som ungdom fra en helt
annen verden. Hva opplevde du som det
merkeligste da du kom?

– Snøen. Jeg glemmer aldri første
gangen jeg så snø. Jeg gikk ut og hentet
snø og prøvde å spise den, men jeg
trodde mer eller mindre det var en
spøk. Hvordan var det mulig? Kaldt og
varmt vann har jeg også tenkt mye på –
at det går an å ha begge deler på en
gang.  

– Hvilket råd vil du gi til somaliere som
vil lykkes på sitt nye bosted i Norge?

– Det er veldig viktig å delta på det som
skjer i lokalmiljøet. Vær med på for -
eldremøter, dugnader og fotballkam-
per; da får du fortere venner. Jeg hører
ofte at det er mange som ikke deltar, og
da skaper vi bare mer fordommer og
problemer for oss selv. Det er veldig
viktig å delta.

– Noen lykkes alltid bedre en andre.
Hvorfor er det sånn?

– Det kommer ofte an på hvor mye
innstas du gjør selv. Du må ville det
selv. Å ha venner og jobb å gå til er
 viktig. Vilje og mestring kommer fra
deg selv.

– Hvilke små hverdagsutfordringer har
du?

– Været er en stor utfordring, og å kle
seg.  Finne riktige klær. Selv etter fem-
ten år her i landet fryser jeg. Noen sier
at jeg ikke kler meg riktig, og det er noe
jeg alltid sliter med. 

– Noe vi trenger mer av her i landet?

– Jeg savner mer åpenhet. Jeg er en per-
son som går rett på sak. Jeg savner at
nordmenn skal inkludere de som kom-
mer hit, være et stort samfunn, og ikke
vi og dere. Det håper jeg virkelig skjer
en dag!
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RADON:
Lett å redusere

strålefaren
Tormod Schaathun (4 måneder) kan puste trygt. Selv om huset han bor i sam-
men med mamma, pappa og to storesøstre ligger i et område med mye radon.
– Det skremte oss slett ikke fra å kjøpe, men vi var forberedt på å foreta en

måling og eventuelt igangsette tiltak, sier mamma Kathrine Holth Schaathun. 

TEKST: RIKKE ÅSERUD FOTO: BARBRO FAUSKE STEINDE

Tormod sitter trygt på fanget til mamma og
smiler om kapp med vintersolen som
skinner inn gjennom vinduene. Hva han

tenker på akkurat nå er ikke lett å vite; men at han
bekymrer seg for luften han puster i, er høyst
usannsynlig. Heldigvis trenger han heller ikke å
ofre den en tanke. Mamma og pappa har sørget
for å gjøre boligen til et godt sted å være for hele
familien på fem. 

– Da vi kjøpte huset for noen år siden, var vi
klar over at det lå i et område med mye radon, sier
mamma Kathrine Holth Schaathun. Hun hadde
vært inne på nettet og sjekket et radonkart over
området. Kartet viste høye forekomster. Selger
hadde ikke fått kontrollert radonkonsentrasjo-
nen i boligen. Det hadde derimot mange i nabo-
laget gjort, og for Schaathun, som er lege, var det
derfor en selvfølge at også hennes nye bolig skulle
sjekkes. 

– Det er nokså store variasjoner i husene rundt
her. Noen har måttet gjøre tiltak, andre har hatt
lave forekomster. Vi var derfor forberedt på at vi
kanskje måtte gjøre noe, sier Schaathun. 

Radon
Radon er en radioaktiv edelgass som finnes natur-
lig i berggrunnen. Den er luktfri, fargeløs og smak-
løs, og frigjøres til luft. Når radongassen stiger opp
fra grunnen utendørs, uttynnes den med det
samme. Når den siger opp fra grunnen og inn i
boliger, blir konsentrasjonen en helt annen. Byg-

ningene våre fungerer som støvsugere for den
radioaktive gassen. Vi bor i støvsugerposen. 

Radon og datterproduktene av radon avgir al-
fastråling, som kan skade cellene så de utvikles til
kreftceller. Strålene trenger ikke gjennom huden,
men når vi puster radonholdig luft utsettes luft-
veiene for strålingen. Radon antas å forårsake
rundt 300 dødsfall i Norge årlig. 

Radonsug
Høsten 2009 bestemte Schaathun og mannen seg
for å sjekke hvor mye radon som fantes i inneluf-
ten i huset de akkurat hadde flyttet inn i. Resul-
tatene var omtrent som ventet; konsentrasjonen
var for høy. Den varierte noe fra rom til rom.
Ikke uventet var den høyest i kjelleren, men også
i soverommene i andre etasje var tallene nedslå-
ende. Konsentrasjonen lå på det meste mellom
fire og fem hundre becquerel, noe som tilsvarer
fire til fem ganger nivået over Statens Stråleverns
tiltaksgrense. Noe måtte altså gjøres. Løsningen
ble et såkalt radonsug. 

– Dette er et tiltak vi bruker mye, og som ofte
gir veldig god uttelling for boligeier, sier rådgiver
Øyvind Stensrud i firmaet Radonlab. Han viser
oss inn i kjellergarasjen under huset til Schaathun.
På den ene veggen er det festet to metallbokser.
Fra boksene går det et tykt rør, som fører ut til en
ventil på ytterveggen. I den nederste boksen er det
en vifte. Den øverste er en lydfelle som hindrer
støy. Ved siden av boksene er en bryter som regu-

TOK GREP: Kathrine
Holth Schaathun tok
ingen sjanser da hun
skjønte at det kunne
være radon i boligen,
men nå kan sønnen 
Tormod og de andre 
to barna forhåp-
entligvis puste 
trygt.
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lerer viften. Når Stensrud setter den på maks
styrke, suser det lett i anlegget. Ellers er det nesten
ikke hørbart. 

– Målet med dette radonsuget er å redusere
undertrykket i huset. Når det er undertrykk, suger
huset til seg luft, og da også luft fra grunnen. Det
er en rekke bygningstekniske ting som forårsaker
dette, men spesielt avtrekksvifter, baderomsvifter,
peisspjeld og lignende er med på å gi huset dette
undertrykket. Jordluft stiger opp gjennom sprek-
ker og utettheter. Med radonsuget ønsker vi å
lede den radonholdige jordluften, som ellers ville
trukket opp i huset, inn i luftekanalen og ut
gjennom ventilen på veggen, sier Stensrud. 

Etterkontroll  
Det er ca. et halvt år siden familien installerte ra-
donsuget. Hvor godt det har fungert, vet de fort-
satt ikke. Radon i inneluft måles tradisjonelt med
såkalt sporfilm. Filmen må ligge i den aktuelle
bygningen i minst to, helst tre måneder, før den
sendes inn til et profesjonelt laboratorium som le-

ser den av. Grunnen til at målingen tar såpass lang
tid, er at radonmengden i boligen ikke er stabil.
Vær og temperatur ute har mye å si, det har også
bruken av huset, om man lufter mye eller lite, og
så videre. Når sporfilmen måler strålingen over
tid, finner man et gjennomsnitt, og det er dette
som teller når man vurderer helserisikoen. 

Schaathun har én sporfilm i stua, én i kjelle-
ren og to i overetasjens soverom. Filmene skal
snart sendes inn for analyse. 

– Men jeg er nesten vel så spent på resultatene
i barnehagen til min yngste datter, hvor de også
har hatt innledende målinger nylig. Det er jo
tross alt der hun er mye av tiden, sier Schaathun
ettertenksomt. 

Hysteri
Den siste tiden har det vært stort fokus på radon-
målinger i barnehager, skoler og på arbeidsplas-
ser. Stensrud i Radonlab advarer mot massehys-
teri. 

– Vi hadde en skole på Vestlandet som ble

PROBLEMLØSER: Et såkalt radonsug gir svært ofte
god uttelling i boliger med for høye konsentra -
sjoner av radioaktiv gassen, forklarer Øyvind

      
      

9 av 10, eller 92 prosent av de spurte, har ikke målt 
radonnivået i boligen sin.

7 av 10, eller 70 prosent av de spurte, oppgir at de IKKE ville
kjøpt boligen de bor i nå dersom de visste at det var høye
radonverdier der.

Tallene kommer frem i undersøkelsen "Hva vet folk om radon?" som ble
gjennomført av TNS Gallup for Statens strålevern i 2008.
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stengt på grunn av hårreisende høye tall i en inn-
ledende måling. Men tallene var kun i et arbeids-
dokument, og blant annet på grunn av ventila-
sjonsanlegg og lufting i de periodene skolen var
i bruk, var den reelle radonmengden mye lavere.
Det er leit når hysteriet brer seg helt uten grunn,
sier Stensrud. 

Samtidig er det ikke til å komme fra at antal-
let bygninger med for høye radonforekomster
trolig aldri har vært høyere enn i dag, etter at Sta-
tens Strålevern i 2009 satte ned tiltaksgrensen
fra 200 til 100 becquerel. Hus som tidligere ble
”friskmeldt” vil i dag kunne havne i tiltakskate -
gorien. 

Alle bør måle
Statens Strålevern oppfordrer alle til å måle ra-
donnivåene i boligen sin, og til å gjøre noe med
problemet dersom nivåene er høyere enn tiltaks-
grensen. Om strålevernet når helt frem med bud-
skapet, kan imidlertid diskuteres. I en undersø-
kelse Norges Takseringsforbund fikk utført i 2011

Radon
• Naturlige radioaktive stoffer som uran, finnes i varierende konsen-
trasjoner i berggrunn og jordsmonn. Når uran henfaller, dannes
nye radioaktive stoffer, deriblant radium og radon. Radon er en
edelgass og har liten evne til å binde seg til faste stoffer. Det
fører til at radon lett unnslipper materialer og frigjøres til luft.

• Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste
årsak til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking. Det er anslått
at radon i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i
Norge. Radon forekommer i alle slags bygninger og total radon-
risiko skyldes summen av opphold i ulike bygninger; jobb, fritid
og privat bolig.

• Norge er, sammen med Sverige og Finland, blant de land i verden
med de høyeste radonkonsentrasjonene i inneluft. Gjennomsnitt -
lig årsmiddelverdi av radon i norske boliger er ca. 90 Bq/m3.

• Frem til i dag har om lag halvparten av landets 431 kommuner
foretatt en kartlegging av radon i boliger. Det er store geografiske
variasjoner når det gjelder problemomfang. Det er også stor vari-
asjon over korte avstander, og selv to nabohus kan ha svært
forskjellig radonkonsentrasjon. Det er utarbeidet egne radonrap-
porter i en del kommuner. 

• Ta kontakt med din kommune om du ønsker mer detaljinformasjon
om radonsituasjonen der du bor. Alle kommuner har plikt til å ha
oversikt over problemomfanget når det gjelder radon (kommune-
helsetjenesteloven § 1-4). 

Kilde: Statens Strålevern

Tiltaksgrensen endret
Radon måles i becquerel, Bq/m3. Radonnivået i norske bygninger
varierer fra 10 til 10 000 Bq/m3, men de fleste bygninger har
 moderate konsentrasjoner. Statens Strålevern opererer med en såkalt
tiltaksgrense, som angir når tiltak anbefales. I 2009 ble grensen
justert ned fra 200 til 100 Bq/m3. Samtidig angir Strålevernet en
maksimumsgrense på 200 Bq/m3. Strålevernet opplyser at ”Dersom
sluttverdien etter tiltak fremdeles ligger over 100 (og under 200
Bq/m3), men ansees så lav som mulig for den gitte bygningen, kan
resultatet anses som tilfredsstillende for dette tilfellet.” Strålevernets
anbefalinger er i takt med Verdens Helseorganisasjons, som definerer
nivået hvor det sterkt anbefales å gjøre tiltak til 100 Bq/m3.

      
        

     

Stensrud i firmaet Radonlab. Undertrykket i huset
reduseres, og den radonholdige luften ledes vekk.





svarte bare 13 prosent av de spurte at boligen er
undersøkt for radon. 49 prosent opplyste at boli-
gen ikke var sjekket, mens 38 prosent ikke visste. 
Seksjonssjef Anne Liv Rudjord i Statens Stråle-
vern tror likevel de fleste skjønner at det er viktig
å måle. 

– Det som kan være vanskelig, er å få folk til

å gjøre tiltak dersom de har høye radonverdier i
boligen. Det er ingen automatikk i at de som har
målt og funnet høye radonverdier igangsetter til-
tak. Jeg tror det er mye usikkerhet rundt hvordan
man skal gå frem. Folk frykter at det er dyrt og
vanskelig, sier Rudjord. En undersøkelse strålever-
net foretok i 2008 underbygger teoriene: Der
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Slik kommer radon inn i hus 
Når det er kaldt ute, gir varm 
inneluft overtrykk øverst i 
bygningen og undertrykk 
nederst. Undertrykket får 
radonholdig jordluft til å 
trekke inn gjennom utettheter 
i konstruksjonen.

Hovedkilden til radon i norske 
hus er radon i byggegrunnen. 
Tre forhold er avgjørende: 
Innholdet av radium i berg-
grunnen og jordsmonnet, hvor 
stor andel radon som frigjøres 
og byggegrunnens evne til å 
transportere radon opp til 
overflaten. 

Fraktes fyllingsmasser fra et 
radonområde til et område 
uten radon, har man flyttet 
problemet og kan få radon i en 
bolig selv om den ligger 
utenfor typiske fareområder.

Radon kan også komme inn 
via vann hvis huset har egen 
brønn. Ca. 15 prosent av 
norske borebrønner har for 
høye radonkonsentrasjoner i 
drikkevannet. Statens 
stråleverns tiltaksgrense for 
enkelthusholdning er på 500 
bequerell. 

Radon siger lettere inn i 
bygget hvis huset har 
bygningstekniske svakheter, 
for eksempel sprekker i 
betongen, utette rørgjennom-
føringer eller punktert 
membran.

Byggematerialer som betong, 
tegl og naturstein kan bidra til 
et høyere radonnivå, men 
vanligvis ikke betydelig.
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Borebrønn med
høy konsentrasjon

av radon

Fyllmasse
fra område
med radon

Sprekker i betong

Kaldt vær
og varm inneluft

skaper trykk
som trekker inn

radongass

Utette
rørgjennom-

føringer
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svarte nesten tre fjerdedeler av de spurte at de
ikke kjente til noen tiltak man kan iverksette for
å redusere radonnivået. 

Tiltak
At få kjenner hvilke tiltak man kan iverksette for
å redusere radonnivået i boligen er kanskje ikke så

rart, for i dag finnes det ikke noen helt enkle fasit-
svar på dette spørsmålet. Variablene er så mange:
Det som passer for naboen, passer ikke nødven-
digvis for deg. Det kan være ulik byggeskikk, ulik
bruk, ulik radonkonsentrasjon og ulike radonkil-
der som utgjør forskjellene, og som gjør at hvert
enkelt tilfelle må vurderes individuelt. Men hoved-

      
       

    
   

   
    

    
 

     
     
    

    
    

     
     

    
 

    
    

     
       

     
  

     
      

     
    

   
  

   
    

 

     
    

  
    

  
   

   
      

    
  

Enkle og billige tiltak 
som man kan utføre selv, 
har ofte stor virkning. 
Det anbefales å trekke 
inn kvalifisert rådgiver. 
De tre viktigste tiltakene 
er:

konstruksjonen mot 
grunnen, for eksempel 
tetting av fuger og 
støpeskjøter, hull og 
sprekker. Pass nøye på 
overgangen mellom gulv 
og vegg. Det kan også 
legges radonmembran 
på gulv.

ventilasjonen i 
bygningen ved bruk av 
passive ventiler, vinduer 
nær grunnen, vifter eller 
balansert ventilasjon.

 av grunnen 
eller trykkendring, for 
eksempel ved bruk av 
innvendig eller utvendig 
radonbrønn.

 
tvinger man den 
strålefarlige og 
kreftfremkallende 
gassen gjennom et 
rørsystem og ut over tak.

Radonsug

Radonsug

Legg radon-
membran på gulv

Sett inn 
ventiler 
og vifte

Slik kan man 
redusere 

problemet

B  
 

 
 

 

  

 
  

 
  

rørgjennom-
føringer

                                                                     

Grafikk: Kenneth 
Lauveng / Mediamania.
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Sagnet sier at bur med kanari -
fugler hang i gruvegangene. Der-
som fuglene sluttet å synge, be-

tydde dette at det var slutt på surstoffet,
og arbeiderne måtte komme seg ut. His-
torien har gitt den digitale radonmåle-
ren ”Canary” navnet. 

– Tanken bak denne radonmåleren
er at den skal være brukervennlig, enkel
og presis. Slik kan huseier ha full kon-
troll over målingen selv, sier Erlend
Bolle, produktutviklingssjef i firmaet
Corentium. 

Fra analogt til digitalt
Tradisjonelt måles radonverdier med
sporfilm over flere måneder. Sporfil-
men er en liten plastbit i en boks. 

– Når radon henfaller, dannes alfa-
partikler som lager hull, eller spor, i fil-
men, forklarer Bolle. Etter noen måne-
der avsluttes målingen, og filmen må
sendes til et laboratorium som kan telle
sporene og derfra slutte hvor stor ra-
donkonsentrasjonen er. 

– Prosessen kan sammenlignes med
fotografiet. Tidligere brukte man film-

Enklere
måling
Ifølge legenden ble kanarifugler brukt som ”gassalarmer” i
tyske gruver på 17- og 1800-tallet. Nå er den digitale vari-
anten på markedet: ”Canary” er utviklet for huseiere som raskt
og enkelt vil finne ut om det er for høye radonverdier i boligen. 

TEKST OG FOTO: RIKKE ÅSERUD

Utleieboligen må
kontrolleres
Leier du ut bolig? I så fall bør du
måle radonnivået i utleieboligen
allerede nå. 1. januar 2014 må
nemlig alle utleieboliger oppfylle
kravene i den nye strålevern-
forskriften, som trådte i kraft 
1. januar 2011. Radonnivået skal
være så lavt som det er praktisk
mulig å få til, og aldri over 200
Bq/m3. Tiltaksgrensen er 100
Bq/m3. Dette gjelder alle typer ut-
leieboliger, inkludert leiligheter og
hybler i tilknytning til egen bolig. 

sakelig dreier tiltakene seg om utlufting,
om endring av luftstrømmer og trykk. Kan-
skje bør man stenge av et åpent trappeløp
eller installere noen ekstra lufteventiler.
Kanskje må man lage et radonsug i en eller
annen variant, som familien Schaathun har
gjort, eller kanskje holder det rett og slett å
lufte jevnlig, og bruke eksisterende ventiler
mer. 

Radonsuget hos familien Schaathun
kostet rundt 40 000 kroner. I tillegg har det
gått noen tusenlapper til forundersøkelser,
prosjektering og etterkontroll. 

– Jeg hadde faktisk regnet med at det
ville koste mer, og beregnet vel 100 000
kroner til mulige tiltak da vi flyttet inn.
Men jeg vurderte ikke å droppe undersø-
kelser og tiltak på grunn av pengene. Jeg
tenkte at det må vi bare gjøre, uansett, sier
Schaathun. Hun tenker ikke på kostnadene
som en investering hun vil kunne få igjen
for ved boligsalg. 

– Nei, her har vi tenkt å bo lenge, så jeg
tenker ikke på dette som en økonomisk in-
vestering. Det var mer med tanke på barna;
på at vi faktisk skal bo her og ha det bra,
sier Kathrine Holth Schaathun. raa@husei-
erne.no

SOM ET DIGITALKAMERA: Den digitale sensoren i radonmåleren registrerer når den 
blir truffet av alfapartikler, forklarer produktutviklingssjef Erlend Bolle i Corentium.
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rull og måtte sende den inn til fremkal-
ling. Canary er radonmålingens ”digital-
kamera”, forklarer Bolle. Måleren, som er
på størrelse med en mobiltelefon, har en
digital sensor som registrerer når den blir
truffet av alfapartikler. Opplysningene
lagres og bearbeides i måleren, og kan le-
ses av umiddelbart av hvem som helst.
Dagsgjennomsnitt, ukesgjennomsnitt og
gjennomsnitt over hele måleperioden er
blant opplysningene som kommer opp
på skjermen. 

– Vi har inntrykk av at mange
kvier seg for å måle radonni-
våer hjemme fordi det opp-
fattes som en langtekkelig,
tungvinn og dyr prosess.
Mange frykter også at an-
dre skal få tak i informa-
sjonen om at de har for
høye radonverdier i boli-
gen, og at de må igang-
sette dyre tiltak. Med Ca-
nary håper vi terskelen
for å måle vil senkes be-
traktelig, sier Bolle. 

Måleren skal være like nøyaktig som
vanlig, tradisjonell sporfilm. 

Enkelt å sjekke flere rom
Nordberg er ett av områdene i Oslo hvor
det er stor fare for radon. Da Gaute Borgå
Asserson fikk tilbud om å kjøpe sporfilm
fra en dørselger, slo han derfor til, og la
filmen i kjelleren. Der lå den i seks måne-
der før han fikk sendt den inn til fremkal-
ling. Radonmengden lå rundt fem hun-
dre becquerel. 

– Det er jo for mye. Men vi har ingen
oppholdsrom i kjelle-
ren, og jeg begynte
å lure på hvordan
det var i resten av
huset. Da kom jeg
over Canary, og fant
ut at den passet mitt
behov for å sjekke
flere rom. Den er lett
å flytte fra sted til
sted, og jeg kan selv
lese av både gjen -
nom snittsverdier og

se hvordan det varierer ettersom hvor
mye vi lufter og så videre, sier Asserson. 

Vil teste tiltak
Han tar de høye radonverdiene i kjelleren
med ro. Canary viser dessuten at verdiene
i stua og andre oppholdsrom er langt la-
vere. 

– Vi skal gjøre noe med problemet.
Men det er ikke prekært, og jeg har lyst til
å finne en enkel, men god løsning; ikke
bare hoppe på en eller annen dyr, kom-
plisert installasjon, sier Asserson, som
tror mye vil være løst ved å få bedre
gjennomlufting i kjelleren. 

– Om jeg ordner det med noen enkle
ventiler, et lufterør eller rett og slett flere
åpne vinduer, har jeg ikke bestemt meg
for ennå. Men det fine er at nå kan jeg
teste ut litt med egne tiltakt først. Om
jeg absolutt ikke får det til, kan jeg få
hjelp fra eksperter. Men prosessen føles
lettere, og mer under min kontroll, nå når
jeg enkelt kan sjekke effekten av tiltakene
selv, sier Asserson. raa@huseierne.no

ENKLERE: Med den elektroniske radonmåleren kan jeg raskt kontrollere om tiltakene jeg gjør påvirker radonkonsentrasjonen i
inneluften, mener Gaute Borgå Asserson. Han håper flere ventiler skal redusere problemet.



ADVOKAT OLAV CHR. MYHR

Husleie, veitrafikk, trygd, naborett, 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
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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
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Trenger du   

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
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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
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ADVOKATFIRMAET ENGESETH AS
v/adv. Kjell-Ove Engeseth, c.o Advokatfellesskapet Advonor

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

Lille Grensen 7, 0159 Oslo (Inng.: Arbeidergaten)
Postadresse: Advonor, Pb. 1393 Vika, 0114 Oslo. 
Tlf.: 22 91 00 50. Fax: 22 91 00 51.
koe@advok.no www.advok.no OS
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UDBULL & 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
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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, og alminnelig praksis. 
Idrettsveien 16 A, Postboks 34, 1401 Ski.
Tlf.: 64 91 13 00. Fax: 64 91 13 01. 
Epost: svein.andersen@advokat-wessel.no
www.advokat-wessel.no
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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

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

Fast eiendom kjøp/salg, mangelsaker, husleie, 
nabosaker, ekspropriasjon, entreprise, forsikrings-
saker, personskade, feilbehandling, arv & skifte.

Strøket 8, Postboks 84, 1371 Asker. 
Tlf.: 66 90 70 80. Fax: 66 90 70 81. 
www.askeradvokatene.no A
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ADVOKATENE RESEN-FELLIE, 
STEIN & BRATBAK v/adv. Tom Bratbak  

Fast eiendoms rettsforhold, bolig- og husleierett.
Entrepriserett, forsikringsrett, arv/skifte.
Alminnelig praksis, eiendomsmegling.

Hovsveien 10, Postboks 323, 1802 Askim.
Tlf.: 69 84 42 00. Fax: 69 84 42 01.
Epost: tombratb@frisurf.no Ø
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ADVOKATFELLESSKAPET KRISTOFFERSEN, 
WINSVOLD & SEKKELSTEN

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
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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
LD

ADVOKATFIRMAET YTTERBØL & CO AS  

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

Fredrikstad: Postboks 273, 1601 Fredrikstad.
Tlf: 69 36 60 00. Epost: fredrikstad@ytterbol.com

Halden: Tlf: 69 19 36 10. Moss: Tlf: 69 20 69 50. 

Sarpsborg: Tlf: 69 16 18 00. Ø
S
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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, arvesen@alaw.no O
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ADVOKATFIRMAET NESS LUNDIN 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. Voldgt.1, 2000 Lillestrøm. 
Tlf.: 63 89 20 20. Fax: 23 29 90 01. 
firmapost@nesslundin.no, www.nesslundin.no O
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Trenger du bistand utover den
svartjenesten som er gratis for
medlemmene, kan du ta kontakt 
med en av HLs samarbeids -
advokater. 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 905,- + 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.netN
O
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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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ADVOKATFIRMAET NESS LUNDIN 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@nesslundin.no    
www.nesslundin.no S
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ADVOKATFIRMAET KRABBERØD

Fast eiendom, forretningsjus, arv/skifte, 
selskapsrett, kontraktsrett, bobehandling.

Vestre Strandgate 42 (Haanesgården), 
Postboks 482, 4664 Kristiansand.
Tlf.: 38 14 61 00. Fax: 38 14 61 01.
adv@krabberod.no   www.krabberod.no V
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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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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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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.
hvhaug@eurojuris.no  www.svensonnokleby.no   B
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ADVOKATFIRMAET ØGLÆND & 
STANGELAND AS v/adv. Harald Øglænd

Fast eiendom inkl. feil og mangler, husleie, arv, 
skifte, barnefordeling, skilsmisse/samboeroppgjør, 
erstatning, alminnelig praksis.

Jærveien 12, 4319 Sandnes. 
Tlf.: 51 97 20 20. Fax: 51 97 20 21
Epost: ho@advia.no    www.advia.no R
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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.
Postboks 140 Sentrum, 4001 Stavanger. 
Tlf.: 51 84 47 70 / 92 04 32 92. 
Fax: 51 84 47 71. 
Epost: magnus.grosfjeld@torstrup.no
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ADVOKATFIRMAET KJÆR & CO DA  
v/adv. Kjell Bentestuen 
Fast eiendoms rettsforhold, entreprise,
kontraktsrett og generasjonsskifte.

Handelens Hus, 2 etg., Rådhusgata 3, 
Postboks 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 Strandgt. 23, 5. 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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    advokatbistand?
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Har du akkurat kjøpt et nytt, stilig
kjøleskap? Eller tøffe spotlights til
stua?  Dersom du skal selge boli-

gen, men vil ha med deg disse tingene når
du flytter, må du passe på å opplyse om
det før du selger. Ellers følger tingene
automatisk med boligen.
Det er Norges Eiendomsmeglerfor-

bund, Eiendomsmeglerforetakenes For-
ening og Eiendomsadvokatenes Service-
kontor som har gått sammen om å lage
en liste over løsøre og tilbehør som skal
følge med boligen ved salg. Listen gjelder
fra 1. februar 2012, og er en videreføring
av en lignende liste som Norges Eien-
domsmeglerforbund (NEF) kom med i
2010. 

Konflikter 
– Vi registrerte at det var en del konflik-
ter rundt spørsmål om hva som skal følge
med i boligsalg, og lagde en liste over
 løsøre og tilbehør for å dempe konflikt-
nivået. Det reduserte antall klager betrak-
telig, sier direktør Finn Tveter i NEF. 
– Den nye listen er en oppdatert vari-

ant som er enda mer i tråd med det som
finnes av løsøre og ting i en bolig i dag,
sier kvalitetssjef Line Røstad i Eiendoms-
megler 1, Oslo og Akershus. Røstad var
med i utvalget som utarbeidet listen. Nytt
på listen er blant annet faste, utvendige
badestamper, lekestuer, lamellgardiner,

sentralstøvsuger og fastmonterte aircon-
dition-anlegg. Det er også presisert at selv
om hvitevarer på kjøkkenet følger med,
omfatter det ikke løse småapparater.
Brød risteren får du altså med deg når du
flytter. 

Avtalefrihet
Det er imidlertid viktig å være klar over at
det er full avtalefrihet mellom kjøper og
selger. Det betyr at du som selger ikke på
noen måte er tvunget til å gi fra deg det
fine nye kjøleskapet på kjøpet når du sel-
ger boligen. Poenget er bare at du må gi
beskjed på forhånd. 
– Dersom selger ikke vil selge boligen

med de tingene vi har listet opp, er det
ingenting i veien for det. Men da må dette
fremgå i salgsoppgaven, sier Røstad. Hun
råder derfor alle som skal selge til å tenke
nøye igjennom hva de vil gi med på kjø-
pet, og hva de vil ha med seg videre, slik
at dette kan presiseres på forhånd. 
– Så må kjøper forholde seg til dette.

Kjøper kan ikke komme med vår liste og
kreve å få boligen med hvitevarer der-
som selger har presisert på forhånd at
hvitevarene ikke skal følge med i boligsal-
get, sier Røstad. 

Utrolig
Av listen fremgår det blant annet at flagg-
stang, trær, busker og planter, heldek-

kingstepper, baderomsinnretning, garde-
robeskap og markiser skal følge boligen.
Noen av disse tingene virker åpenbare –
det kan da for eksempel ikke være mange
som ønsker å legge en ragende flaggstang
på flyttelasset sitt? 
– Noen vil ha med seg flaggstangen,

andre bytter for eksempel ut de fine dør-
klinkene med noen dårligere… Det er
utrolig hva folk gjør, sier Røstad. Direktør
Finn Tveter i NEF har lignende erfaringer:
– Jeg har sett folk skru ut og ta med

seg ikke bare kuppelen på baderomslam-

Kjøleskapet følger med     
Hvis du ikke passer på å avtale noe annet, følger kjøleskapet,
vaskemaskinen, håndklevarmeren og spotlightene automatisk
med på kjøpet når du selger boligen din.

TEKST: RIKKE ÅSERUD

    

FØRE VAR: Vil du ha med det 
lekre design-kjøleskapet, må du
opplyse om det før du selger –
hvis ikke er det en del av inven-
taret som automatisk følger med
ved boligsalg. Foto: Signe Dons /
Scanpix.
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pen, men også sokkelen. Og søppelkas-
ser, oljetanker, helt ordinære postkasser
og så videre. Det er få grenser for hva
folk får seg til å pakke ned når de flytter,
sier Tveter. 
Selv om listen kun er en bransjen-

orm, og ikke et lovdokument, vil den
høyst sannsynlig legges til grunn i både
i Reklamasjonsnemnda for eiendoms-
meglingstjenester og i tingretten ved
eventuelle fremtidige tvister. 
raa@huseierne.no

      ved boligsalg
Liste over løsøre og tilbehør som bør følge med boliger og 
fritidsboliger ved salg. Gjeldende fra 1. februar 2012. 

1. Hvitevarer som er i kjøkken medfølger. Løse småapparater medfølger likevel ikke.
2. Heldekkingstepper, uansett festemåte.
3. Varmekilder, ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, uansett festemåte.

Frittstående biopeiser og varmeovner på hjul medfølger likevel ikke. Dersom bebo -
elsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller
ikke med.

4. TV, radio og musikkanlegg, TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabol -
antenner (dersom tuneren ikke følger med må dette særskilt angis i salgsoppgaven).
Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger
ikke med.

5. Baderomsinnredning: Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og
hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt
baderomsinnredning med overskap.

6. Speilfliser, uansett festemåte.
7. Garderobeskap, selv om disse er løse, samt fastmonterte hyller og knagger.
8. Kjøkkeninnredning medfølger. Dette gjelder også overskap, åpne hyller og eventuell

kjøkkenøy.
9. Markiser, persienner og annen type innvendig og utvendig solkjerming, gardin -

oppheng, lamellgardinger og liftgardiner.
10. Avtrekksvifter av alle slag, og fastmonterte aircondition-anlegg.
11. Sentralstøvsuger medfølger med komplett anlegg, herunder slange.
12. Lyskilder: Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte “spotlights”, oppheng og skinner med

spotlights samt utelys og hagebelysning. Vegglamper, krokhengte lamper, herunder
lysekroner, prismelamper og lignende følger likevel ikke med.

13. Boligalarm (der denne er knyttet til en avtale forutsettes det at avtalen kan overdras
til kjøper.)

14. Utvendige søppelkasser og eventuelt holder/hus til disse.
15. Postkasse.
16. Planter, busker og trær som er plantet på tomten eller i fastmonterte kasser og

 lignende.
17. Flaggstang og fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som bade-

stamp, lekestue, utepeis og lignende.
18. Olje-/parafinfat: Eventuell beholdning av parafin/fyringsolje avregnes direkte mellom

partene per overtakelsesdato.
19. Gassbeholder til gasskomfyr og gasspeis.
20. Brannstige, branntau, feiestige og lignende der dette er påbudt.
21. Brannslukningsapparat, brannslange og røykvarsler der dette er påbudt. Det er hjem-

melshavers og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis
annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.
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Vi er spesialister på sameieforvaltning. 
Vi er erfarne. Vi er fri og uavhengig.

www.sebraforvaltning.no / post@sebraforvaltning.no / tlf: 23 89 10 20

Vi sikrer deg et trygt og bekymrings-
fritt utleieforhold, lover reklamen.
Vi tar vare på dine verdier. Vi sørger

for penger på konto selv om leietageren
er forsinket. 
Det kan være lett å sovne under ving-

ene til en megler som leier ut boligen for
deg. Det er imidlertid viktig å huske på at
det til syvende og sist er du som sitter
med ansvaret. Megleren har ansvaret for
den praktiske gjennomføringen, men ri-
sikoen er det du som tar.
– Jobben vår består i å kvalitetssjekke

potensielle leietakere og gjennomføre ut-
leieforholdet. Det vi som meglere gjør, er
at vi tar en grundig sjekk av de potensielle
leietakerne som har vært på personlig
visning, og gir en anbefaling til utleier. Til
syvende og sist er det utleier som gir klar-
signal til at vi kan leie ut deres bolig til en
person. Utleier står helt fritt til å avslå po-
tensielle leietakere, og man har stort sett
flere alternativer å velge mellom, sier dag-
lig leder Hans P. Salomonsen i Leiebolig.
En utleiemegler tar seg også av den prak-
tiske gjennomføringen.

– Dersom det oppstår problemer som
fører til økonomisk tap for utleier som
kan tilbakeføres til oss, erstatter vi tapet.
Når det gjelder hærverk og slike ting er
det utleier som må ta tapet. Vi vil da
fremme et krav overfor leieboer. Skulle
ikke dette kravet imøtekommes, er Hus-
leietvistutvalget (HTU) neste instans, sier
han.

Fikk trøbbel
Det vanskeligste når du skal leie ut en bo-
lig, er å avgjøre hvem som er skikket til å
leie. Eva Stine Hoff-Hansen leide ut sin
oslobolig gjennom Leiebolig og trodde
dette skulle forholde seg problemfritt.
Men så enkelt var det ikke: Problemene
tårnet seg opp da leieboer flyttet uten å
fullføre oppsigelsen. Leiligheten var i en
stand Hoff-Hansen mener var uaksep-
tabel. Mye av inventaret var ødelagt, so-
faen var nedgriset og leiligheten var full
av røyklukt.
– Jeg måtte bruke påskeferien min på

å vaske alt fra seige lister til kjøleskap og
toalett. Leiebolig tilbød seg å skaffe vas-

Utleie via megler 
ikke alltid problemfritt

Å sette bort utleieansvaret kan virke som en enkel løsning, 
men vær klar over at det er du som tar den økonomiske risikoen.

TEKST: DAG ERIK KONGSLIE

TRØBLETE: Både meglerfirmaer og
privatpersoner møter stengte dører

når personopplysninger skal  sjekkes.
Foto: Nina Granlund Sæther.
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juss
kebyrå, men som student hadde jeg ikke
råd til å betale for dette, sier hun.
Hoff-Hansen fikk medhold i HTU på

en del av punktene. Her ble det besluttet
at depositumet skulle deles likt mellom
partene. Leieboer valgte gjennom sin ad-
vokat å anke avgjørelsen, noe som til
slutt førte til et forlik mellom de to par-
tene.
– Leieboers advokat og jeg ble deret-

ter enige om et forlik hvor hele depositu-
met skulle tilfalle Hoff-Hansen, forteller
advokat Einar Frigland i Huseiernes
Landsforbund. Altså fikk Hoff-Hansens
sak et bedre utfall ved forliket enn hos
HTU. Da Frigland kontaktet Nordea an-
gående depositumet hadde verken leie-
boers advokat eller Leiebolig informert
Nordea om å fryse depositumet. Nordea
hadde allerede betalt ut pengene – halv-
parten til Hoff-Hansen og halvparten til
sosialkontoret i Oslo, som hadde stilt det
opprinnelige depositumet. 
– I denne saken er alle enige om at

min klient skal ha pengene, men ingen-
ting skjer dersom sosialkontoret ber om
regress fra leietaker, sier Frigland. Saken
er ennå ikke avsluttet og Frigland har stor
tro på at Hoff-Hansen skal få resten av
pengene hun har krav på. 

Vanskelig å sjekke
Spørsmålet Hoff-Hansen står igjen med
er hvorfor ingen kunne ta ansvar for det
som hadde skjedd.
– Jeg føler at man kan bli lurt til å tro

at utleieselskapet tar godt vare på leilighe-
ten din, men du har liten kontroll på
hvem de leier ut til. I mitt tilfelle var det
en sosialklient som jeg ikke hadde noen
som helst mulighet til å bakgrunnssjekke.

Dette tok jeg for gitt at Leiebolig tok an-
svar for. Det står på hjemmesidene deres.
– Når du som utleier, privatperson

eller meglerfirma, skal innhente bak-
grunnsinformasjon om en potensiell leie-
boer, vil du møte mange stengte dører. Et
sosialkontor vil ikke kunne gi deg noen
opplysninger om personen. Personopp-
lysninger er taushetsbelagt. Du får heller
ingen fullgod informasjon via kreditt-
sjekk og liknende. Disse opplysningene
sier ingenting om personens boevne. Ei
heller vet du noe om en person som er
førstegangs leier. De eneste referansene
som foreligger fra tidligere boforhold er
fra barndomshjemmet, sier advokat Frig-
land.
– Det er vanskelig å kommentere en-

keltsaker, men det er selvsagt en utfor-
dring å gjøre grundig nok sjekk. Samtidig
er det dette vi lever av og vi er avhengig av
å finne gode leietakere. Derimot kan vi al-
dri garantere at man ikke vil oppleve ube-
hageligheter. På generelt grunnlag kan
jeg si at det i enkelte tilfeller oppstår kon-
flikt når leieforhold avsluttes. I vår
kontrakt med utleier står det at utleier
plikter å ha forsikringer som kan dekke
slike tilfeller. Vi krever derimot ikke at det
skal dokumenteres, sier Salomonsen,
som allikevel ikke er steil på at utleier må
bære alt ansvaret selv.
– Jeg ser at det er ting med lovverk og

praksis som ikke alltid er som det bør
være. Dette må vi jobbe med overfor
myndighetene og namsmann. Vi må for-
holde oss til lovverket slik verden ser ut i
dag, og så får vi se om det kan skje foran-
dringer som gjør det bedre for alle parter,
sier han. dek@huseierne.no

Forsikring
Hærverk i utleiebolig dekkes
sjelden gjennom en vanlig
innboforsikring. Egen utleie -
forsikring anbefales derfor ved
privat utleie. Tilbudene fra
 forsikringsselskapene varierer
noe. 

En utleieforsikring sikrer privat
utleier mot tap som leietakere
forårsaker for eksempel ved
 ubetalt husleie, iverksettelse av
utkastelse og skadeverk. 

Forsikringsdekning tilbys for
 utleid bolig, leilighet, hybel eller
fritidsbolig i Norge; møblert,
delvis møblert eller umøblert. 

Foreløpig kan Ifs utleieforsikring
kun kjøpes i forbindelse med
innleggelse av annonser for
 utleieleiligheter på Finn.no.



             
                      

                
                        

                   
                       

         

                 

  
     

Delta i en av konkurransene for kun kr 45 pr uke.
Abonnementstjeneste - kan stoppes når du vil.
Se øvrige vilkår nederst på siden.

Send løsning 
på SMS til: 1906
LØS KRYSSORD  OG VINN!

Send inn løsningen på SMS: 
Kodeord HBEN + løsningsord sendes til 1906
Eksempel: HBEN SEILBÅT sendes til 1906

Løs oppgaven. Da vil løsningen fremkomme i de 
fargelagte rutene lest ovenfra. 

Kundeservice (man-fre 9-15) Tlf 215 00 780. 

1. Hvilken Potter er vår tids mest berømte trollmann?
2. Venninnene Bree og Gabriella ser vi i TV-serien “.... fruer”
3. Sovjetunionens fl agg viser symboler av to redskap. En hammer 

 og en ...?
4. Hva er fornavnet til Aune Sands tvillingbror?
5. Hvilken Petter har vært en av de raskeste i langrennssporet 

 de siste årene?
6. Hva må piskes hvis vi vil lage krem?
7. Hvilken yrkestittel har personen som har ansvar for 

 innholdet i en avis?

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
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Ledetråd:
BAKVERK

Send inn løsningen på SMS: 
Kodeord HBEKRYSS + Løsningsord sendes til 1906
Eksempel: HBEKRYSS OSLO sendes til 1906

Løs kryssordet. Da vil løsningen fremkomme i de 
fargelagte rutene lest ovenfra. 

Kundeservice (man-fre 9-15) Tlf 215 00 780. 

Vinn iPhone 4

Eksempel: HBE

Vinn 10.000 kr 
Send inn løsningen på SMS: 
Kodeord HBES + løsningstall sendes til 1906
Eksempel: HBES 7863 sendes til 1906

Løs sudokuen. Løsningstallet fremkommer i de fargelagte 
rutene lest ovenfra. 

Kundeservice (man-fre 9-15) Tlf 215 00 780. 

Konkurranse 1

Konkurranse 3

Konkurranse 2

Løs oppgaven. Da vil løsningen fremkomme i de 

Konkurranse 3Konkurranse 3

Vinn reisegavekort til verdi av kr 10.000!

 

 



Slik fungerer sms&vinn: Konkurransene er abonnementstjenester med nye vinnermuligheter hver 14. dag! Abonnementet 
kan stoppes når du vil ved å sende STOPP til 1906. Pris kr 45 pr konkurranse pr uke. Tjenesten faktureres annenhver uke 
via ditt mobilabonnement. Svar på oppgaver etter innmelding koster kun alminnelig trafi kktakst. Alle deltakere mottar 
en melding hver 14. dag på SMS med link som gir tilgang til nye oppgaver. Den eller de som sender inn korrekte svar på 
fl est oppgaver i løpet av konkurransen, kåres til vinnere. Alle vinnere publiseres på www.smsogvinn.no og får 8 ukers 
karantene. Er du under 18 år, fornyes ikke tjenesten. Har du noen spørsmål, ring kundeservice tlf 215 00 780 (man - fre kl 
09-15) eller e-post på post@smsogvinn.no. Tjenesten leveres av Kontura AS.

Abonnementstjeneste. Delta i en av konkurransene for kun kr 45 pr uke. Send løsning på sms til 1906.

KONTURA KUNDESERVICE 
tlf 215 00 780 (man-fre: 9-15)

SMS&VINN™

          
      

     

  
  

   OG VINN!

     
      

     

        
    

       

        
          
           
   
       
           
   
        
         
    

 
 
 
 
 
 
 

Kundeservice (man-fre 9-15) Tlf 215 00 780. 

Send inn løsningen på SMS: 
Kodeord HBEBILDE + Løsningsord sendes til 1906
Eksempel: HBEBILDE SEILBÅT sendes til 1906

Løs kryssordet. 
Da vil løsningsordet 
fremkomme i de 
fargelagte rutene. 

Vinn 42” full HD fl at-TV

Send inn løsningen på SMS: 
Kodeord HBELETE + løsningsord sendes til 1906
Eksempel HBELETE SKIPSUTTRYKK sendes til 1906
Kundeservice (man-fre 9-15) Tlf 215 00 780. 

10 av ordene som er listet opp til høyre kan du fi nne igjen 
i diagrammet. Du kan fi nne dem vannrett, loddrett og 
diagonalt mot høyre. Ett av ordene fi nner du IKKE. Dette 
er opp gavens løsningsord.

10 av ordene som er listet opp til høyre kan du fi nne igjen 

Vinn Apple iPad 2
E T I Y X A P
J L J U A A J
G U U I K S V

S Ø P B G U A T I M
K Æ C V A J O E E E
I S T Y R B O R D S
P N Æ Ø U D O T J S
P B R Y G G E R O E
E Æ H K J Ø L K D Z
R I P E B E F P K R

AKTER
BABORD
BRYGGE
DEKK
FENDER
KJØL
LUGAR
MESSE
RIPE
SKIPPER
STYRBORD

     
      

     

        
    

       

     
     

      
     

       
   

       

 

 

 

      

Konkurranse 4

Konkurranse 5
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TØFF PEISOVN I GLASS/ALUMINIUM
Med sider i aluminium, slank design og 
mye glass, får du en ovn som virkelig 
skiller seg ut fra mengden. 
CONTURA 750A  FRA 20 900,-

Vi tar forbehold om evt feil i annonsen. Gulvplater kommer i tillegg til oppgitte priser. Oppgitte priser er fra-priser og kan derfor avvike fra de avbildede produktene. 
Utstilte modeller kan variere fra butikk til butikk.

Se vinterens nyheter og fi nn din nærmeste butikk på www.varmefag.no

Alle peisene og ovnene 
du får kjøpt hos Varmefag 
er rent brennende. De 
utnytter varmen minst 
dobbelt så godt som 
gamle ildsteder, og er en 
god investering for deg og 
miljøet.

Trygt og 
miljøvennlig 
I tillegg til at en vedovn 
gir deg lun, økonomisk og 
CO2-nøytral oppvarming, 
sikrer den at du alltid har 
varme i huset, selv om 
strømmen går. En god sik-
kerhet i vårt kjølige klima.

Alt du behøver 
gjøre er å tenne 
fyrstikken...
Hos Varmefag får du gode 
råd og veiledning om 
hvilken peis eller ovn som 
passer best for ditt behov. 
Vi kan sørge for alt fra 
transport og montering til 
godkjenning av monte-
ringen. 

Ta gjerne med deg bilder 
og en skisse av rommet og 
besøk oss, så skal vi hjelpe 
deg.

NIU
  n og 
/AL
 nk   
  virk  

  ut fra mengden. 
RA 20 900

   

VARME 
FAGTIPS

w
w

w
.sterkkom

m
unikasjon.no

Finere hjem
Lavere fyringskostnader
Mer miljøvennlig

NETT PEISOVN MED GLASSFRONT
En lekker peisovn med hel glassfront 
gir Morsø S10 et eksklusivt og moderne 
utseende. Enkel å plassere.
MORSØ S10-40  FRA 13 995,- 

PEISOVN MED KLEBERSTEIN
Enkel å plassere med en dekorativ
kappe av kleberstein. Den store glass-
døren gir stort innsyn til ilden.
CONTURA 820T FRA 15 900,-

Installerer du ny ovn, sparer du både penger og miljøet. En ny ovn gir deg  ca 40% 
mer varme av samme vedmengde og slipper ut 80% mindre svevestøv enn en ovn 
med gammel teknologi.

nyhet

STILREN DESIGN
Sirkelrund peisovn, enklere 
og mer stilrent kan det 
neppe gjøres. Helt glatt 
overfl ate og stor dør av 
glass. 
RAIS VIVA 120 FRA 20 900,-
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Den gode lukten og knitringen, varmen som raskt
brer om seg når du tenner opp peisen en kald vin-
terdag, vekker gode følelser hos mange av oss. Ved-

fyringen er en naturlig del av manges liv hver vinter, men
noe vi kanskje ikke reflekterer så mye over er om veden vi
har kjøpt holder mål, eller om vi rett og slett sløser vekk

energien. Noen kjøper veden hos vedforhandleren, andre
går til bensinstasjonen, mens noen folk – som Lars Myt-
ting – legger hele sjela og mye arbeid i å hogge sin egen.
– Jeg har hogget min egen ved i tre år. Jeg kommer i

kontakt med årstidene, og syklusen i naturen,  det gir en
indre ro. Det gir en trygghet, hevder han. 

Helt ved
At en bok om ved og vedhugging skulle slå alle salgsrekorder, 

ble en stor overraskelse, ikke minst for forfatteren selv, Lars Mytting.

TEKST OG FOTO: SOLFRID SANDE



HOGGESTABBEN:  Det er
viktig å ha en lav hogge-
stabbe om du ikke har
dårlig rygg, da får du
skikkelig kraft i slaget
når du svinger øksen.
Folk som sliter med å få
hugget opp veden på for
høye stabber er noe Lars
Mytting har sett ofte.

Den lave solen får rimet på marken til glitre i
hagen på Elverum. Lars Myttings hage bærer
unektelig preg av hans store vedprosjekt, det er
vedstabler både her og der. Han begynte i det
små, felte noen trær på eiendommen, i sterk kon-
kurranse med noen bevere. De får ha trærne i fred
nå, for nå har han forlengst begynt å hogge på an-
dre og større marker.
– Vi lever på halvt tillært kunnskap om ved,

selv om vi bruker mange terrawatt timer. Det er
ikke så mye kunnskap som skal til for å redusere
forurensingen fra vedfyringen, mener han.
Det er nemlig ingenting som klarer å irritere

nordmenn mer en strømprisene, sånn sett er det
egentlig ingen overraskelse at vedfyringen har en
stor plass også i dag, og at hver nordmann bruker
i snitt tre hundre kilo ved i året. Bioenergien er
også miljøvennlig og ikke minst økonomisk. Lars
Mytting traff en nerve, eller et hull som trengte å
fylles opp, med kunnskap om noe mange tror de
vet noe om og har et forhold til. Noe så selvsagt
som ved var det nesten ingen som hadde laget
bok om før, forlaget tenkte at firetusen var mer en
nok av en sær nisjebok, og bokhandlerkjedene
hadde ikke lyst til å selge den, men nå er oppla-

get oppe i utrolige 129 000. Hus & Bolig besøker
forfatteren før alle oppslagene i dagspressen.
– Det er noe skikkelig med boken. Det er jo

ikke en konstruert trend, det er heller en anti-
trend, sier Mytting.

Vednerden
Lars Mytting synes følelsen av å være forberedt til
en ny vinter er helt spesiell. Livet som huseier i El-
verum, midt i vedfyringsland, tvinger frem nød-
vendigheten av å tenke på temaet. Etter mange år
som oljefyrer i Oslo befant han seg nå på landet,
med iskalde vintre, enebolig og muligheten til å
unngå et altfor stort innhogg i budsjettet med å
fikse ved til oppvarmingen selv. 
– Jeg blir veldig fort interessert i nye ting, og

da prøver jeg å gå til bunns. Jeg gjorde meg selv
til vednerd. Jeg har blitt som de mest outrerte sta-
bleentusiastene. Det er nok grunnen til at boken
er blitt så populær, det at forfatteren er med på
alt.
Motor er en av hans andre store interesser, og

et tema som ofte går igjen i romanene hans. Han
skiver mye om maskuline miljøer på landsbygda,
som sikkert har mye til felles med hjemstedet
Fåvang i Gudbrandsdalen. 
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Gode tips fra Lars Mytting
Unngå å bli en vedsnobb. Mange kjøper kun bjørkeved fordi den ser
finest ut og mange tror det er den beste veden. For å bevare kultur-
landskapet er det bra å bruke de hurtigvoksende tresortene som or og
osp, men alle tresorter kan varme opp huset ditt. Bland løse og harde
tresorter, da får du en god energiutnyttelse og sparer penger. Råd:
Kjøp blandingsved.

Kjøp veden hos en vedforhandler som kjenner historikken til veden
han selger. Kjøp veden på sommeren eller tidlig høst. Veden er billig
da, og du kan gå vinteren i møte uten bekymring. Unngå å bli en av
dem som drar på desperat vedjakt når kulden har lagt seg, for så å
finne ut at lagrene er tomme. 

Er veden tørr? Hvis veden er god og tørr finner du tydelige tørke-
sprekker på endene av kubbene. Du kan også slå vedkubbene mot hver-
andre; får du en hul lyd er den tørr, er det våt er lyden mer dempet.

Ha alltid opptenningsved og kvist til å få i gang fyringen. 

Husk: Se på røyken i pipa!

Gammel kunnskap
Det var den gamle naboen Ottar som virkelig
vekket nysgjerrigheten og fasinasjonen for vedfa-
get. 
– Her står det en gammel kar som begynner

med veden nesten før vinteren er over, og planleg-
ger neste. Dette er kunnskap som holder på å bli
borte.
Fasinasjonen over naboens nitide arbeid

gjorde at han selv gikk hardt inn i vedhoggings
verden. Naboen Ottar led av en lungesykdom,
men Lars Mytting så at han kviknet til under ar-
beidet med veden. Boken er tilegnet naboen Ot-
tar, som nå er død, og han skriver: ”Du husket
noe som vi andre glemmer gang på gang: At vin-
teren kommer hvert år.”
– En motsats til seven-eleven mentaliteten,

der du kan få alt når du vil. Jeg så at denne ned-
arvede kunnskapen trengte å fortelles.
Lars Mytting mener misjonen til sakprosaen er

nettopp dette, å lære folk ting som vi snart ikke
har foreldregenerasjonen til å fortelle. De yngre
generasjonene er spesialisert på noen få områder,
bylivet har også gjort sitt til at kunnskap om na-
turen er gått i glemmeboka for mange. Da er det

viktig at sakprosaen kan gi denne kunnskapen vi-
dere, mener han.
Naboen Ottar gjorde som han hadde lært av

generasjonen før ham, felte trærne på våren, når
forholdene skal være best. Han fikk ned trærne før
sevjen steg, mens det fortsatt var snø, og lot tøm-
meret tørke i de beste vårmånedene. I gamle da-
ger skulle veden være tørket til St. Hans. Det var
dette systemet Ottar fulgte, ganske fjernt for de
fleste å tenke på neste vinter før denne er ferdig. 
– Skal du behandle veden bra, skal du be-

handle den som du tørker klær. Da må du henge
den ut i vind og sol til tørk, og ha den i ved -
skjulet etterpå. Den må inn før det blir fuktig på
høsten.

Slomsing
– For å kunne skrive har jeg gjort veldig mye rik-
tig, men jeg har også gjort veldig mye feil. Jeg har
felt tre på feil tid av året og gitt veden elendige tør-
keforhold for å se hvordan det blir. I år rotet jeg
meg vekk, jeg ble for opptatt av boken og hadde
for mye å gjøre. Jeg rakk ikke veden i tide, så den
ble muggen, men jeg nekter å kjøpe. 
Han synes det er litt pinlig at han gir ut en bok

om ved, samtidig som hans egen vedsamling er et
sørgelig syn. Han har stablet hauger med ved inni
vedskjulet, oppetter veggen til redskapsboden og
under terrassen, bokstaver med rød sprittusj på
mange av kubbene forteller om intens vedforsk-
ning. 
Forfatteren har fått tynne skog gratis hos skog-

brukere. Noen kilometer fra huset sitt har han
hentet ti lass med ved i høst. Det er nok skog å ta
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av rundt i Elverum-traktene. Han regner at han får 12 000 kWh
når han hogger selv, med hjelp av en eller to personer, litt ut-
styr og en tilhenger. Da har du en ukes jobb og bruker tjue li-
ter bensin. 
– Det er en sunn ting å gjøre. Det irriterer meg at nordmenn

blir et mindre og mindre praktisk  folkeslag. Vi må på verksted
med den minste lille ting, sier han.

Miljøvennlig
Skal du bevege deg inn i vedens verden er det viktig å ha logis-
tikken i orden, det er mange steg å huske på fra du sager ned et
tre til det skal inn i ovnen. Det er her folk trør feil, og da kan det
hele rakne. Du glemmer å ha opptenningsved eller å ta inn nok
ved til det neste døgnet. Det er litt kjedelig å måtte gå ut i tøflene
i tjue minus for å hente, da gidder du ikke og skur heller på
panel ovnen. Lars Mytting har lært den harde veien, nå står en
gul vedtralle klar til å transportere. Før var veden skillet mellom
liv og død om vinteren, nå kan vi bare skru på strømmen, men
det gir mange en helt spesiell følelse å være herre over sin egen
oppvarming.
– Vi har sittet foran ilden i mange tusen år, og jeg tror du

slapper av. Når noen fyrer opp et bål ute stimler alle seg alltid
rundt bålet. Du trekkes mot bålet. Det er nok en nedarvet trygg-
hetsfølelse, et naturlig samlingspunkt for oss.
Lars Mytting har lært seg å utnytte vedens energi på det rik-

tige viset, og i huset har han både peis og svartovn. Selv om ved-
kvaliteten ikke er på topp i år, kan han slappe av, i vissheten om
vinteren er sikret.
– Ilden er et fokuspunkt for ro, i motsetning til tv. Ilden er

noe bestandig i sin natur, som oppfordrer deg til å lese, tenke,
prate. Det er intensitet i ilden, sier Mytting.

Se på pipa
Lars Mytting løper ut og inn for å se på pipa. Røyken som
kommer ut når du fyrer i ovnen forteller mye om hvor rent du
brenner. Han har lagt inn en stabel i svartovnen i kjelleren, og
demonstrerer hvordan du skal få det til å brenne friskt.
– Du må fyre slik at alt blir forbrent inni ildstedet. Mange

fyrer sånn at det bare ligger og ulmer og ryker. Da slipper du ut
sur og forurenset røyk, påpeker han.
Det er viktig å få temperaturen i ovnen opp fort, og da bør

du ikke bruke for store vedkubber, det er en klassisk feil. Det skal
være kraftige glør eller stor flamme, hører du suselyd betyr det

at veden ikke er tørr. Lars Mytting lytter intenst til ovnen,
stenger opptenningsventilen nederst og åpner ventilen øverst i
stedet. Nå fyrer han fra toppen, som Sintef kaller det, luften
kommer inn øverst og da jobber temperaturen seg oppover.
Denne metoden kan bare benyttes i de moderne ovnene med
luftinntak fra toppen. Han har lagt kubber nederst og kvist
oppå, omvendt av hva mange gjør.
– Du må starte med papir, og så litt kvist, og så noen små

kubber, og så kan du ta de store. Du må ha noe lettantennelig,
råder han. 
Problemet med nye hus er at det ofte blir for varmt, og da

Anbudstorget
Søker du håndverker?

Be om anbud på jobben!

www.anbudstorget.no

AnbudstorgetAnbudstorget
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struper folk ofte luftventilen for å få ned varmen. Det som skjer
da er at kubbene bare blir liggende å ryke, energien blir ikke ut-
nyttet og du slipper ut sur røyk. Løsningen er å ha mindre kub-
ber å lesse innpå oftere, og brenne jevnt. Bruksanvisningen til
ovnen er en god ting å ha for å finne ut hvilken vedmengde som
er best. Den optimale røyken skal være luktfri, og nesten som
damp, forklarer Mytting.

En mann for sin stabel
I arbeidet med boken har han fartet rundt, fått masse kunnskap,
møtt vedeksperter og noen av de beste stableentusiaster rundt

om. Det er fremdeles stort sett voksne menn som driver med
ved, og noen klarer å få til de mest kunstneriske stablene. 
Etter at boken kom og han ble den store vedeksperten, blir

han kontaktet av mange vedentusiaster. Noen damer fra Nord-
Norge ville ha hjelp til å starte med rundstabling, og Friskusla-
get på Elverum sender ham stadig bilder av stablene sine. Selv
om vedfyringen er utbredt og en billig selvbergende måte å
holde varmen på, stusser Lars Mytting av og til på noe:
– Det er nesten merkelig at vedfyringen har så stor plass,

enda så tungvindt det egentlig er. Det krever en bra innstats!

TURBULENS: Han holder døren på gløtt til han ser at
det brenner godt. Da kommer det trekk fra flere steder
som skaper turbulens og det vil brenne friskere.

Ring oss for en hyggelig peisprat på tlf 907 67 000 - post@stovas.no

www.stovas.no
Stovas peisovner har gjennomgått omfattende tester ved 
Sintef Nbl med glimrende miljøtekniske resultater etter norsk 
og europeisk standard. 
Alle våre moderne designovner er rentbrennende og kan 
tilkobles friskluftskanal utenfra.  Topp og bakmontering inkludert.
Rask levering til god pris over hele landet. Se våre nettsider 

Norsk design

Tenk miljø og spar penger: 
Fyr fra toppen
Av gammel vane tenner de fleste av oss på veden ned -
enifra, men i de fleste moderne rentbrennende ovner
skal du tenne opp fra toppen av veden. På denne måten
halverer du partikkelutslippet fra skorsteinen, i tillegg
utnytter du energien i veden mer effektivt. Partiklene
som slippes ut vedfyringen kan skape problemer for folk
med luftveisplager og astma i tettbygde strøk, og
forurenser mer.

Når du tenner fra toppen får du også mer varme ut av de
første kubbene, og det vil si at du også sparer penger på
å bruke mindre ved.

Når vedkubbene blir varme i en ovn, begynner de å avgi
energirike  organiske gasser. 5o prosent av energien i
veden ligger i disse gassene. Tenner du opp fra toppen
vil varmen gjøre at gassene fra de nederste kubbene
stiger opp, møter flammene og antennes, og blir dermed
forbrent og gir mer energi. Tenner du opp på gamle
måten, fra undersiden, vil disse gassene sive ut av pipa
uforbrent, og da sløses energien. Kilde: SINTEF
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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. 

Gatekunst: Fokuser på det positive
Jeg leste artikkelen deres "Kunst eller hærverk?" i siste nr. og
kan ikke la vær med å tenke over de forskjellige holdningene til
malerne som blir intervjuet. Det er interessant å høre "Stian" sin
måte å snakke om graffitien sin på i forhold til "Kristoffer". 

At "Stian" ønsker å bidra med sine kreative evner, men blir
kneblet av Oslos nulltoleranse og får en opplevelse av ikke å bli
inkludert i samfunnet, er veldig tydelig. "Kristoffers" holdning er
jo stikk motsatt. Han ønsker ikke å male om ikke det er ulovlig,
eller om det blir kjedelig, slik han sier på første side av artikke-
len. Kan det være at disse to graffitikunstnerne søker etter stikk
motsatte ting gjennom samme kunstkultur? Og at det ene er
konstruktivt og positivt for samfunnet mens det andre er de-
struktivt og negativt? Ting er jo sjelden helt svart/hvitt, heller
ikke innen gatekunsten.

Kommentarer som "de tenker ikke på meg" og "fuck you" 
vitner jo om hva som ligger bak kunstutfoldelsen for en del. 

Ondt avler jo ondt, vold avler vold og man høster som man
sår etc., så hva med å fokusere på det positive innen gate -
kunsten? Som for eksempel at i Stavanger ønsker naboer at en
del gatekunst blir stående, eller at noen av de som velger disse
uttrykksformene får etablert seg som kunstnere eller grafiske
 designere? Jeg skulle likt å se dere lage en reportasje med et
fokus på det positive i alt sammen. For eksempel om Robert
Sandberg, "Espen" som får sin egen vegg eller Dolk.

Ellers må jeg takke for et fint magasin,
Terje Andersen, daglig leder Sprayboks AS

Varme i lyspærer
De nye lyspærene – hvorfor er det aldri noen som nevner det
faktum at vi neppe vil spare strøm med dem – de utvikler jo
ingen varme! Og man må nå engang ha varme i dette kalde
landet om vinteren. Med kalde nye pærer må vi jo bare sette
på mer strøm på elektriske ovner!  Jeg har erfart at når det er
kaldt, setter jeg på alle lysene i stuen og kan slå av
tilsvarende panelovner, og sitter igjen med god jevn varme,
lyst og koselig. Kalde boder og toaletter med vannrør i kan
greie seg med en lyspære eller to – hva når de blir borte?
Varme må man jo ha der også!! Og en annen ting; De nye in-
neholder jo kvikksølv, en av de verste miljøgifter som finnes.
Er det virkelig noen som innbiller seg at ikke disse pærene
kommer til å havne i naturen i store mengder? Å tro noe
annet er å tro på julenissen.

Hanna Haug Fonneland, Oslo.
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ThyssenKrupp Encasa 
Life in motion.

Velkommen hjem.

Med HE 7 er det ingen kompromisser - alt er opp til deg. 

Vi designer, produserer og installerer din HE 7 Home 

Elevator i full forståelse med at den vil utgjøre en sentral 

plass i hjemmet ditt. Ved å kombinere det siste innen 

teknologi med din personlige stil, garanterer vi at resul-

tatet bli det aller beste.

Tross alt, hjemmet ditt skal 

jo bare inneholde ting du 

setter pris på og som øker 

livskvaliteten din. 

Tlf. 23 17 37 00 • www.tk-encasa.no 

 • post@tk-encasa.no

debatt og meninger
Start protestbevegelse!
Jeg tillater meg, som medlem i HL, å spørre om
Huseiernes Landsforbund har til hensikt å ta opp
med og protestere overfor Finansdepartementet
og Skattemyndighetene vedtaket om å øke lig -
ningsverdiene for primæreiendom med 15 prosent
for inntektsåret 2012?

Man gjennomførte nylig en endring i dette
systemet med nye taksteringsregler, og vi ble alle
pålagt å måle opp våre eiendommer. Så vidt jeg
husker ble det sagt at dette ikke skulle føre til
vesentlige økninger av eiendomsbeskatningen.
Hva ser vi?? Tidligere steg jo ligningsverdiene på
egen bolig jevnt og trutt med 10 prosent i alle år,
dog ikke under de borgerlige regjeringer. Dette er
jo typisk rødgrønn regjerings praksis og -politikk
og med det nåværende ”regimet” kan man ikke
vente noen forutsigbarhet i noe som helst. 

Jeg vil anmode Huseiernes Landsforbund og
dennes tidligere så aktive leder Peter Batta om
virkelig å starte en protestbevegelse mot denne
økningen spesielt. 

Morten R. Kolderup

Vil huseierne bidra?
Regjeringen vil ha flere huseiere, sier Navarsete. Dette er hyggelig
lesestoff for et mangeårig medlem og huseier. Men kan vi stole på slike
utsagn fra en regjering ledet av vårt mest avgiftskåte parti? Jeg mener
nei, selv om jeg er enig i det Navarsete sier i nr. 5/2011, at det er en
fordel at flest mulig blir eiere av egen bolig, men det går ikke med det
systemet regjeringen niholder på, som gjør terskelen for å komme inn
altfor høy.

Vi har selv nettopp vært igjennom skifte av bolig til stor glede 
for familien, men enda større for staten, som har raket inn nærmere 
kr 350 000 fra de tre som solgte og kjøpte. Men slik har boligmarkedet
blitt i Norge og politikerne gjør intet for å rette opp systemet så lenge
de har en melkeku der ute. 

Jeg savner litt mer målrettet kritikk fra Huseierne i den senere
tiden, ikke bare av gebyrer og avgifter, men innsatsen fra stat og
 kommuner når det gjelder å legge til rette for boligbygging i stor skala
slik at man kan holde prisene nede. Jeg tenker på at staten burde
 finansiere kommunenes utgifter til regulering og infrastruktur i nye
boligområder, slik som skoler, barnehager, veier, sykkelstier og
 nødvendige kommunikasjoner, istedenfor å legge mesteparten på
 utbyggerne som da selvfølgelig legger disse inn i boligprisene. 

Har vi lov å håpe på at Huseierne vil bidra til å sette disse temaene
på menyen i god tid før valget?

Frede Sund, Akershus Pensjonistparti
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Man kan forstå at ingen vil ta regningen, men kommunen tar
en ekstra utgift på vann- og avløp inn igjen året etter.
 Tjenesten er selvkostfinansiert. Gebyrene vil øke noe. For-
sikringsselskap med ekstra utbetalinger må øke premien i
konkurranse med andre. Alle forsikringstagere rammes litt,
men ingen veldig mye. En huseier kan derimot få katastrofalt
store utbedringskostnader etter en skade. Noen er heller ikke
 forsikret. 

Enkelte kommuner har valgt å fraskrive seg ansvar for slike
skader selv om de eier avløpsnettet og selv om de har et
 objektivt ansvar for slike skader etter forurensningsloven.
Rådmannen i en slik kommune bør nå sende ut pålegg om å
separere avløp og overvann og pålegg om tilbakeslagsventil
på avløpet i all hus. Slik kan kommunen stå sterkere juridisk i
erstatningsspørsmål.

Måtte vi forskånes fra slike folk og fra slike kommuner. De
saboterer poenget med å ha en offentlig sektor. Kommunen er
der for innbyggernes felles oppgaver og interesser og svikter
fatalt hvis den møter uheldige huseiere og innbyggere som
om de drev en privat bedrift. En kommune kan ikke opptre
slik og samtidig gjøre krav på særbehandling som forvalt -
nings organ. Kommunen har til og med mindre ansvar overfor
sine kunder enn private. På vann- og avløpssektoren er den
viktigste forskjellen at en markedsaktør begrenses av en
markedspris skapt av konkurranse mens kommunen har en
 inntektsramme fastsatt etter selvkostprinsippet. 

Huseieren betaler fullt ut for vann og avløp, må finne seg
i pålegg, men mister sine rettigheter som forbruker når kom-
munen leverer tjenesten. Med sine særrettigheter kan kom-

munen til og med drive slik at de sparer seg selv for 1 krone
og gir blaffen i om andre får en regning på 3. 

Det er ikke jussens skyld at det går bra. Det er det gode
skjønn de ansvarlige for sektorens daglige drift utviser, som
redder situasjonen. Ofte blir folk i en klemme hjulpet. Mange
strekker seg langt for å løse problemer på en praktisk gjen-
nomførbar måte. Og takk for det!

Forsikringstagere får en egenandel ved første gangs
skade, dobbel ved neste skade og tredobbel ved skadetilfelle
nummer tre. Ved tilbakeslagskader virker ikke dette insita-
mentet, for kunden kan ikke påvirke skadetilfellene, og det de
kan gjøre har en pris som er mye høyere enn deres andel av et
kollektivt tiltak. Summen av tilbakeslagsventiler på alle
tilknyttede eiendommer er skyhøy mot hva en ledning med
større kapasitet koster eller prisen for bedre vedlikehold. Små
enkle tiltak for å lede overvann bort fra avløpsledningene er
ofte nyttig. 

Vi forventer at kommunen er et organ for fellesskapet med
løsninger og dekning av skader som mangler ved nettet
påfører abonnentene. Det er opp til kommunen å ta mer ans-
var enn loven pålegger dem – ikke mindre. Kommunene må se
lenger enn sin egen bunnlinje og ta ansvar for oppgaver som
ikke kan løses individuelt uten kaos. Klimaskader betales av
huseierne til slutt uansett – enten direkte eller indirekte. For
kommune og forsikring medfører ansvar et visst ubehag, men
bunnlinjen er den samme. For en huseier kan det bli kata -
strofe.

Utredningssjef Dag Refling, Huseiernes Landsforbund

debatt og meninger

Overvann: 
Huseiernes forventninger, 
krav og egenansvar 
I fjor hadde Norge vannskader for 1 milliard kroner på grunn av klimaendringer. Hittil i år har
skadeomfanget økt til 1,8. Ved tilbakeslag i avløp med kloakk som velter inn i huset fra en kommunal
ledning reiser spørsmålet seg om huseier, forsikringsselskap eller kommune skal dekke skaden.

Dag Refling
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GLAVA® gjør det lettere å velge isolasjon 
Gjennom 75 år har GLAVA® utviklet produkter og isolasjonskunnskap spesielt tilpasset 
norsk klima og byggeskikk. GLAVA® PROFF 35 har enda bedre isolasjonseffekt, og 
bidrar til å redusere dine energiutgifter - uten at det går på bekostning av trivsel, 
komfort eller miljø. Med GLAVA® blir norske bygg bedre isolert og stadig mer energi-
effektive og miljøvennlige.

ENDELIG ER DEN HER!
GLAVA® PROFF 35
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KVINNER ER 
INTERIØRSJEFER:

Mannen må ta mer ansvar
på hjemmebane, mener
sosialantropolog Rune

 Døving. I dag er det
kvinnene som kan mest om

interiør, og derfor vil de
også bestemme.  

Se side 75

NYE RØR:
Mange gamle hus har

rustne og dårlige rør. Ved å
føre en strømpe inn i de

gamle vannrørene før det
går hull, kan du forhindre

vannlekkasjer og spare deg
selv for store ødeleggelser

go mange ergrelser.  
Les mer side 81

Noen og hver kan ønske seg et nytt image innimellom. Å pusse opp stua eller
kjøkkenet er sannsynligvis lettere enn å pynte på eget utseende, selv om også det
koster noen kroner. Det er imidlertid en god del man kan gjøre selv hvis man ikke
har for mange tommeltotter. Morsomt er det også. I denne utgaven viser vi blant

annet hvordan du kan tapetsere veggene. Se side 84.

tema: oppussing

MANGE MULIGHETER: Er hvitt på
vei ut? Vanskelig å si, men mulig-

hetene er mange når man skal
pusse opp. Uansett trenger man
ofte et lag med nøytral grunning

først. Foto: Scanpix.



Individuell tilpasning!
Gilje vinduer gir deg alle mulighetene...

www.gilje.no

- Gilje vinduer gir bedre isolering med lavere U-verdi. 
- Lettere vedlikehold med vinduer kledd med aluminium!
- Vi leverer komplette vindus- og dørløsninger. 
- Individuell tilpasning og punktlig levering er vår styrke.

Gilje vinduer, - et bærekraftig valg!

LÆ
RD

A
L

Symbolet for
bærekraftig skogbruk



FEMININT: Rune Døving mener det er et problem at fars estetiske smak sjelden får dominere husets
sentrale rom. Her er det ikke plass til fotballskjerfet. Foto: Joronn Sagen Engen / Scanpix.
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oppussing

Hun bestemmer 
hvor skapet skal stå

Det er blitt 2012, fedrekvoten har økt og
menn bruker stadig mer tid på husarbeid.
Det ser bra ut i likestillingens land.  Men når
det kommer til det estetiske, hvordan vi
innreder hjemmene våre, mener sosialan-
tropologen vi er forbausende tradisjonelle.

– Det er ikke tilfeldig at en mann som er
interessert i interiør ofte blir mistenkt for å
være homoseksuell. Det handler mye om
plikt og makt. Kvinner vil bestemme. Du
skal være ganske blind når du kommer inn
i et hus om du ikke ser kjønnsrollene, sier
sosialantropolog Runar Døving, forsker ved
Senter for forbruksforskning.

Det er sjelden fars estetiske smak domi-
nerer husets sentrale rom; kjøkken og stue
er stort sett forbeholdt mors sans for farger

og detaljer.  Hun fyller opp med Shabby
Chic, tørkede blomster og nips, noen ganger
til mannens store fortvilelse. Enkelte hjem
kan være så overfylt av blondegardiner, pyn-
terosetter og ha et så feminint preg at du blir
overrasket når brudebildet avslører at det
bor en rørslig kar med skjegg der også.
– Jeg mener det et stort problem. Han får

ikke henge fotballskjerfet sitt i stua, mens
konas tørkede blomster er lov. Jeg har til
gode å høre om en kvinne som sover i et
Manchester United-sengetøy. Kvinner sitter
med ”fasiten” på hva som er god estetikk
mener Døving.

Far i huset får ofte bare lov å bestemme
hvordan kjellerstuen skal se ut, eller kanskje
det gamle barnerommet, og i garasjen er

En utdatert klisjé? Nei, 
sier forsker Runar Døving:
Et hjem uten en kvinne, 

er ikke noe hjem. 

TEKST OG FOTO: SOLFRID SANDE



han ensom majestet. For når de huslige syslene
skal fordeles, regnes ofte ikke bilen med.  Kvinner
anser det som mannens greie å holde bilen i
stand. Garasjen er et ekstremt mannlig domene
og vaskemaskinen er kvinnenes i den andre en-
den. Bilkjøp er et av få familiekjøp der kvinnen er
med, men ikke har siste ordet.

Garasjekongen
– Jeg synes du har det litt rotete i garasjen, sier
Mette Sørensen.
– Hun vil bestemme her også, ler Alf Sørensen.
Han har bygget tre garasjer for å få plass til alle

sakene sine.  Naboen fleiper, og spør hva de skal
med tre garasjer når det ikke er plass til bilene, for
de må stå på utsiden.  Han trenger plass til verk-
tøy, fiskeutstyr, en haug soveposer, gressklippere,
motorsykkel, kano og saker han trenger for å
hjelpe Mette når hun vil pusse opp. Han til-
bringer en del tid her, men Mette sier at han alli-
kevel ikke er av den typen som tilbringer hele li-
vet sitt i garasjen, mens kjerringa fyller opp huset.
Hun liker nok å fylle opp hun også, for etter at de
pusset opp stuen ville Alf ha litt forandring.

– Vi hadde en liten diskusjon her om dagen,
om at vi ikke skal fylle opp med ting og tang. Jeg
liker ikke å bli dynget ned.
De flyttet inn i huset i Fjellveien i Slemmestad

i 1968 da de var nygifte, og huset flunkende nytt.
Nå er de pensjonert, og har fått mye fritid,  tid til
hyttebygging og oppussing.  I huset i Slemmestad
er stuen blitt forvandlet fra dyp bonderød til lys
grå, en forandring som fryder begge to.

Det er oftest Mette som setter i gang ombyg-
gingsprosjektene, det er hun som tar initiativet,
men hun ser ikke alltid hvor mye arbeid som
 kreves. 
– Det er Alf som må gjøre drittjobben, ler hun.
– Mette sier i fra når vi må gjøre noe, jeg ser

det ikke så godt, bekrefter Alf. Han er ikke inter-

essert i gardiner, men liker å gå i butikker. Det
hender Mette må stoppe ham.
– Skatollet tente jeg på, skyter han inn. Han vil

ha æren for noen av innkjøpene.
Alf trives godt i stua, selv om han ikke alltid

er enig i det hun kommer med. Enkelte ting hun
kjøper, som noen kunstverk, er han ikke så glad
i, men han sier de ikke må være enige i alt, de har
begge sterke personligheter.

Forventninger, forventninger
Hvorfor er det slik at kvinner vil bestemme over
det estetiske? Født sånn eller blitt sånn? 
– Når en kvinne etablerer seg blir hun vertinne,

og når hun får barn blir hun mor. Det er forven-
tet at kvinner skal ha kunnskap om interiør, om
gardiner og høytider. Det kreves at kvinnen skal
ha innsikt, men det forventes ikke av mannen,
mener sosiantropolog Runar Døving.

Nettopp disse forventingene gjør at kvinner
skaffer seg kompetanse på dette området, noe de
fleste menn ikke gjør. Siden hun har denne kunn-
skapen kan kun lettere bestemme og dominere i
avgjørelsene. Damene har hevd på estetikk. Vi tar
etter foreldregenerasjonen og dermed kommer
ikke likestillingen i den estetiske utformingen et
hakk videre fordi mange menn ikke skaffer seg
kunnskap til å stille opp mot damene, mener
forskeren. 

Runar Døving understreker at bildet varierer
sterkt fra landsdel til landsdel, mellom de som
bor i hus og leilighet, og likhetene er større i by-
ene der begge jobber, men generelt er det da-
mene som bestemmer i parforholdet.

– Noe av det mest kjønnsdelte ser vi i ukebla-
dene, der ser du den åpenbare prioriteringen som
henger sammen med innkjøp. Det står ikke noe
om julepynt i ”Vi menn”, men det står mye om
det i kvinnebladene. Det er et kvinneansvar, sier
Døving.

FLYKTER UT: Alf Søren-
sen har bygget tre gara-
sjer for å få plass til alle
sakene sine; blant annet
fiskeutstyr, gressklip-
pere, motorsykkel, kano
- og verktøy han trenger
når han skal hjelpe
kona Mette å pusse opp.
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Nå paret får barn går de også oftere inn i det
tradisjonelle mønsteret, der det er kvinnene som
sørger for det estetiske uttrykket til både barn og
hjem. Døving mener mannen er den store tape-
ren på hjemmebane.  Det finnes menn som ikke
har boevne, men det finnes ikke kvinner i en slik
situasjonen. Det er en plikt for kvinner å ha gar-
diner i vinduene og pynteputer i sofaen.

– Det ligger nok noe i vår natur, men det er
ikke spesielt vanskelig å lære seg å innrede et
hus. Menn må få kompetanse på innredning.
Det er ikke vanskeligere å operere en symaskin
enn å fikse bilen. Mange kvinner nekter mannen
denne innsikten, sier Døving. 
Men selv med kunnskap og erfaring om det es-

tetiske kommer også Runar Døving til kort i møte
med kona; bare noen ganger vinner han frem.
Han kan snekre og sa at han kunne pusse opp og
bytte kjøkken, men på en betingelse, at han ville
bestemme, noe hun motvillig gikk med på.

– Jeg brukte min kompetanse til å ta makten
over prosessen. Dette lærte meg gleden med å ta
den estetiske beslutningen. Hun ble fornøyd et-
ter hvert. Menn er jo mye involvert i  prosesser
med bygging, men det er et stykke igjen til å få be-

stemme fargen på veggen, eller hvor bildene skal
henge, sier Døving.

Vil tekkes kvinnene
At det er damene som oftest tar de estetiske be-
slutningene, blir bekreftet. Jøtul tok i 2002 en ny
vei i sin design av peisovner nettopp for å tekkes
kvinnene.  De hadde en undersøkelse som viste
at fem av ti beslutninger om valg av peis ble tatt
av damene alene selv om mannen var med. Kun
i ett av ti tilfeller tok mannen beslutningen alene. 
– Menn er opptatt av ovnens brennevne og ef-

fekt når de er i butikken, men når de kommer til-
bake med kona er det ofte hun som bestemmer,
og da avgjør designet. Jeg har snakket med for-
handlere og de sier det fremdeles er slik, sier
markedssjef i Jøtul, René Christensen.
– I Russland er det mannen som kjøper ovnen,

mens her i Skandinavia er ovnen blitt et møbel og
da kommer kvinnene inn i beslutningsproses-
sen. Jeg tror nok at den yngre garde av menn vil
bli mer med i fremtiden. Jeg har en svigersønn på
22 som er veldig interessert i design, sier Rene
Christensen.

KVINNEKOMPETANSE:
Det er en selvfølge at
kvinner har kunnskap
om gardiner, interiør og
estetiske uttrykk. Man
har ikke de samme for-
ventningene til mannen,
og derfor blir han den
store taperen på hjem-
mebane, mener sosial-
antropolig Runar Døving.
Foto: Signe Dons /
Scanpix.
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Hjelp å få
Det er ikke lenger akseptabelt at en mann over
tretti, og som bor alene, har en leilighet som ser
ut som en sliten studenthybel, mener Birgit Tor-
kildsby i Wow Design. Kan du ikke fikse den
selv, kan du alltid leie noen til å ordne for deg.
Mange leier rett og slett inn hjelp, og Torkildsby
har hjulpet mange single menn å innrede leilig-
hetene.
– Singelguttene er en ganske homogen gruppe,

de tjener ofte bra og de har kapitalen som skal til
for å innrede. De ønsker ikke en typisk gutte -
leilighet, mange er glad i å lage mat og vil ha et
stilig representativt hjem, sier Birgit Torildsby. 

Vil menn ta mer kontroll i hjemmet i frem -
tiden? Runar Døving håper på en kompetanse -
heving, men han er blitt litt usikker. Han spurte
nylig mange unge studenter på Markedshøg -
skolen der han underviser om hvilke rom faren
deres hadde bestemt i huset, og svaret han fikk
var ikke mange andre rom enn kjelleren eller
 garasjen. 

– Jeg spurte guttene om det plaget dem ikke å
ha noen beslutningsmyndighet, og hvordan for-
ventningene deres var til fremtiden. Da svarte
mange av guttene at det kommer an på dama.
Dette var tjueåringer. Det var overraskende. 

Flatskjerm og gardiner
De har vært sammen i ti år, gift i to og har snart
to barn. Endre og Siv Hege Thoresen tilhører den
unge generasjonen, de gjør nok ting litt anner -
ledes, men rollemønsteret er godt plantet på den
tradisjonelle siden. I rekkehuset på Lofthus har
han blitt inspirert av svigerfar og har tatt over
 boden, der han snekrer og har verktøyene sine.
De har nettopp bygget på en ny del til huset,
uten å støte på de helt store diskusjonene.

– Jeg bidrar ikke mye i byggingen, men pleier
å få det som jeg vil. Når jeg finner noe jeg synes
er fint og spør om det er greit, er det ikke ofte det
ikke er det, sier Siv Hege.

– Vi er stort sett veldig enige. Hadde Siv Hege
kommet med noe jeg ikke likte, ville jeg nok sagt
fra, mener Endre. Han sier han gjerne vil ha noe
å si om det Siv Hege putter inn i huset, som da
hun skulle på Ikea med en venninne og fikk med
seg en handleliste. Samtidig mener han det er en
vesentlig forskjell på menn og kvinners interesse-
felt. Han liker stor tv og Stressless, noe han også
har fått. Dette trumfet han gjennom. 

– Jeg har flere venninner som sier ”åh, nå har
han tatt inn en stor tv”, og jeg kjenner mange som
smyger inn nye pynteting, mange menn legger
ikke merke til det, legger Siv Hege til.
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HUN BESTEMMER: Sive
Hege Thoresen pleier å få
det som hun vil. Mannen
Endre måtte gå noen
runder før han fikk tilla-
telse til å ha stor TV og
Stressless i stua. I boden,
hvor han har verktøyet
sitt, er det han som er
konge.



– Jeg jobber i et kvinnedominert yrke, er lærer, og
hvis det blir for mye interiørprat, må jeg bare gå ut.
Jenter leker med dukker og gutter interesserer seg for
Stressless, sier Endre.

Kvinnene vil at huset skal være representativt, og
skaffer seg kunnskap. I byene har menn ofte et høy-
ere kunnskapsnivå om innredning, og de etablerer seg
senere, og dette kan føre til flere konflikter.

– Arbeidsdeling er en god ting, det er effektivt og
hindrer konflikt. Det at vi har ulik kompetanse kan
være en grei strategi, men min oppfordring er at all ny
kunnskap er bra. Der er ikke farlig for far å kjenne til
forskjellen mellom silke og bomull. Det går an både
å drive med jakt og husarbeid, mener Runar Døving.

Siv Hege og Endre Thoresen mener de er blitt
 ganske like etter alle årene sammen, men det er frem-
deles noen vesentlige forskjeller. 
– Jeg tror det ville vært mange kjedelige hjem uten

kvinner, sier Siv Hege.
– Vi hadde ikke hatt den turkise vasen og egne 

 julegardiner da, legger Endre til. 
husogbolig@huseierne.no
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Bosch Varmepumper 

Spar penger mens 
du gjør andre ting

Med en varmepumpe fra Bosch

kan du redusere oppvarmingskostnadene 

dine med over 50%, dette gjør at du sparer 

penger som du kan bruke på andre ting!

Kontakt din lokale forhandler for et godt 

kampanjetilbud på Bosch EHP 6.0 AA.

Finn din forhandler på www.bosch-climate.no

www.kurergra�sk.no

FRIR TIL DAMENE: "En hvit peisovn gir helt nye muligheter for
de interiørbevisste av oss" heter det i pressemeldingen som
følger Jøtuls nye vedovn, F 163. Ovnsprodusenten er opptatt av
å tekkes kvinnene. I Skandinavia er ovnen blitt et møbel og da
er det som oftest kvinnene som bestemmer hva som skal
 kjøpes, bekrefter markedssjef René Christensen. Foto: Jøtul.



Vannsjekken koster kun kr 00,-
(Medlemmer av Huseiernes Landsforbund  
får kr 500,- i rabatt ved å oppgi medlemsnummer) 
Gå inn på www.huseierne.no og bli medlem i dag.

Vannsjekken

Omfanget og skadevirkningene 
fra vannlekkasjer har økt dramatisk 
de siste årene. Med Vannsjekken 
reduserer du faren for lekkasjer.

Når vi tar Vannsjekken hos deg, kontrollerer vi 
synlig VVS-utstyr som kraner, rør, sluk, vannlås, 
vaskemaskin- og oppvaskmaskinkoplinger, varmtvannsbereder 
med mer. Vi kontrollerer alle rom med vann og avløp, slik som 
kjøkken, bad, toalettrom og vaskerom. Vannsjekken gjennomføres 
av Varme & Bads dyktige fagfolk.

Slik bestiller du Vannsjekken: 

vannsjekken.no

NORGES LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR 
PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET

Finn din Varme & Bad forhandler på vb.no

Varme & Bad samarbeider med  
If og Huseiernes Landsforbund  
for å forebygge vannskader.



Tidligere har Hus & Bolig skrevet om rørfor-
nying utvendig. Å få nye rør uten å grave
opp tomten er strålende. Men kan man

gjøre dette innvendig også? Lekkasjeskader som
følge av ødelagte rør er en dyr affære og jo eldre
huset blir jo større er sjansen for at dette vil
ramme deg.

– Årsaken til at vi ser så mange skader på rør-
lekkasjer innvendig er at de færreste gjør noe
med rørene sine før lekkasjen oppstår. Følgende
ved en lekkasje kan være av større og mindre
grad. Da må man spørre seg selv om man tør
vente på en mulig kjempeskade, eller om man vil
ta tyren ved hornene og være føre var, sier mar-
kedsansvarlig Per Christian Nordby i Olimb Rør-
fornying AS.

Teknologien med å fornye innvendige rør er
hentet fra utvendig rørfornying, og privatmarke-

det er i sterk vekst.
– Dette er noe vi begynte med for fem eller

seks år siden. Vi gjør mye på store offentlige bygg,
men privatmarkedet er et stort vekstområde. Vi
har mange henvendelser på private eneboliger,
men også fra borettslag som ønsker å skifte ut
gamle rørsystemer, sier han.

Kjapt og enkelt utført
Den store fordelen med teknikken er akkurat
som ved utvendig rørfornying – du trenger ikke
grave eller rive noe som helst. Som oftest gjøres
jobben når en lekkasje først har oppstått. 

– Rørene fornyes med en epoxymettet foring,
eller strømpe, som føres gjennom gamle rør på
samme måte som på offentlige rør, bare i mindre
dimensjoner. Foringen legger seg på innsiden av
røret. Da blir naturligvis de innvendige dimensjo-

Nye rør uten masse rør
Du trenger ikke rive badet for å skifte ut rørene i huset ditt. Skifter du før det blir lekkasje sparer
du deg selv for enorme summer og mange bekymringer.

TEKST: DAG ERIK KONGSLIE
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UNØDVENDIG Å ØDELEGGE:
Rørene kan fornyes med en
epoxymettet foring eller
strømpe som føres gjennom de
gamle rørene. 
Foringen legger seg 
på innsiden av røret. 
Dimensjonen på røret 
blir mindre, men 
det nye belegget er 
vesentlig glattere 
og jevnere. 

Grafikk: Kenneth Lauveng / Mediamania



nene på røret mindre, men dette kompenseres ved
at det nye belegget er vesentlig glattere og jevnere,
sier Nordby.

– Selve arbeidet som utføres er en del billigere
enn hvis en rørlegger skulle byttet rørene fysisk. I
det store og det hele er det ikke prisen som er inter-
essant, for den er ikke høy sammenliknet med rør-
leggerkostnadene. Det som er interessant er at du
slipper alle følgeskadene. Du trenger ikke lenger å
rive badet, gulvet, vegger eller liknende for å
komme til rørene. Du trenger ikke flytte ut av bo-
ligen din på ubestemt tid hvis den er ubeboelig. Å
fornye røret på denne måten tar en arbeidsdag og rø-
ret er klart til bruk umiddelbart etter gjennomføring, sier
Nordby.

Dermed kan man ta høyde for at arbeidet starter når man går
på jobb og er ferdig når man kommer hjem.

Føre var eller etter snar?
– Hvis boligen er eldre enn 20 til 25 år, bør man i hvert fall
fremskaffe opplysninger om rørtilstanden. Å foreta en kamera-
sjekk av rørene koster noen tusenlapper, men kan være vel
verdt pengene når man på denne måten kan unngå store utlegg
senere. Spesielt er dette aktuelt ved kjøp og salg av bolig, sier
Nordby.

Dersom man planlegger å bo i boligen i mange år, eller ser
for seg at det blir ens siste bolig, kan det være lurt å investere i
sin egen sikkerhet. I markedet er det derimot liten tro på at du
får mye igjen for pengene ved videresalg.

– Jeg tror dette har begrenset betydning på en-
delig salgssum. Du skal ikke prioritere dette for å
øke verdien på boligen. Gang på gang ser vi at
kjøperne i boligmarkedet er kortsiktige. De ser
ikke ti år frem i tid. Det er objektet i sin helhet
som til slutt betyr noe når salget går gjennom, sier
styreleder Terje Buraas Eiendomsmeklerforeta-
kenes Forening.

– Vi bor kortere og kortere i samme bolig og
vi pusser opp stadig mer. Selv om en megler ikke
tar hensyn til alderen på rørene, setter han pris-
antydningen på bakgrunn av takst og hva han

mener objektet totalt er verdt. Til syvende og sist er
det markedet som bestemmer prisen. Rørenes tilstand er under-
ordnet, men det trekker definitivt ikke ned, sier Buraas.  

NITO takst har lenge ønsket seg større fokus på rørtilstan-
den innvendig. Kai-Haftor Olsen skulle gjerne sett større fokus
på dette i salgsdokumenter.

– I dag er det ikke pålagt å opplyse om rørenes alder i til-
standsrapporten. For takstmenn som er på stedet er det umu-
lig å si noe om tilstanden på røropplegget uten å foreta nøye
undersøkelser. Når det ikke er nevnt noe om rørene i prospek-
tet må du gå ut i fra at rørene er fra byggeåret. Dersom det er
nevnt, er det helt klart et pluss i forhold til kjøp, sier lederen av
NITO takst. 

Problemperiode
Særlig er det rør i bygg fra slutten av 60-tallet og starten av 70-
tallet som kan komme til å skape mye hodebry.

Når det er kvalitet og økonomi som teller!

Hvorfor betale mer enn du må? 
Ser du på hele regnestykket er bad bygget 
med Litex ett av de rimeligere alternativer. 

Fordi:
• Litexplaten er vann- og damptett og skal 

IKKE helsmøres med membran. Dette gir 
besparelse i innkjøp av membran, tiden det tar
å smøre nødvendig antall strøk med membran,
samt ventetiden mellom hvert strøk.

• Tetting av et LITEX-bad er vesentlig raskere
enn konkurrerende system. Det betyr at du
rekker over flere bad på kortere tid! 

I tillegg:
• Litexplaten er lettest i vekt! Fra kun 1,9 kg pr. plate.

Du slipper vonde skuldre og dårlig rygg som 
resultat av tunge løft.

• Litexplaten gir minimal slitasje på verktøyet. 
Kniver og sagblader får lengre levetid med Litex.

• Litex gir lite svinn og avfall. 

• Litex gir våtrom lang levetid. 
Du unngår fukt, sopp og råte.

Så er du som oss, - opptatt av totaløkonomi 
og kvalitet i prosjektet, da er valget enkelt!

www.litex.no

Må ha det - på badet!

LITEX – TRYGGE BAD!
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Per Christian Nordby 
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TOPP 5-GARANTI

HL-SPOT

BESTILL I DAG! 
810 33 700

HL 1908
810 33 700

– Rør fra denne perioden er særlig
dårlige. Rør som eldes er uansett et ul-
mende problem, men i denne perio-
den brukte man en type rør som i etter-
tid har vist seg å ha dårlig holdbarhet,
sier Per Christian Nordby.

Ved kjøp av en eldre bolig kan du
med andre ord ha en mulig vannskade
liggende å vente.

– Slik det er i dag må man bare
håpe vannskaden ikke oppstår før man
selv har solgt boligen og kommet seg
videre til neste. Prisnivået på boliger
står overhodet ikke i forhold til hvilke
mulige uforutsette problemer man kan

få dersom rørene ikke er oppgradert,
fortsetter han.

Olsen mener et større fokus på hva
rørfeil kan føre til vil gi utslag i salgs-
pris over tid.

– Hvor stor regningen vil bli er van-
skelig å spå. Dessuten må man også ta
høyde for ubekvemmeligheten med å
havne i en slik situasjon. Penger er en
ting, men det fører også med seg mye
ekstra arbeid. Det er vanskelig å sette
en pris på sånt, men jeg vil helt klart si
at det er en prutemulighet på en bolig
dersom man vet at rørene er gamle,
sier Olsen. dek@huseierne.no

Fordelaktig å være HL-medlem
– Gjennom våre samarbeidespartnere har man muligheten til å få gode priser på
slike tjenester. Både gjennom Ragn-Sells og Varme og Bad kan man få sjekket
tilstanden på rørene til en gunstig pris, sier markedssjef Ulf Borgan i HL. Som
HL medlem har du også tilgang på tjenester som fikser tette avløp,
høytrykkspyling og suging av forskjellige avfallstyper, tømming og kontrollering
av septiktanker og vedlikeholdsspyling og tv-inpseksjon av gamle rør. 

– Dette er viktige tilbud som vi håper medlemmene våre er flinke til å
bruke, sier Borgan.

 SJEKK RØRENE: Kamerasjekk av rørene og even-
tuelt rørfornying før lekkasje oppstår, anbefales.
Foto: Olimb Rørfornying AS.
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Enkelt å
fornye

med tapet
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– Det går sjelden mer enn tre måneder med
samme tapet i stua hjemme hos meg. Å skifte er
jo så enkelt og effektfullt. Og det er stort sett
gjort på en kveld, sier Rustenberg, som jobber
som kommunikasjonsansvarlig
hos Gjerdrum-firmaet Storeys.
Nå sist var det en drivved-tapet
som kom opp på to av veggene
hjemme hos Rustenberg. Den
høstet beundrende kommenta-
rer fra venner og bekjente. 

– Tapeter som imiterer tre,
betong og røffe materialer er vel-
dig populært for tiden, sier Ru-
stenberg. Som summerer opp
fordelene ved å tapetsere en
vegg fremfor å male den: 

– Du slipper alt arbeidet
med maskering og tildekking av
flater. Det er mindre søl og min-
dre styr. Og lettere å få pent. 

De siste årene har det vært svært populært å
tapetsere én vegg i et rom, en såkalt fondvegg.
Selv om interiørguruene påstår at det nå er helt ut,
er ikke Rustenberg enig. 

– Folk vil ha det, og så lenge etterspørselen er
stor, kan man ikke dømme det nord og ned som
umoderne. En fondvegg gir muligheten for virke-
lig å leke seg med farger og mønstre, mer enn
man ville gjort dersom man skulle tapetsert hele
rommet, sier hun. 

Innkjøp
Før du løper og kjøper tapetruller kan det være
lurt å tenke igjennom følgende: Hvor mye slita-
sje kommer veggene til å bli utsatt for? I stua
kan det kanskje passe med en fin papirtapet,
mens du på kjøkkenet må over på en kraftigere vi-
nyltapet. Sjekk på rullen hvordan vaskbarheten
er. Hvor mye tapetet tåler av vann, såpe og skrub-
bing skal stå opplyst på merkelappen på rullen. 

Hvis du faller for en mønstret tapet er det
viktig å kjøpe nok. En del av rullen vil nemlig for-
svinne når du skal ha mønsteret til å passe. Møn-
sterlengden kalles rapport og oppgis gjerne på rul-
len. Når du vet takhøyden kan du få hjelp i
butikken til å regne ut hvor mye som vil for-
svinne. Det finnes også kalkulatorer på nettet du
kan bruke. Husk at avskjær ikke kan brukes til å
lappe på i høyden, men at de kan brukes over
vinduer og dører. 

– Husk også å bruke gode redskaper. Kjøp

godt lim; ikke nødvendigvis det billigste, men det
beste, det vil du ikke angre på når du først står der
og jobben skal gjøres. Bruk en god tapetkniv, og
skift bladet ofte; blir det sløvt, river du i tapetet i
stedet for å skjære den, og dersom du ikke har tak-
eller gulvlist å skjule kanten bak, blir det ikke sær-
lig fint, sier Rustenberg. 

Forberedelser
Tak- og gulvlister bør løsnes før du begynner; da
er det ikke så farlig om kantene oppe og nede ikke

blir helt perfekte. Når listverket
kommer på igjen vil jo ikke det
synes. Fjern også plastdekselet
over stikkontaktene. 
Har du gipsvegger kan det være
lurt å grunne dem slik at du får
likt sug i hele veggen. Også
sponvegger bør grunnes, særlig
hvis du skal legge en ”levende”
tapet som for eksempel lintapet. 
– Sponvegger grunner jeg
gjerne med lim; jeg legger altså
et lag tapetlim som jeg lar tørke
før jeg begynner å tapetsere på
vanlig måte, sier selger Thomas
Hernes i Storeys. 
Hvis du skal ha en lys tapet på

en vegg som er mørk fra før, bør du gi veggen et
strøk lys grunning for å unngå at smale, mørke
striper skinner igjennom i skjøtene. Hvis du skal
legge tapet på en helt blank, malt flate kan det
være fare for at tapetlimet fester dårlig, og det kan
derfor være lurt å vaske ned veggen med salmiakk
først, og så gå over med slipepapir. 

Dersom det er vinyltapet på veggen fra før,
kan den i mange tilfeller enkelt trekkes av. Bak-
siden som blir sittende igjen er et godt underlag
å tapetsere over. Det er heller ingenting i veien for
å tapetsere oppå gammel tapet. Har det blitt gjort
noen ganger, er kanskje hjørnene litt runde; det
kan da lønne seg å skjære dem opp med en tapet-
kniv, så de igjen blir rette. Kantene kan dekkes
med sparkel og forsterkes med glassfiberstrimmel
om nødvendig. 

Har du strie, kan den i mange tilfeller glattes
ut med et lag veggfornyer. Veggfornyeren er en
slags tykk duk du kan lime rett på strien, og som
du så kan lime tapeten utenpå. 

Fiber for nybegynnere
– Er du helt nybegynner, kan det være lurt å
bruke en fibertapet, eller en vinyltapet med fiber-
bakgrunn. Dette er nok den aller enkleste varian-
ten å legge. Det er bare å lime den rett på veggen,
sier selger Thomas Hernes i Storeys. 

For å få festet tapetlengden rett, bruker du et
water eller en loddsnor, og tegner med blyant på
veggen for å markere hvor kanten på den første

Et vakkert tapet, litt nøyaktighet, godt lim og en skarp
tapetkniv. Dette er hovedingrediensene i en vellykket
tapetseringsjobb. – Enklere enn å male, mener Torhild
Rustenberg hos tapetleverandøren Storeys. Selv skifter 
hun tapet i stua med to til tre måneders mellomrom. 

TEKST OG FOTO:
RIKKE ÅSERUD



Torhild Rustenberg



tapetlengden skal gå. Smør lim på veggen, og
bruk for all del nok. Limet påføres gjerne som
maling, med rulle, men skal ligge langt tykkere
enn maling. 

– Det er kanskje den feilen folk oftest gjør; de
bruker ikke nok lim, sier selger Tomas Hernes i
Storeys. 

Når du har rullet på lim tilsvarende en tapet-
bredde på veggen, fester du tapetlengden i limet;
begynn oppe og stryk tapetet på nedover. Husk å
stryke opp og ned, ned og opp; ikke fra side til
side. Da kan lengden forskyve seg og ting blir let-
tere skjevt og galt. Limet er ikke som superlim.

Dersom tapetet får en liten bulk, er det bare å
løsne den og glatte den godt ut.  Øverst og nederst
finjusterer du; stryk på lim med en pensel, fest ta-
petet godt og skjær en rett kant med skarp tapet-
kniv. Skjær også til rundt stikkontaktene. 

Hjørnene
Dersom du skal tapetsere en fondvegg, er det
bare å begynne i en av endene. Skal du tapetsere
et rom, kan det være lurt å begynne én tapet-
bredde før et hjørne. Da beregner du rundt en
centimeter ekstra; dersom tapetbredden er 53
centimeter, lager du din loddrette blyantstrek ca.
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TYKK INN HJØRNET: Bruk en malerpensel
til å trykke tapetet ordentlig inn i  hjørnet
så det ikke blir avrundet. 

OVERLAPP: I hjørnet lager du en overlapping. 
Du fester den nye tapethøyden helt inn i hjørnet.
Men hjørner er skjeve; bruk derfor den loddrette
markeringen på veggen til å justere tapetet riktig. 

LIM: Ta på lim for hver nye høyde du skal
feste. 

RETT LINJE: Bruk water eller loddetråd
til å markere en loddrett linje på veggen
på hver side av hjørnet. 

SKJÆR: Eller riv tapetet i omtrent den høyden
du skal ha. Beregn noen få centimeter ekstra
som du kan skjære til i topp og bunn etterpå. 

MÅL: Har du ikke tapetbord, kan du bruke
gulvet når du skal måle ut tapethøyden. 

1 2 3

7 8 9
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ØVELSE GJØR MESTER: Så er det bare å
jobbe seg videre bortover veggen. 

SKJÆR TIL: Er du virkelig dreven, kan du
skjære til tapetet langs listen. Om du ikke
har tak- og gulvlister er det spesielt viktig
å bruke skarp kniv så tapetkanten virkelig
blir skåret, ikke revet av.  

STIKKONTAKTEN: Skjær rundt stikkontak-
ten med én gang du har lagt tapetlengden. 

LIM: Bruk nok lim – limet skal ligge mye
tykkere enn maling. 

FINJUSTER: Bruk en bred børste til å klemme
tapetet på plass i limet. Hold øye med kanten,
så tapetet ikke forskyver seg vekk fra den. 

FEST: Tapetet festes langs den loddrette
linja du har markert. Start øverst.

52 centimeter ut fra hjørnet. Dermed får du én
centimeter som dekker hjørnet og går over på
den møtende veggen. 

– Hjørnet i rommet er aldri hundre prosent
rett, men det er jo tapetbredden. Så for å kompen-
sere for bygningens skjevhet, og unngå at det
oppstår en smal glippe i tapetet i hjørnet, trenger
vi en liten overlapping, forklarer Hernes. 

Den neste lengden legges altså helt inntil hjør-
net; er tapetbredden 53 centimeter, måler du 53
centimeter ut fra hjørnet, markerer den loddrette
linjen din der, og legger så tapetet etter denne.
Denne overlappingsteknikken brukes også der-

som du skal tapetsere 
rundt et hjørne. 

– Så er det bare å 
arbeide seg videre bort-
over. Dette gjør du på 
en kveld når du har 
litt øvelse, sier Hernes. 
raa@huseierne.no



GODT LIM: 
Bruk nok lim, 
og kjøp lim av
god kvalitet. 

4 5 6

10 11 12
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En liten tapetguide:
Papirtapet er det originale tapetet og består
som navnet tilsier av papir med farge og møn-
ster. Det høres skjørt ut, men i dag får du papir-
tapeter som tåler både klut, såpe og vaskevann.
Papir er miljøvennlig og pustende, det vil si at
den til en viss grad slipper luftfuktighet igjen-
nom, noe som kan være positivt for innemiljøet.
Tradisjonelle papirtapeter skal fuktes før de
settes opp, men i dag finnes papirtapeter også i
andre varianter. Noen er forklistret på baksiden,
og skal påføres vann når de settes opp, omtrent
som et frimerke. Andre kommer med fiberbakside
og kan limes rett på veggen uten å fuktes. 

Fibertapet består av lange fibre av polyester og
cellulose som holdes sammen med et bindemid-
del. På nært hold kan man ofte se fibrene. Fiber-
tapet er pustende; positivt for innemiljøet.
Dette tapetet er lett å jobbe med; ingen fukting
kreves, det er bare å lime det rett på veggen.
Fibertapeten er formstabil, og blir man lei, kan
man bare tapetsere rett over med annen tapet
hvis overflaten er jevn. 

Vinyltapet er et plastprodukt som kan komme i
mange varianter. Noen er tykke og robuste,
andre tynnere og smidigere. Fordelen er at de
gjerne er slitesterke og lette å rengjøre. Mange
vinyltapeter kommer med fiberbakside, og er
dermed enkle å sette opp. Andre kommer med
papirbakside og må fuktes før de settes opp. 

Våtromstapet er tykk vinyltapet som tåler
vannsprut og har god vaskbarhet. Baksiden til
vinyltapet kan være av både papir og fiber, og
det er den som avgjør hvordan tapetet skal
settes opp. Dersom det er fiberbakside kan den
limes direkte på veggen. 

STORT UTVALG: Det finnes et enormt utvalg av tapeter, fra stormønstrede og fargesterke til duse og anonyme. Denne er fra Eiffinger.
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hlbutikken.nohlbutikken.noNyhete
r!

Mange gode tilbud for deg som er 
medlem i Huseiernes Landsforbund

Noraid førstehjelpspute liten 
– som vist på ”Ingen Grenser” 
og ”71° Nord”

medlemspris

190,-
ikke medlemspris

210,-

Art. nr: 705165

Art. nr: 1057

Art. nr: KD101s2

Art. nr: 001312

ikke medlemspris

880,-

medlemspris

790,-

Art. nr: 704823

Puten er beregnet for å bæres på belte eller legges i 
verktøykassen. Dette er et førstehjelpsprodukt med 
utstyr for å utføre livreddende førstehjelp, samt 
behandle kuttskader og små sår.

Burnaid hjemmepakke er utstyrt for å kunne takle 
mindre brann og skoldeskader som lett kan fore-
komme hjemme. Obligatorisk for småbarnsfamilier.

Taustige.
- Lett og smidig brannstige.
- Aluminiumsfeste og 
brannsikkert bånd.
- Frigjøres med et 
enkelt håndgrep.
- Max belastning 150 Kg.
- Stigen ligger 80 mm fra veggen

 Glimrende nøkkel-oppbe-
varing for nøkler til hus, 
hytte, båt, kontor osv
- Plass for 2 nøkler
- Leveres med Gummico-
ver som vær-beskyttelse.
- Designet med runde 
kanter som gjør den 
plasserings-vennlig 
på objektet.
- Over 1000 mulige 
kombinasjoner. Endre 
kode så ofte man ønsker
- Svært enkel å montere.

Optisk trådløs røykvarsler for 
seriekopling. 2 stk i pakken. Med 
seriekoplede røykvarslere kan du 
og familien sove tryggere. Om en av 
røykvarslerne gir alarmsignal vil 
også de andre gjøre det.

Alarmsignal: -85dB
Batterier medfølger
5 års garanti

Medlemspris 299,-
Ikke medlemspris 355,-

Medlemspris 725,-
Ikke medlemspris 852,-

Medlemspris 299,-
Ikke medlemspris 265,-

Burnaid 
Bandasjepakke Privat

Rømningsstige 3,9 meter

Key Safe Pro Slimline Titan

Art. nr: 706050
Denne kofferten er tilpasset små 
bedrifter, biler, samt private hjem. 
Innheholder utstyr for å utføre 
livreddende førstehjelp og behandling 
av mindre skader.

Medlemspris 790,-
Ikke medlemspris 860,-

Noraid førstehjelpskoffert 
m/innhold liten



Du bestemmer! 
Fleksible og skreddersydde garderober.

www.garderobemannen.no

Tlf: 69 36 81 70
eller post@garderobemannen.no
Ordrekontor: Man-tors 08-20, fre 08-16, lør 10-16

Vi kan garderobe

Walk-in og  
skyvedørsgarderober
Fleksible løsninger i alle størrelser og prisklasser  
til walk-in og skyvedørsgarderober  

Gratis hjemmebesøk
Vi måler opp og gir et uforpliktende tilbud

Inspirerende butikker
Besøk en av være butikker og se våre smarte  
og unike detaljer

Bruk smarttelefonen
og bli inspirert

Hus & Bolig-tilbud!Be om eget 

Fleksible 
garderober

      



Tar knekken på 
hybelkaniner
Endelig har noen funnet ut hvordan
man kan få hybelkaninene til å bli
igjen på feie brettet. Normalt henger
de igjen i kosten, men med ”Broom
Groomer” blir de tvunget ned i
feiebrettet. Et sett med ”gummitenner” raker seg gjennom feiekosten og sikrer
at ingenting henger igjen. www.quirky.com
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Tether – 
stettholder

Å vaske vinglass i opp-
vaskmaskingen er alltid en

utfordring. De færreste velger
å gjøre det fordi det er

vanskelig å plassere glasset.
Med Tether, som er en sta-
biliseringsarm, løses prob-
lemet og du kan endelig

plassere glassene trygt og
godt i maskinen. Bestilles på

nett. www.quirky.com

nyttpåmarkedet
“Den sikreste måten å fordoble pengene sine på 

er å brette dem én gang og putte dem i lommen.”
Frank McKinney Hubbard 

dek@huseierne.no

Ny høyttaleropplevelse 
Akkurat som flatskjermen revolusjonerte TV-apparatet, vil BeoLab 12,
ifølge Bang & Olufsen forandre lydopplevelsen i stuen. BeoLab 12 er
første vegghengte høyttalerkonsept utviklet med fokus på video og sur-
roundlyd. Høyttalerne inkluderer den berømte Acoustic Lens Technology.
Denne teknologien sprer de høye frekvensene horisontalt i 180 graders
vinkel foran høyttaleren, slik at lytteren kan sitte hvor som helst i rom-
met og likevel ha en fantastisk lydopplevelse. www.bang-olufsen.com

Har du en god idé?
Brenner du inne med en idé om et produkt
du mener har livets rett? Da kan du sende
ideen til quirky.com. Tenner de på ideen
utvilker de produktet og du får royalties
av salget. Begynn å tenke, dette kan bli
starten på din karriere som oppfinner.
www.quirky.com

Dekning i alle 
husets hjørner 
D-Link presenterer nå sine minste Power-
Line-adaptere hittil. PowerLine gjør det
mulig å utvide nettverksdekningen din til
hvert eneste hjørne av hjemmet ved hjelp
av strømnettet. Det eneste du trenger å
gjøre for å få et raskt og pålitelig nettverk
langt fra hovedruteren din er å sette en
PowerLine-adapter inn i et eksisterende
strømuttak – du trenger altså ikke å trekke
en eneste ledning. www.dlink.no
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Tåke på boks
Hva som kan selges med miljø og økonomi
som argumenter vil ingen ende ta. Nå er
det luftfuktere det gjelder. Hør bare: Tørr
inneluft, slik vi har om vinteren, oppleves
ofte som kjølig. Ved å øke luftfuktigheten i
rommet fra 30 til 50 prosent, kan tempera-
turen føles hele ni grader høyere, i følge
presseinformasjon fra Wilfa. Dermed kan
det – fortsatt i følge produsenten selv –
faktisk være god energiøkonomisering å
skaffe seg den nye luftfukteren ”Tåke”.
Jaha. www.wilfa.no 

Jeansgulv
Er tenåringen fæl til å slenge fra seg klær på
gulvet? I så fall kan løsningen være et nytt
gulv. Gulvprodusenten Tarkett lanserer
 nemlig laminatgulvet Playstyle Jeans denne
våren. Gulvet har, som navnet tilsier, jeans-
mønster. Det må jo bety at det å slenge fra
seg buksa på dette gulvet blir som å legge
fra seg kamuflasjejakka i villmarka. Vips, så
er klesrotet borte. www.tarkett.no

nyttpåmarkedet
“Det er ikke penger, men misunnelse som styrer verden.”

Curt Goetz

raa@huseierne.no

Død over sure kluter
Det spørs om det finnes noe eklere enn
sure kjøkkenkluter, og nå er de kanskje
endelig på vei ut av livene våre. I hvert
fall har de fått noen gode utfordrere i
Jordans Easy Wipe kjøkken engangskluter.
Klutene kommer i pakke med plastlokk
som forhindrer uttørking, og kanskje det
beste av alt – kjøkkenklutene har
baderomsbrødre: Easy Wipe toalett/bad er
bionedbrytbare og kan kastes i toalettet.
www.jordan.no

Smooth
Det er vanskelig å se for seg hvordan tidligere
 generasjoner overlevde uten blenderen. Hvordan fikk
de da laget seg sin daglige hvetegress-smoothie?
Heldigvis er den blenderløse tiden for lengst
 historie, og heldigvis kommer kjøkkenmaskin -
produsentene hele tiden med nye, forbedrede
 utgaver. Som for eksempel denne modellen fra
Braun, som kombinerer vakker design, kraft og
maskin oppvaskbarhet. www.braun.no 

Stavkirkeinspirert kasse
Rosemaling og treutskjæringer i Heddal stavkirke er inspirasjons-
kilden til disse to friske postkassene fra Jenny Lane Design.
Kassene er laget av galvanisert
stål og har flere lag med pulver-
lakk, slik at de skal tåle norske
værforhold.  Om du allerede har
postkasse, både hjemme og på
hytta, er det alltids mulig å
tenke alternativt: Hva med å
henge den innendørs, for opp -
bevaring av aviser, blader og
 lignende, og få vekk det
 irriterende avisstativet fra
 gulvet? www.jennylanedesign.no 



Spar energi 
    - velg LED belysning

Spør din nærmeste  Sikringen-elektriker, din rådgiver på LED belysning.

Ring 0 20 60 eller går inn på www.sikringen.no
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medlemsnytt

TEKST OG FOTO: DAG ERIK KONGSLIE

– Vi har nettopp innledet samarbeid
med Ragn-Sells, som er en total-
leverandør innen avfallshåndtering.
Dette gir medlemmene svært hyggelige
priser på privat containerleie, forteller
markedssjef Ulf Borgan i Huseiernes
Landsforbund (HL).

Viktig satsning
For Ragn-Sells er samarbeidet med HL 

et viktig ledd i satsningen mot privat-
markedet.

– Dette er virkelig et upløyd marked.
Hittil har vi stort sett vært orientert
mot bedriftsmarkedet og profesjonelle
aktører. Å tilby containere til privat -
personer er et helt nytt område vi
ønsker å satse på, sier Tor Arne Sand-
holt, direktør for salg og marked i  
Ragn-Sells.

For medlemmer vil prisene starte fra
2 300 kroner for en container som tar

opptil to tonn. 
– For de aller fleste holder det med

en slik. I gjennomsnitt ser vi at con-
tainerne vi henter av denne typen inne -
holder mellom 1 200 og 1 500 kg avfall.
Samtidig er det selvsagt mulig å bestille
større containere. Vi har alle størrelser,
sier han.

Ragn-Sells samarbeider allerede med
blant andre Olympiatoppen og Norges
Idrettsforbund. 

– For oss er det viktig å ha sam-

Container til medlemmene
Som medlem av Huseiernes Landsforbund kan du nå bestille container rett hjem på døren til røverpris.

GUNSTIG: For 2 300 kroner kan 
du nå få en container fra Ragn-Sells
som tar opptil to tonn søppel levert
på døren. Etter fire dager blir den
hentet og tømt.

SAMARBEIDSPARTNERE: Fra venstre
markedskonsulent i Ragn-Sells, Ole
Martin Johannessen, prosjektleder
Morten Hansen i HL, salgs- og mar-
kedsdirektør Tor Arne Sandholt og

administrerende direktør Bjørn Hoel i
Ragn-Sells. Ytterst til høyre admini -

strerende direktør Peter Batta og
markedssjef Ulf Borgan i HL.
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 arbeidespartnere som reflekterer vår  seriøse profil. I så
måte er Huseiernes Landsforbund en perfekt samarbeids -
partner, sier Sandholt.

Billigere alternativ
Ragn-Sells utleiecontainere og avfall systemer håndterer
alt fra husholdningsavfall, skrapjern og kildesortering til
krokcontainere, spesialavfall, lift containere, miljø -
containere, stål containere, bosscontainere og søppel -
containere.

– Slik ting fungerer i dag vil denne løsningen være
billigere for medlemmer enn det vil være å bestille det
samme gjennom en håndverker. En håndverker som gjør
en renoveringsjobb betaler de samme prisene som her,
men da får man også påslaget for at håndverkeren tar seg
av bestillingen og det praktiske rundt. Sammenlikner man
disse prisene med å kjøre på fyllinga ser man fort at dette
er et svært konkurransedyktig  alternativ. Du slipper å leie
henger og du slipper å kjøre frem og tilbake fra fyllingen,
sier Sandholt.

Når man bestiller container fra Ragn-Sells blir den lev-
ert på avtalt sted til avtalt tid. Den blir også hentet fire
dager etterpå. Dersom det trengs  spesielle tillatelser ord-
ner også Ragn-Sells med disse.

– Kjernen i dette er at det er en  billig, enkel og kom-
fortabel måte å bli kvitt søppel på. Går flere naboer sam-
men, blir prisen enda gunstigere. Dette er en avtale vi er
svært fornøyd med å dra i land og som vi vet at mange
husstander kan ha stor nytte av, sier Ulf Borgan.

Generalforsamling
i HL Oslo og Akershus

Lokalforeningen av Huseiernes Landsforbund, Oslo og 
Akershus (HLOA) avholder generalforsamling tirsdag den
17. april i HLs møtelokaler i Fred. Olsens gate 5, Oslo.
Generalforsamlingen starter klokken 18.00. Dagsorden 
vil følge vedtektenes § 11.

Medlemmer som ønsker å få tilsendt dokumentene til
generalforsamlingen, herunder årsberetning og regnskap
kan bestille dette i administrasjonen fra 4. april. 
Vi foretrekker slik bestilling i brev eller e-post.

Medlemmene i HLOA ønskes velkommen! 

Andreas S. Christensen
Styreformann

Dokumenter til generalforsamlingen kan fås tilsendt 
ved henvendelse til post@huseierne.no.
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medlemsnytt

Hadde Kristin Gerrard fulgt sin manns råd, 
ville hun gått glipp av varer og tjenester for 
250 000 kroner. Han mente nemlig det ikke 
var noe poeng i å delta i Huseiernes Lands-
forbunds store messekonkurranse 2011.

TEKST OG FOTO: RIKKE ÅSERUD

– Det er da ikke noe poeng i å delta i den konkurransen, vi
vinner aldri, uansett, sa han. 

– Men hvis vi ikke deltar, vinner vi i hvert fall ikke, svarte
hun. 

Omtrent slik gikk samtalen mellom Kristin Gerrard og man-
nen Geir Skjetne da de besøkte Huseiernes Landsforbunds
stand på Gjør din bolig bedre-messen i Tennishallen i Asker i
februar i fjor. Optimistisk fylte Kristin ut arket med spørsmål
og leverte det inn. Men at hun virkelig skulle bli trukket ut
som den heldige vinner, hadde hun likevel aldri trodd. 

Stor interesse
Tusenvis av mennesker var i løpet av året innom Huseiernes
stand på boligmesser over hele landet, og deltok i konkur-
ransen ved å svare på et enkelt spørreskjema. 

Vinneren ble trukket av boligmessegründer Stewart Stjern-
holm helt på tampen av 2011. Han var imponert over delt-
agelsen, og over nordmenns boliginteresse.

– Nordmenns oppussingsiver er helt unik i verden, og dette
gjenspeiles i antall besøkende på boligmessene, sier Stjern-
holm. Som kan glede både nye og gamle gjester med at
boligmessen i 2012 vil besøke enda flere steder rundt om i
hele Norges land enn noen gang. 

Oppussing
Kristin Gerrard og Geir Skjetne er blant de oppussingsglade. De
holder på med omfattende prosjekter i sin 34 år gamle bolig: 

– Badet bare må vi pusse opp nå; kjøkkenet står også for
tur. Og så skal vi bytte alle vinduene, de har aldri vært skiftet,
noe som merkes på den kalde trekken. I tillegg skal vi få opp
et garderobeskap nede i gangen, og vi må få installert den nye
vedovnen vi akkurat har fått levert. Med alle disse prosjektene
på gang, kommer premien fra Huseiernes Landsforbund mildt
sagt godt med, smiler Gerrard. Som tror mesteparten av pen-
gene kommer til å bli brukt på det nye badet.

Vant nytt bad

VINNERLYKKE: Kristin Gerrard fulgte ikke sin mann Geir Skjet-
nes råd. Dermed vant hun varer og tjenester for 250 000 kroner.
Den glade nyhet ble overbragt av prosjektleder Morten Hansen
i Huseiernes Landsforbund.

Ny mann i
Stavanger
Siden Erik Jarlsby tok over som
distriktsleder for Rogaland, 
har medlemsveksten eksplo -
dert. Nå tar nye krefter over.

– Det har vært en flott reise med Hus -
eiernes Landsforbund. Nå har imidlertid
medlemsstallet vokst såpass mye at det 

krever fullt engasjement, for å opprett -
holde et godt tilbud. Ettersom jeg har
fått større og større engasjement i mitt
virke innen petroleumsnæringen er jeg
derfor nødt til å sende fra meg
stafettpinnen, sier Jarlsby.

Det er med tungt hjerte han forlater
sin post, men han blir værende med
videre i HL-systemet.

– Jeg sitter fortsatt i styret, og det
gjør jeg frem til landsmøtet i juni.      
Videre har jeg også noen engasjement
innen energispørsmål og de ønsker jeg
også å videreføre. Dessuten er jeg
medlem og kommer til å forbli det, sier
han.

Stor vekst
Da Jarlsby overtok som distriktsleder 
i HL-Rogaland talte medlemsmassen 
4 000 medlemmer. Siden da har pilen
pekt en vei – rett opp. Fra 4 000
medlemmer ved årsskiftet 2003-2004
har medlemsmassen økt så voldsomt at
man har måttet dele opp Rogaland i to
 distrikter. 

– I mitt distrikt som er Rogaland sør
teller vi hele 12 000 medlemmer. Dette
gjør oss til det største distriktet etter
Oslo/Akershus og Vestfold. Med så
mange medlemmer må man som
distrikts leder kunne holde full fokus.
Frode Rødder som nå tar over har en god
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Hell i uhell
Inkludert i premien er en flatskjerm og et Bose-lydanlegg.
Heller ikke dette kunne kommet på et bedre tidspunkt. Like
før Gerrard fikk telefonen fra Huseiernes Landsforbund, røk
nemlig den gamle TV-en. 

– Vi lurte på om vi skulle kjøpe en ny med en gang, men
så utsatte vi det. Det var så mange utgifter i jula, og jeg følte
at dette ikke var noe vi skulle prioritere akkurat da, forteller
Geir Skjetne. Som nå gleder seg om kapp med datteren
Daniela  Gerrard Skjetne (6) til å få den nye skjermen opp på
veggen i stua. raa@huseierne.no

bakgrunn og god innstilling. Dette kom-
mer til å bli meget bra for medlemmene,
sier Jarlsby.

Ny mann på plass
– Det er med stor ydmykhet jeg overtar
etter Erik Jarlsby. For meg blir det viktig
å fortsette den fine trenden og kunne
yte god service, sier HLs nye distrikts -
leder Frode Rødder i Rogaland sør.

– Jeg har store forventninger til hva
vi kan klare å få til av videre vekst. Det
er fortsatt masse å hente og vi er i en
region som vokser.

Rødder har jobbet 15 år som eien-
domsmegler, men de siste ti årene har

han jobbet som foreleser ved Wang
 toppidrettsgymnas i Stavanger.

– Den første tiden vil jeg nå bruke
til å gjøre meg kjent med plikter og
oppgaver, og jeg vil også prøve å
komme tett på medlemmene. Allerede
20. mars skal vi ha medlemsmøte på
hotell Alstor i Stavanger. Foruten
boligmesser blir dette den første store
tingen jeg gjør som distriktsleder, sier
Rødder.

SPENT: Daniela Gerrard Skjetne (6) gleder seg til å få nytt bad. Premien fra Huseiernes Landsforbund
kommer godt med når familien skal fornye boligen.

NY: Frode Rødder
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medlemsnytt

Det er helt uvirkelig at Terje ikke er
blant oss lenger. Så lenge jeg har kjent
ham var han et utpreget LEVENDE
 menneske: Aktiv, livlig, engasjert, rapp-
kjeftet og glad. Derfor er virkeligheten
nå så fjernt fra den Terje vi kjente; 
det passer overhodet ikke å måtte kon-
statere at han er død. Men alzheimeren,
som rammet Terje for få år siden, var et
hardt slag. Jeg besøkte ham for noen
måneder siden og forstod på ham
hvilken hindring denne sykdommen var,
og særlig for en mann med Terjes trang
til aktivitet.

På begynnelsen av 1980-tallet var
Terje med på å stifte Norsk Boligsameie.
Han ble forening-ens selvskrevne styre -
leder. Dette var en interesseorganisas-
jon for boligaksjeselskap, og senere kom
også sameier og frittstående borettslag
med. Det skjedde mye på boligfronten
på 90-tallet, med en storstilt seksjoner-
ingsbølge samt opp hevelse av prist -
akster og forkjøpsrett. Norsk Bolig -
sameie var en viktig pådriver i denne
prosessen, med Terje som en av front-
figurene.

Fra midten av 1980-årene ble Terje
styremedlem i Oslo og omegn Huseier-
forening. Der var han med på å stifte
Huseiernes Servicesenter, hvor han ble
tilsatt som den første direktøren. Etter
stiftelsen av det nye Huseiernes Lands-
forbund (HL) i 1989 var Terje med i

flere sammen¬henger. I 1991 tok han
initiativ til å innfusjonere Norsk
Boligsameie i HL, slik at det nå ble en
egen avdeling under Huseiernes Lands-
forbund for sameier og borettslag. Den
gang hadde Norsk Boligsameie 225
medlemmer. I dag har HLs avdeling for
sameier og borettslag 3 144 medlem-
skap. Helt frem til sin sykdom for tre års
tid siden var Terje styreleder for denne
avdelingen.

Terje var et alltid engasjert men-
neske. Han hadde ideer – og evne til å
realisere dem. Han var også fantastisk
dyktig til å forene mennesker som i
 utgangspunktet hadde sterke menings-
forskjeller. Terje fant frem til konsensus
som alle aksepterte, så vi kunne gå
videre, sammen.

Terje holdt alltid et høyt tempo.
Han måtte nesten det, med så mange
jern i ilden! Døgnet strakk bare så vidt
til for familie, arbeid, styreforpliktelser
og andre tillitsverv. Og arbeids-tempoet
gjenspeilet seg i snakketøyet. Det gikk i
høygear på inn- og utpust, og nå og da
dristet noen seg til å spørre om det ikke
gikk VEL fort. Men da var Terjes replikk
der med en gang: ”Det er ikke jeg som
snakker for fort, men du som hører for
sakte!”.

Terje opptrådte som en gentleman.
Alltid ulastelig kledd i stilige dresser
med slips og lommetørkle i brystlom-

men. Men det var ikke bare tøyet: Terje
VAR en gentleman, vi visste vi kunne
stole på ham og vi så at han hadde
 omtanke for andre.  

Vi minnes Terje og takker for hans
innsats gjennom nærmere 30 år i hus -
eier¬foreningenes virke. Han ble natur -
ligvis utnevnt som æresmedlem i HL for
mange år siden. Han etterlater seg et
tomrom som vi vanskelig vil kunne fylle.
Vi er mange som deler savnet av Terje
sammen med Helga og hans nærmeste
familien. Takk for bare gode minner!

Peter Batta
Administrerende direktør
Huseiernes Landsforbund

Terje Linder Andresen til minne

I henhold til vedtektenes paragraf 5-4 vil vi med
dette bekjentgjøre at landsmøtet i år avholdes i
Svolvær den 1. til 3. juni. Det ventes rundt 110
delegater fra hele landet. Landsmøtet skal foreta
valg av styreleder og styremedlemmer, vedta års-
beretning og regnskap for 2010 og 2011, samt
budsjett for 2012 og 2013. Videre skal det vedtas
nytt arbeidsprogram for årene 2012 og 2013.

Dersom medlemmer ønsker en sak behandlet på
landsmøtet, må denne være HLs administrasjon i
hende senest 1. mars i år. Vi ber om at slike saker
sendes direkte til administrerende direktør.

Landsmøte 
i HL 2012
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Kurs våren 2012 
Hedmark - 28.februar, kl. 18:00
Farer og feller ved boligutleie v/Geir Engebraaten
Vinger Hotell, Kongsvinger
Påmeldingsfrist: 24. februar

Akershus - 29. februar, kl. 18:00
Farer og feller ved boligutleie v/Geir Engebraaten
Ås kulturhus, Seniorsenteret, Ås
Påmeldingsfrist: 24. februar

Nordland - 29. februar, kl. 19:00
Kjøp og salg av bolig v/advokat Allan Rognan
Fru Haugans hotell, Mosjøen
Påmeldingsfrist: 24. februar

Vest-Agder - 6. mars kl. 18:00
Farer og feller ved boligutleie v/Geir Engebraaten
Hotell Norge, Kristiansand
Påmeldingsfrist: 3. mars

Oslo - 12. mars kl. 18:00
Farer og feller ved boligutleie v/Geir Engebraaten
Fred. Olsens gate 5, Oslo
Påmeldingsfrist: 8. mars

Østfold sør - 14. mars kl. 18:00
Farer og feller ved boligutleie v/Geir Engebraaten
Quality Hotel, Fredrikstad
Påmeldingsfrist: 10. mars

Romsdal - 15. mars kl. 18:00
Farer og feller ved kjøp av håndverkertjenester
v/advokat Johannes Krohn
Hotell Alexandra, Molde
Påmeldingsfrist: 12. mars

Vestfold - 20. mars kl. 18:00
Farer og feller ved boligutleie v/Geir Engebraaten
Villa Møllebakken (gml. Tønsberg bibliotek), 
St. Olavs gt. 6, Tønsberg
Påmeldingsfrist: 15. mars

Nord-Trøndelag - 26. mars, kl. 18:00
Farer og feller ved boligutleie v /Geir Engebraaten
Stjørdal
Påmeldingsfrist: 25. mars

Sør-Trøndelag - 27. mars, kl. 18:00
Farer og feller ved boligutleie v/Geir Engebraaten
Britannia Hotell, Trondheim
Påmeldingsfrist: 24. mars

Troms - 27. mars, kl. 18:00
Husleieloven v /advokat Karen Blomli
Quality Hotel Saga, Tromsø
Påmeldingsfrist: 24. mars

Troms - 16. april, kl. 18:00
Husleieloven v/advokat Karen Blomli
Finnsnes Hotell, Finnsnes
Påmeldingsfrist: 12. april

Hedmark - 19. april, kl. 18:00
Farer og feller ved boligutleie v/Geir Engebraaten
HLs lokalkontor, Østre Torg, Hamar
Påmeldingsfrist: 17. april

For HL-medlemmer er kursene gratis. 
For ikke-medlemmer er det en kursavgift på kr 500,-.
Meld deg inn i HL og slipp kursavgiften!

Les mer og meld deg kursene på på www.huseierne.no.
Du kan også få informasjon og melde deg på hos din
lokale HL-avdeling (se side 101).

Kurs for sameier og borettslag
Vest-Agder - 5. mars, kl. 18:00
Styrearbeid i sameier og borettslag v/Geir Engebraaten
Hotell Norge, Kristiansand
Påmeldingsfrist: 2. mars

Aust-Agder - 7. mars kl. 18:00
Styrearbeid i sameier og borettslag v/Geir Engebraaten
If-bygget på Harebakken, Arendal
Påmeldingsfrist: 4. mars

Hordaland - 8. mars kl. 18:00
Styrearbeid i sameier og borettslag v/Geir Engebraaten
Scandic Hotell Bergen City, Haakonsgt. 2-5, Bergen
Påmeldingsfrist: 4. mars

Romsdal - 21. mars, kl. 18:00
Styrearbeid i sameier og borettslag v/Geir Engebraaten
Hotell Alexandra, Molde
Påmeldingsfrist: 18. mars

Nordmøre - 22.mars, kl. 18:00
Styrearbeid i sameier og borettslag v/ Geir Engebraaten
Thon Hotell, Kristiansund
Påmeldingsfrist: 19.mars

For styremedlemmer i sameiere og borettslag som er
medlemmer av HL, er kursene gratis.

For ikke-medlemmer koster første deltaker kr 800,- mens
ytterligere deltakere fra samme styre koster kr 400 pr.
deltaker. Meld virksomheten inn i HL og spar kursavgift!

Les mer om kursene og meld på deltakere på 
huseierne.no. Du kan også få informasjon og melde på
deltakere hos din lokale HL-avdeling (se side 101).



100 • hus&bolig 6–2011

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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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
Meglergaarden AS
Storgaten 8
1531 MOSS
Telefon 91 11 52 60
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 94
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
Storgata 2 H
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
Frode Rødder
Bergelandsgaten 14
Boks 330 Sentrum
4002 STAVANGER
Telefon 51 53 99 57
Mobil 92 02 47 52
rogaland-s@huseierne.no

HORDALAND
Monica Bryner
Fortunen 7
Boks 225 
5804 BERGEN
Telefon 55 36 11 50
Mobil 91 19 66 49
hordaland@huseierne.no

SOGN OG FJORDANE
Jan Erik Mardal
Grandavegen 5
6823 SANDANE
Langebruvegen 19
6800 FØRDE
Telefon 57 88 44 00
Mobil 95 49 55 55
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
Grønnegata 80, 
inng. Fr. Langs gate
Boks 90, 
9251 TROMSØ
Mobil 95 01 77 11
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 90 53 90
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



fagfolk til tjeneste

BLIKK-  OG TAKTJENESTER

60 år med tak på topp 
og blikk på by’n

Telefon: 22 67 02 94
Epost: citytak@online.no
www.citytaktekking.no

ANBUDSTJENESTER

Søker du håndverker?
Be om anbud på jobben!

www.anbudstorget.no

AnbudstorgetAnbudstorget

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!

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

Kupongen sendes til:

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

Navn:

Adresse:

Medlemsnr.:

(SKRIV TYDELIG)

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 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 2 300,- 2 860,-

Samleperm Hus & Bolig 60,- 80,-

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

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

Ellenes/Parelius: «Husleieavtaler» 448,- 548,-

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

Wyller: «Borettslovkommentaren» 630,- 890,-

Figursamling om våtromsnormen 98,- 298,-

Stadheim: «Håndbok for
styremedlemmer» rev.utg. 349,- 449,-

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,-

Farer og feller på hytta 59,- 99,-

NY

NY



FUKT-  OG RADONPROBLEMER

GLASSARBEID

Glassmester
Bilglassmontering

Glasshyller
Dusjvegger
Glassdører

Oslo Glass & Vindu AS
Smalvollveien 63, 0667 Oslo

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

HAGESTUER OG VINTERHAGE

Slipp lyset inn

Kvålkroken 8, 4323 Sandnes
Tlf: 51 95 88 20. Faks 51 95 88 21
E-post: salg@bocon.no  

Overbygget terrasse, hagestue, 
paviljong, vinterhage eller kun et
tak som slipper lyset inn? - vi har de
gode og varige løsningene
Last ned vår store  katalog på www.bocon.no eller ta kontakt:

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
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OPPVARMING

Håkon Bjørnstad A/S
Maskinentreprenør • Gravearbeid  
• Drenering                    • Matjord  

Gravearbeid til • Nybygg • Tilbygg 
• Garasjer • Støttemur i naturstein
• Håndlegging av asfalt • Grøntareal  
• Trefelling • Rydding, bortkjøring

• Kranoppdrag m/ lastebil

Mob: 90 17 12 90
www.haakon-bjornstad.no
Oppdrag i hele Oslo og Akershus

MURARBEID

ELEKTROINSTALLATØRER

Handler det om elektriker, 
trenger du bare ett nummer

02060

- din elektriker
www.sikringen.no

RØRLEGGERTJENESTER

VB – Huseiernes  
egen rørlegger!
Finn din nærmeste rørlegger på vb.no



RØRLEGGERTJENESTER



104 • hus&bolig 1–2012

TERMOGRAFI

Termografi og Måleteknikk as
Oslo@termografi.no - tlf: 908 92 590
Gjovik@termografi.no - tlf: 995 59 636
Bergen@termografi.no - tlf: 924 21 606

www.termografi.no

Mer enn 30 års erfaring

Tetthetskontroll og termografering av bolig

Våropprydding-container
i trygge hender for medlemmene i HL

VAKTMESTERTJENESTER

TEKNISK RÅDGIVNING

VI HJELPER DEG MED:
• Teknisk rådgivning av bolig
• Byggeledelse-byggekontroll
• Bistand ved kjøp og salg 

av bolig m.m

Kontakt oss på tlf. 23 39 19 00

www.boliginstituttet.no

5% rabatt til 
HL-medlemmer.
(Husk medlemsnr.)

Eiendomstaksering 
- se egen annonse
under taksering.

SKORSTEINSARBEID

BRANNSIKKRING
AV

SKORSTEINER

WWW.SCHADLER.NO
Skorsteinstetting-Schädler AS

Rambydalen, 2040 Kløfta

Tlf: 63982040

SOPP OG SKADEDYR

 
  

 

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

fagfolk til tjeneste 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

STIGER OG STILLASER

MALERTJENESTER

VI UTFØRER ALT INNEN
MALER OG TØMRERFAGET

Fasaderens og malingsfjerning
www.maler.no    

Servicetelefon: 907 71 728    
Nordahl Brunsgate 12, 2004 LILLESTRØM

VILLAEIERE • BORETTSLAG • GÅRDEIERE TEST HUSET 
FOR RADON NÅ!

http://radonlab.com/huseierne

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

RADONMÅLINGER

VARMESPREDER
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Bilde settes inn 
av redaktør/redaksjonen.
Setning: Forsikring mot
brann og innbrudd er sjelden
prioritert av studenter

Hus & Bolig

Fred. Olsensgate 5

0152 OSLO

kr 8,50

LØSNINGSSETNINGEN ER: 
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Navn

Adresse

Postnr./Sted

Medlemsnummer

Svarene på oppgaven i nr. 1 må vi ha senest 16. april 2012.
Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hver sin flotte ryggsekk.

Riktig løsning på oppgaven i nummer

6 var "Kloridinntrengning blir et pro-

blem i garasjeanlegg når bilene drar

med seg snø og is som inneholder

salt". Tre heldige vinnere som får

ryggsekk i posten er Yngve Øverli,

Vadsø, Jorunn Raanes, Ski og Atle

Stauren på Strømmen.

Send gjerne svaret på epost til 
husogbolig@huseierne.no
NB: Skriv Kryssord nr. 1
i emnefeltet.
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Er det sleipt å 
verve en venn 

Nei! 

Du som er medlem i Huseiernes Landsforbund vet at 
dette er en viktig organisasjon for alle som eier hus 
eller leilighet. Husk at medlemmer får gratis juridisk 
og teknisk rådgivning og benytter man seg av 
medlemsfordelene sparer du tusenvis av kroner. 
Et nytt medlem oppnår en hel rekke fordeler.
 
Derfor er det ikke på noe som helst måte sleipt å 
verve en venn eller et familiemedlem.
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Huseiernes Landsforbund 
Gratis juridisk, teknisk 
og økonomisk rådgivning

If
Rabatt på forsikringene dine
Ring 02400

Ventelo
Spesialtilbud på internett og telefoni
For mer informasjon og bestilling, ring tlf. 04600,
eller se www.ventelo.no/spesialavtaler/huseierne

Securitas Direct
Medlemstilbud på boligalarm
www.huseierne.no eller ring Securitas Direct
på telefon 06010.

Sikringen
Rabatt på el-utstyr og arbeid
Tlf. 02060 eller se www.sikringen.com

Anticimex
Rabatt på Innemiljøsjekken og boligsjekken
Gå inn på www.anticimex.no

Varme & Bad
Rabatt på rørleggertjenester og varer
Finn nærmeste Varme & Bad rørleggerbedrift
på www.vb.no eller telefon 51 95 11 00

Daikin
Rabatt på varmepumper og luftrensere
For mer informasjon og forhandlere 
se www.daikin.no

Norges Energi
Kutt strømutgiftene!
Les mer, og bestill på huseierne.no
eller tlf 810 33 700

MycoTEAM
Gratis rådgiving om hussopp, råte, mugg og
inneklimaproblemer
huseierne@mycoteam.no, telefon 22 96 56 38
eller besøk www.mycoteam.no

RadonLab
Rabatt på radonmålinger
Tlf. 951 29 366 eller
radonlab.com/huseierne

Norges Takseringsforbund
Rabatt på taksering av bolig.
Mer informasjon finner du på
www.huseierne.no eller ring HLs sentralbord

Eiendomskreditt
Spar inntil kr 1.830,- første året på
boliglånet ditt
Ring 55 33 27 00 eller se
www.eiendomskreditt.no for mer informasjon

Shell
Billigere fyringsolje og parafin
Ring 800 SHELL (800 74355)

FFV
Gratis råd som sikrer bruk av Bygge-bransjens
våtromsnorm (BVN)
Besøk: www.ffv.no eller send e-post til post@ffv.no

Norsk Hussoppforsikring
Redusert egenandel i selskaper som 
samarbeider med NHF
www.hussoppen.no eller ring 22 28 31 50

Rabatt på containerleie
08899@ragnsells.no
www.ragnsells.no

Verv en venn programmet vårt har mange 
kvalitetsprodukter til deg som verver en venn. 
Klikk deg inn på huseierne.no, og sett i 
gang med vervingen!

På www.huseierne.no får du detaljert 
informasjon om alle medlemsfordelene.

Oppgi medlemsnummer ved henvendelse til partnere.
Her går du inn for å verve:

www.huseierne.no

Flere fordeler:
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Returadresse:
Huseiernes Landsforbund

4896 GrimstadB-blad
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Maur ble 
mareritt

Se hva du 
kan gjøre

Lett å redusere radon

Kvinner er 
interiørsjefer

Hva følger med 
ved salg?

Hyttepipa må 
feies


