
uten 
støy?

El-ovErfølsomhEt  •  sjEkk tomtEhistorikkEn før du kjøpEr  •  klag i tidE

råd mot 
rådyr10 • Få det gresselig fint 

• Terrassetips

• Basseng 
i hagen

pinlig MED 
bikiniDaMEr 
i annonsEr

3    2015  Kr  49,-

Forbrukerrådet negativ 
til boligstyling

Unngå ødeleggelser i hagen

Gressklipping helt vanlig

  tema: 

Aldri 
en søndAg

HAGE OG TERRASSE



2 hus&bolig 3 2015

Foto: S
keidar

70
22

1_
1 

In
ho

us
e 

N
O

I samarbeid med:

Rolig, vi hjelper deg.Rolig, vi hjelper deg.

13
 99

5,-

6 5
95

,-

4 995,-

5 995,-

1 0
95

,-

19
9,-

439,-

459,-

499,-

24
9,-

12
9,-

299,-

299,-

Svært gunstig  
INNBOFORSIKRING

De fleste av oss har en innboforsikring. Men har du noen gang  
tenkt på om forsikringssummen er riktig? Legger du sammen alt du eier  

av møbler, elektronikk, bøker, musikk og filmer, kjøkkenutsyr og alt  
i klesskapene blir det fort store summer.

VIL DU VITE MER? 
Gå inn på huseierne.no, les mer og se  

hva forsikringen vil koste deg.

12
9,-



3

55  Klag fra første sprekk

59  Galt gebyr

62  Kjøpe tomt? Sjekk historikken først

  8  10 råd mot rådyr

10  Husk grillsjekken

12  Stor uenighet om el-overfølsomhet

18  Test: Malesprøyter

20  Boligstyling: Kreativt eller forvirrende?

34  Aldri fred å få

innhold

LAGER BRÅK

KAN HJELPE

HUS&BOLIG // FASTE SIDER

50  Debatt
87  Nytt på markedet
105  Kryssord
106  Medlemsfordeler

34

08 20

Jeg prøver alltid å klippe plenen akkurat 
i kirketiden på søndager for å irritere 

religionsfanatikerne.

05  Leder
08  Peter Batta har ordet
29  Småsaker
46  Hus & Bolig spør: 
 Odd Bjørn Hjelmeset

Det er helt unødvendig å klippe gresset på søndager, mener Bjørn Kværner i 
Asker. At det ikke er lov, tenker de færreste på. Foto: Hampus Lundgren.

Mange hageeiere får roser og andre 
planter oppspist av beitende dyr. 
Et fugleskremsel kan også holde 
rådyrene unna. Foto: Bjørn Rørslett
 / NTB Scanpix.

KREATIVT?
Ballonger i badekaret er et stunt 
som skal trekke flere på visning. 
Uheldig mener Forbrukerrådet. 
Foto: Boa.

FOR HVILESKJÆRENE
Utvalget av solstoler har neppe 
vært større. Vi viser deg noen av 
årets modeller

70

 aktUeLt // 08-49

 jUSS // 55-65

67  Slik får du det gresselig fint

70  Hvil godt i solen

73  Bassengdrømmen

79  Beis terrassen på 1-2-3

 tema: 
      HaGe OG teRRaSSe // 67-85

91  Hus & Bolig digitalt

92  Tour de Norvège

95  Hver sine oppgaver

98  San Sebastian og Bilbao: 
 Bli med Jørn Hoel på en 
 gastronomisk reise

 medLemSnytt // 91-104



I DRYGOLINVÆR ER DET DRYGOLIN SOM HOLDER

Velger du DRYGOLIN Pluss får du DRYGOLINs meget værbestandige beskyttelse 
pluss ekstra beskyttelse mot svertesopp og ekstra farge- og glansholdbarhet.

 

 

Oljedekkbeis med 

EKSTRA BESKYTTELSE

NYHET 



5

Forbrukerombudet har gått hele 50 banker etter i søm-
mene, og gitt dem frist til utgangen av juli for å endre 
vilkårene i sine BSU-lignende sparepakker. 
 Med en ordinær BSU-konto kan ungdom under 34 
år spare inntil 25 000 kroner i året. Sparingen gir både 
et gunstig skattefradrag og gode renter i tider hvor 
styringsrenten er rekordlav. Men maksimalbeløpet 
på 200 000 kroner rekker ikke langt 
hvis man vil inn på boligmarkedet. 
For å stimulere ungdommene til yt-
terligere sparing, hvilket vi synes er 
en genistrek, tilbyr derfor bankene 
spareprodukter med navn som «BSU 
2.0» eller «BSU+». De fungerer som 
et tillegg til ordinær BSU. Tanken er 
at unge kan spare større beløp til 
samme gode rente. Men nå har altså 
Forbrukerombudet satt foten ned. 
Det viser seg at mange av bankene 
har innført et bruddgebyr for å av-
slutte avtalene. Det er ikke like geni-
alt!
 Bankene krever at forbrukerne 
skal bruke de oppsparte pengene på 
kjøp av bolig eller nedbetaling av boliglån. Dersom 
man ønsker å si opp kontoen uten å legge pengene i 
bolig, eller ønsker å flytte til en bank med bedre vil-
kår, kan dette utløse et bruddgebyr. Gebyrene er enten 
en prosentandel av de oppsparte BSU2-pengene eller 
rentefordelen man har fått sammenlignet med en van-
lig sparekonto. Med tre prosent «bonusrente», vil det 
koste over 40 000 kroner å bryte den BSU-lignende 

avtalen dersom man har satt inn 250 000 kroner over 
ti år.
 Forbrukerombudet har konkludert med at brudd-
gebyrene for BSU2-kontoer strider med finansavtale-
loven.
 – Mange BSU2-kontoer gir betydelig lavere ren-
ter etter at man har passert en viss alder. Bankenes 

bruddgebyr kan dermed føre til at 
forbrukeren blir låst fast i en ugunstig 
avtale. Gebyrer gjør det også van-
skelig å flytte pengene til en annen 
banks BSU2-konto, noe forbrukerne 
vil kunne tape på, sier forbrukerom-
bud Gry Nergård. 
 Vi setter stor pris på at Forbruker-
ombudet tar tak i dette. Selv 
om bankene må gi litt 
høyere rente på disse 
spareproduktene, 
er det ingen tvil om 
at dette er lukrative 
avtaler for dem. Store 
pengesummer blir 
stående urørt 

på konto i mange, mange år. At 
man skal måtte betale store 
summer for å ta ut pengene, 
blir derfor helt urimelig!
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Det viser seg at 
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Hampus Lundgren
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Endelig har vi fått gjennomslag for våre ønsker om 
forenkling av bygningsmessige krav til utleieboliger 
i bestående bygg, som vi la frem for Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet for to år siden. Målset-
tingen er blant annet å bedre tilgan-
gen på utleieboliger, siden det antas 
at det vil bidra til reduserte priser og 
mindre press i boligmarkedet. For-
slagene skal også legge til rette for 
at det blir enklere for eier å tilpasse 
boligen til endrede behov.
 I høringsforslaget er det blant 
annet fremmet forslag om at en 
rekke krav i teknisk forskrift skal 
lempes eller ikke lenger gjelde ved 
bruksendring fra tilleggsdel til ho-
veddel. Det dreier seg om tilgjenge-
lighet, planløsning, takhøyde, lys og 
utsikt samt bod- og oppbevarings-
plass. Videre foreslås det at lufting 
med vindu eller lufteventiler skal 
være tilstrekkelig, og at kravene til 
radonsperre bortfaller når det kan påvises at verdiene 
er innenfor toleransegrensene. 
 HL har vært en sterk pådriver for dette. Dagens 
regelverk er så omfattende at det ofte er fysisk umulig 
eller økonomisk uforsvarlig å gjøre hensiktsmessige 
endringer. Resultatet er at endringene blir gjort ulov-

lig eller at familier må flytte oftere enn nødvendig når 
behovene for mer plass melder seg. Vi er klare på at 
det må skilles mellom krav som skal ivareta helse, 
miljø og sikkerhet, og krav av mer kvalitativ art. De 

nye endringene, som forhåpentlig-
vis vil tre i kraft i løpet av høsten, 
vil bidra til at tusener av gode utlei-
eboliger blir lovlige. I tillegg vil sik-
kert flere leie ut hybler i egen bolig, 
noe som vil bidra til at vi vil utnytte 
boligressursene i samfunnet på en 
enda bedre måte!

Revisjon av avhendingsloven
Det er nå mange år siden vi fikk av-
hendingsloven, som regulerer ret-
tigheter og plikter mellom kjøper 
og selger i en bolighandel. Derfor 
har sterke krefter ønsket en snarlig 
gjennomgang. Også vi i HL mottar 
mange spørsmål fra både selgere og 
kjøpere før og etter bolighandel. Vi 

arbeider derfor nå med en utredning hvor vi sam-
ler opp de forslag som vi mener bør gjennomgås og 
vurderes ved en lovrevisjon. Vi har også møter med 
andre organisasjoner i eiendomsbransjen for å disku-
tere aktuelle synspunkter.

Dagens regelverk 
er så omfattende 

at det ofte er fysisk 
umulig eller økono-
misk uforsvarlig å 

gjøre hensikts-
messige endringer.

EnklErE å lEiE ut 
hybEl i EgEt hus

  GENERALSEKRETÆREN // HAR ORDET

AREALBRUK: Tabellen viser forholdet mellom areal brukt på grønne 
områder, samferdsel, næring og boliger i et utvalg norske byer. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå

ANTALL OMSATTE BOLIGER
FRA 2014 TIL 2015 STEG MED

15%
KILDE SSB
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UIPI-kongress i Oslo i juni
Huseiernes Landsforbund har invitert til og vil være 
vertskap for den 43. kongressen til den internasjo-
nale huseierorganisasjonen UIPI. Den vil finne sted 
på Hotell Royal Christiania i dagene 26. og 27. juni. 
Rundt 250 delegater og gjester fra 26 land vil delta. 
Temaet for konferansen er «Ungdommens mulighet 
til å komme inn på boligmarkedet». Det vil bli en 
rekke foredrag og debatter som skal belyse temaet. 
Forholdene vil sikkert variere nokså mye fra land til 
land. Fredag kveld har vi invitert til båttur fra Oslo til 
Oscarsborg hvor det blir servert norsk middag. 
 Det er 10 år siden HL arrangerte tilsvarende UIPI-
kongress i Oslo. Det var et arrangement som mange 
av gjestene fremdeles har gode minner fra!

Eiendomsskatt blir kampsak i kommunevalget
Vi er godt i gang med forberedelsene til 
kommunevalget, som avholdes mandag 
14. september. Vi kan avsløre at våre 
utspill først og fremst vil ha fokus på 
den kommunale eiendomsskatten, 
dens virkninger for kommunenes 
økonomi på den ene side og 
husholdningenes privat-
økonomi på den andre.
 Vi ønsker alle våre 
medlemmer og lesere 
en riktig god som-
mer!

Du kan følge Huseier nes Landsforbund 
på Facebook og Twitter.

Se www.facebook.com/huseierne 
og http://twitter.com/huseierne

ROS går denne gang til vår statsminister Erna Solberg. Etter stadige press 
fra NHO, Scheel-utvalget og en del andre fagøkonomer om å beskatte 
bolig meget hardere, sto Erna frem i Aftenposten den 25. mars og ga klar 
beskjed om at «…det er bra at folk bruker pengene på å eie bolig.» Dette 
begrunnet hun med at det gir mindre fattigdom at folk eier boligen selv. Til 
Aftenposten sier hun videre at Norge har et vellykket boligmarked som gir 
oss store, viktige velferdsvirkninger. Hun slår også fast at vår boligpolitikk, 
med begrenset boligbeskatning, gir lavere fattigdom blant eldre og mindre 
gettoisering fordi vi har mindre leiemarked og mer selveiere. Det er faktisk 
samfunnsøkonomisk veldig viktig, begge deler, sier hun.
 Statsministeren vil beholde dagens skatteregler og øke byggingen av 
nye boliger. – Hovedutfordringen med veksten i boligmarkedet er at det 
vokser i de områdene der vi bygger for få boliger, påpeker statsministeren. 
Skatt kommer ikke til å bidra til mer boligbygging. Hun er tydelig på at eier-
skap til egen bolig er en grunnleggende tanke i Norge og avviser klart at 
økt boligskatt er riktig vei å gå.
 Det interessante i samme artikkel er at også Arbeiderpartiets finans-
politiske talsperson, Marianne Marthinsen, avviser å øke skatten på boligen 
der eieren sover...

fra BATTA

ROS går også til professor i skatterett ved Handelshøyskolen BI, Ole Gjems-
Onstad, som i en kronikk i Dagens Næringsliv den 10. april gir alle som del-
tar i Sangkoret Boligskatt det glatte lag. Han påpeker innledningsvis at «De 
er mange, synger høyt og synes faste i troen på boligskattens velsignelser. 

Synsingen blir like fullt ingen sannhet».
 Skatteprofessor Gjems-Onstad skriver i sin kronikk: «Økt boligskatt 
er for en rekke økonomer mirakelkuren for alt vondt i fedrelandet. Bare 
eiere av fast eiendom tas hardere, skal alle få det så meget bedre: Mer 
effektive, større aksjeinvesteringer og lavere boligpriser. Men at mange 
synger høyt forvandler ikke synsing til faglig holdbare resonnementer».
 Gjems-Onstad beskriver NHOs adm. dir. Kristin Skogen Lunds 
påstand om at høyere boligskatt vil øke vanlige menneskers investe-
ring i aksjemarkedet som ren synsing. Dessuten dreier det seg om to 
forskjellige investeringsformer med vidt ulik risikoprofil… Tilsvarende 
tilbakeviser Gjems-Onstad påstanden fra professor Victor D. Norman 
om at høyere boligskatt vil gjøre det billigere for førstegangskjøper-
ne fordi skatten vil drive prisene ned. Men ingen vet hvilken effekt 
boligskatten vil få på prisene. Økt boligskatt vil helt sikkert øke 
den årlige kostnaden ved å bo, skriver BI-skatteprofessoren. Han 
viser også til at sosialdemokratiske regjeringer både i Sverige og 
Danmark tapte valg til de borgerlige etter at de stadig økte skat-
ten på boliger og eiendom til nye høyder. Dette som en advarsel 
til Oslo AP som nå ønsker å ta fatt på en slik prosess. Starter 

først med et introduksjonstilbud...

fra BATTA

@huseierne  17. mars   
Finanstilsynets nye forskrifter vil dempe 
utlånsveksten noe, men det er flere boliger 
vi trenger, mener Peter Batta. 

Brasil kan by på 
300 soldager i 
året og tillater 
utlendinger å eie 
100% av sin eien-
dom.

Peter Batta 
Generalsekretær 
i Huseiernes Landsforbund
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10 råd 
mot rådyr

Mange hageeiere er plaget av rådyr og hjort som spiser 
opp blomsterknopper og skudd på planter og trær. 

Dyrene er søte, men ingen ting er tristere enn ødelagte 
rosebusker og grønnsaksbed tidlig på forsommeren. 

Her følger knepene som kan holde dyrene unna.

Gjerde

Sett gjerde rundt eiendommen eller deler av den. 
Rådyrene hopper høyt, så det bør være mellom 1,6 
og 2 meter høyt hvis det skal holde dyrene unna. 
En skigard med høye stolper som står tett vil være 
et godt alternativ.

Viltnett

Høyt nett av sort plast 
rundt eiendommen kan 

være et rimelig alternativ 
til gjerde. Se ulike alter-
nativer på www.allox.se. 

Ikke veldig pent, 
men effektivt.

SpiSSe pinner

Plasser spisse eller taggete pinner rundt 
plantene du vil beskytte. Rådyrene velger 
frittstående planter fremfor å risikere å 
stikke seg. Foto: Heiko Junge / NTBScanpix.

Bærnett

Nett laget for å holde fugler 
unna moreller og plommer 
kan også beskytte trær og 

busker mot rådyr.

  Aktuelt // hage
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Bur av netting

Tulipaner er særlig attraktive om våren og 
får sjelden stå i fred. Sett gjerde av hønse-
netting rundt lave vekster så rådyrene ikke 
kommer til. Alternativt et fuglebur uten 
bunn eller flettede stengsler av pil. 
Foto: Greenhouse Presse / NTBScanpix.

Hår

Heng opp hår du får hos frisøren eller 
fra hunden. Lukten kan holde dyrene 
på avstand. Foto: Lev Dolgatshjov / 
Scanstockphoto.

vannspreder

Fra USA er det mulig å importere fugle-
skremsler som beveger seg og spruter 
vann. Oppfinnelsen skal være harmløs, 
men effektiv. Se www.contech-inc.com.

Fugleskremsel

Sett opp fugleskremsel. Metallbiter 
som flakser i vinden eller innretninger 

som lager lyd vil også virke skremmende. 
Foto: Bjørn Rørslett / NTBScanpix.

utvalgte planter

Velg planter som rådyrene mis-
liker, for eksempel peoner og 
revebjeller. De liker heller ikke 
hortensia eller rosa rugosa.

vond lukt

Bland blodmel med vann og tilsett 
noen dråper salmiakk. Hell grøt-
blandingen over små biter av oasis 
som settes sammen med plantene. 
Lukten holder rådyrene unna, men 
dette må gjentas regelmessig ca. 
hver fjortende dag. Alternativt kan 
du vanne rundt plantene med en 
blanding av egg, Tabasco, hvitløk og 
vann som kjøres i en blender – og 
så får stå å gjære i fire dager. Fra 
www.raodor.com kan man eventu-
elt få kjøpt en ferdig duftblanding 
som heter Rå’odör.10
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en tids bruk. Temperatursvingninger på-
virker også hvor lenge en slange holder.
 – En god huskeregel er å bytte ut slan-
gene etter to til fem år, avhengig av hvilke 
forhold de har blitt brukt under. Direkte 
sollys gjør for eksempel slangen sprø, slik 
at den sprekker fortere. 
 Bruk nesen, gass er tilsatt lukt som 
gjør at du skal oppdage lekkasjer. Lukter 
du gass, må du slå av regulatoren og fjerne 
gassflasken fra grillen.

Sliter med regulator
Hvis du må bytte flaske, må du sørge for 
at regulatoren er riktig montert og låst fast 
på gassflasken før du åpner ventilen.
 – Mange sliter med å få på regulatoren 
riktig. Nå har det kommet nye regulato-
rer på markedet, som ikke slipper gassen 
igjennom før de er montert riktig på flas-
ken. Dette er et godt forebyggende tiltak 
mot gasslekkasjer, sier Tegneby.
 Husk også at gassflasken alltid skal stå 

Før du tar i bruk gassgrillen for sesongen, 
bør du rengjøre og sjekke den skikkelig. 
Husk at gasslekkasjer kan føre til brann 
og eksplosjon, og brannvesenet ser årlig 
mange grillulykker som kunne vært unn-
gått hvis man sjekket utstyret før bruk.

Tar få minutter
Slanger og koblinger må sjekkes nøye for 
lekkasje. Det kan du enkelt gjøre ved å 
påføre lekkspray eller såpevann. Hvis det 
bobler er det lekkasje på gang. Da må ven-
tilen lukkes til feilen er rettet. 
 – For å unngå uhell og skader, bør du 
ta deg tid til noen minutters vedlikehold 
og kontroll før du starter grillsesongen, 
sier Steinar Tegneby, senioringeniør i di-
rektoratet for samfunnssikkerhet og be-
redskap.
 Se spesielt etter sprekker og skader der 
slangen er festet eller bøyes, det er der det 
gjerne sprekker først. Husk at gasslangen 
er ferskvare, den blir tørr og morken etter 

Husk grillsjekken
TeksT: Linda ØrSTavik Öberg

For de fleste er det nå mange måneder siden gassgrillen var i bruk, 
noe som betyr at du bør sjekke pakning og slange nøye.

oppreist under transport.
 – Alle gassflasker har en nødventil 
som slipper ut gassen hvis trykket i flasken 
av ulike grunner skulle bli for stor. Denne 
sikkerhetsventilen, samt eventuell lekka-
sje i ventilen på toppen, vil slippe ut store 
mengder gass hvis flaska ligger.

gassflasken oppbevares feil
Så til den feilen de aller fleste av oss gjør, 
nemlig at vi har gassflasken under grillen 
når den er i bruk.
 – Selv om grillen har et eget skap un-
der for oppbevaring av gass, skal ikke gass-
flaska stå der mens grillen er i bruk. For 
det første kan det bli så varmt at slangen 
blir tørr og sprø, for det andre blir det van-
skeligere å komme til dersom du raskt må 
skru av gassen, advarer Tegneby.
 Under grilling bør gassflasken stå ved 
siden av og i litt avstand fra grillen. Da er 
det lettere å komme til, samt å få stengt 
gasstilførselen ved behov. loo@huseierne.no

VÅRTEGN: At grillen tas i bruk igjen er for mange et sikkert tegn på at sommeren nærmer seg, 
men sørg for at alt er i orden før du setter i gang. Foto: Colourbox.

 AKTUELT // sIkkeRHeT    
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og UD da hun var gravid.
 – Jeg ble fryktelig dårlig da vi akkurat 
hadde kommet til Hiroshima, og måtte 
senere fraktes hjem i rullestol. Plagene 
fortsatte da jeg kom hjem, og jeg klarte al-
dri å ta meg inn igjen. Etter fødselen trod-
de jeg det ville bedre seg, men det gjorde 
det ikke. Det føltes som om jeg konstant 
hadde en blanding av influensa og Alzhei-
mer. Jeg var i tillegg utmattet, energiløs, 
stresset, sint, kranglete og klarte ikke å 
tenke klart.
 Hun som alltid hadde vært sprudlen-
de og glad, kjente nå ikke igjen seg selv. 
Hun følte seg konstant fyllesyk, og legene 
trodde det var ME. Hun ble sykmeldt fra 
jobben som psykolog, men skjønte etter 
hvert at dette ikke var riktig diagnose.
 – Så ble jeg tipset av en bekjent om å 
sjekke ut om boligen hadde en trådløs ru-
ter. Den natten vi slo av ruteren, sov jeg en 
hel natt for første gang på evigheter.
 De skrudde av flere trådløse duppedit-
ter og merket at Lene gradvis ble bedre. Da 
skjønte de at hun rett og slett var allergisk 
mot stråling, såkalt el-overfølsom.

Måtte flytte
Selv om det var merkbar forskjell, var hun 
langt fra frisk. Etter hvert innså de at de 
måtte selge villaen i Holmenkollen som 
de likte så godt, fordi utallige mobilmas-
ter i området strålte rett mot huset.
 – Vi som begge er fra Oslo, og har all 
familie og venner der, vi var virkelig de 
siste som ville flyttet derfra. Vi hadde det 
godt der vi var, med gode jobber og fint 

Diskusjonen kommer opp igjen med 
jevne mellomrom, og stadig flere fortel-
ler om plager som følge av stråling. Flere 
kjente personer har stått frem med sin el-
overfølsomhet, blant annet Gro Harlem 
Brundtland. Da hun som sjef for verdens 
helseorganisasjon, WHO, sa at hun ble syk 
av mobilstråling, ble det mye bråk. Hun 
fikk massiv kritikk fra blant annet Michael 
Repacholi som i ti år ledet WHOs fors-
kningsprogram på dette området, og fikk 
indirekte skylden for at el-overfølsomhet 
er spesielt utbredt i Skandinavia. Ifølge 
norske myndigheter og EU er det nemlig 
ingen sammenheng mellom helseplager 
og elektromagnetisk stråling, men for tu-
senvis av mennesker verden over er de fy-
siske plagene høyst reelle.
 For Lene Hannisdahl Haug var flyt-
ting eneste alternativet. Fra å leve et aktivt 
liv midt i Oslogryta, ble hun tvunget ut 
på landet for å slippe unna plagene som 
følge av stråling.
 – Jeg har det bra her, med herlig mann 
og to fine barn, men det er klart at jeg ten-
ker jo til tider at det ikke er verken rett-
ferdig eller riktig at jeg skal sitte som en 
fange i mitt eget hjem på grunn av dette, 
sier hun.

Kom snikende
Siden 2005 har Lene Hannisdahl Haug 
levd med sterke plager som har satt livet 
på vent. Det tok flere år før hun fant årsa-
ken til hvorfor hun var så dårlig. Det hele 
begynte på en krevende jobbrelatert reise 
til Japan med den japanske ambassaden 

Stor uenighet om 
el-overfølsomhet

TeksT og foTo: Linda ØrstaviK Öberg

Statens strålevern sier at vi ikke trenger å bekymre oss 
for elektromagnetisk stråling, og at dette ikke gjør oss syke. 

For Lene Hannisdahl Haug ble smertene så store at hun måtte flytte.

hus, men med stadig mer stråling og pla-
ger så kunne jeg ikke lenger leve et vanlig 
liv, sier hun.
 De reiste land og strand rundt med et 
måleapparat som måler mikrobølgestrå-
lingen fra mobilmaster og nødnett for å 
finne et egnet sted å flytte til. I Åsgård-
strand fant de endelig et område som var 
nesten fritt for stråling. 
 – Jeg følte at jeg kunne senke skuldre-
ne med en gang, her var det godt å være. Et 
fristed, sier hun.

Fått livet tilbake, nesten
Da hun la bylivet på hylla og flyttet til vil-
laen i idylliske og landlige Åsgårdstrand, 
kunne hun nesten leve et normalt liv 
igjen. Langt unna strålingen som gjorde 
henne så dårlig, har hun nå fått livsgleden 
tilbake.
 – Men jeg kan verken handle på butik-
ken eller fylle bensin på bilen, og det er 
ikke mulig for meg å hente sønnen min 
hvis han er på besøk hos venner. Jobben 
måtte jeg gi opp, og bursdagsfeiringer er 
det bare å glemme. Mann og barn må dra 
på ferie til Legoland uten meg, og det blør 
i mammahjertet. En spasertur i områder 
hvor det er mobilmaster er helt utenkelig, 
da det vil slå meg ut i dagevis. Selv om jeg 
nå har det bra, så er jo ikke livet slik jeg 
skulle ønske. Når man ikke kan gå noen 
steder og nærmest er låst til sitt eget hus, 
så er det som fri soning. Det er en grunn 
til at frihetsberøvelse fungerer som straff, 
det er tøft. Hvor blir det av retten til å leve 
et fullverdig liv? Heldigvis har skolen til 

 AKTUELT // sTRÅLINg    
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PÅ LANDET: I 
Åsgårdstrand 
kan både Lene 
Hannisdahl Haug 
og sønnen puste 
inn den friske 
lufta, uten å være 
redd for stråling. 

sønnen min kablet internett, så en gang i 
blant kan jeg hente ham på skolen. Det er 
stunder som jeg setter utrolig stor pris på, 
sier hun.
 Hjemme er alt kablet, og du må ringe 
familien på fasttelefonen. Sønnen på ni år 
har allerede registrert at noen av vennene 
hans har mobiltelefon, men aksepterer at 

han ikke får.
 – Han har selv sett hvor dårlig mam-
ma blir. Niåringen spør av og til om han 
ikke kan få spille spill på mobiltelefon 
som vennene, men da får han spille de 
samme spillene på datamaskinen isteden-
for. Nesten det samme, bare uten stråling.

Knusende EU- rapport
En fersk EU-rapport slår likevel fast at 
trådløse nettverk ikke farlig for helsa. Ek-
sponering fra trådløst utstyr som mobilte-
lefoner, basestasjoner og trådløse nettverk 
innebærer ikke noen helserisiko, mener 
EU-kommisjonens vitenskapelige 
komite. Ekspertgruppen har gjen-
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Alle fortjener 
respekt og å bli tatt 
på alvor. Hva med å 
holde muligheten 

åpen for at man 
faktisk blir dårlig 

av stråling?

Lene HannisdaHL Haug, 
eL-overføLsom

SONER: Selv om Lene Hannisdahl Haug er fornøyd med livet, føler hun seg ofte som en 
fange i sitt eget hjem grunnet stråleallergien.

 AKTUELT // STRÅLING    

 – forholder oss til forskningen
Det har vist seg å være vanskelig å bevise 
at el-overfølsomme reagerer på elektro-
magnetiske felt gjennom såkalte dob-
belt-blindtester. I disse testene vet verken 
forskerne eller forsøkspersonene om per-
sonene utsettes for stråling eller ikke, før 
etter at forsøket er over.
 Tidligere enkelt-blindede tester der 
tester satt i samme rom og gjerne trykket 
på knapper, har vist det motsatte, men 
her menes det at det er en reell fare for 
at testpersonen analyserer kroppsspråk og 
lignende. 
 Lars Klæboe, forsker ved Statens stråle-
vern, sier at de forholder seg til det som er 
vitenskapelig dokumentert. Han er opp-
tatt av den kvalitetssikrede forskningen.
 – Det er hele tiden forskning på dette, 
hovedsakelig internasjonalt. Det som er 
helt sikkert er at det ikke er funnet en sam-
menheng mellom disse menneskenes pla-
ger og elektromagnetisk stråling. Vi aksep-
terer at folk er syke, men det finnes mange 
diffuse plager i befolkningen som vi ikke 
nødvendigvis kan forklare, sier Klæboe.
 Han mener at det er helsevesenet sin 
jobb å drive diagnostikk, og at folk må dra 
dit hvis de har plager.
 – Hvis du er syk så må du få hjelp og 
behandling, og da er det viktig med ek-

nomgått alle relevante studier som er 
publisert etter forrige rapport som kom i 
2009. 
 Når det gjelder el-overfølsomhet, med 
symptomer som hodepine, søvnforstyr-
relser og utmattelse / trøtthet, er konklu-
sjonen at ingen av disse tilstandene for-
årsakes av stråling fra trådløst utstyr eller 
høyspentanlegg. Til tross for omfattende 
forskning har man ennå ikke klart å finne 
helt ut av om barn som vokser opp i nær-
heten av slike anlegg har større risiko for å 
få kreftsykdommen leukemi. 
 Konklusjonene fra EU-kommisjonen 
samsvarer med Folkehelseinstituttets rap-
port som kom i 2012. Folkehelseinstitut-
tet la frem rapporten etter to års gjen-
nomgang av internasjonal forskning på 
helserisiko ved stråling fra mobiltelefoner, 
basestasjoner og trådløse nett. Hovedkon-
klusjonen var at man ikke kunne påvise 
noen helserisiko.
 Også Kunnskapssenteret gjennomgikk i 
2012 hele 21 studier som undersøkte om el-
overfølsomme kan skille mellom når de er 
eksponert for elektromagnetiske felt og når 
de ikke er det. Analysene viste at el-overføl-
somme ikke klarte å skille bedre mellom 
når de er eksponert for elektromagnetiske 
felt og når de ikke er det, enn kontrollper-
soner som ikke var el-overfølsomme.

stern vurdering fra lege. Selvdiagnosering 
er skummelt. Ingen tviler på at disse men-
neskene har plager, men ingen har klart å 
vise at det er el-overfølsomhet som er år-
saken, sier han.

Brukt stor del av livet på dette
Førsteamanuensis og biofysiker Arnt Inge 
Vistnes ved Fysisk institutt ved Universite-
tet i Oslo, har forsket i 18 år på dette.
 – Jeg var involvert i mange ulike fors-
kningsprosjekter, alt fra egne laboratorie-
eksperimenter på planter, fisk og celler, til 
samarbeid med medisinere, andre biofysi-
kere, statistikere og epidemiologer. I alle 
disse prosjektene ble konklusjonen den 
at vi enten ikke fant noe effekt av lavfre-
kvente og radiofrekvente felt, eller at vi 
iblant så en svak antydning til effekt som 
var så svak at den like godt kunne skyldes 
statistisk variasjon som en virkelig effekt, 
sier han.
 Etter om lag 18 år med denne type re-
sultater, er konklusjonen hans at selv om 
han ikke kan bevise at det ikke er noen 
effekt, så er den i alle fall så liten at den 
ville ha liten betydning i forhold til alle 
de faremomentene vi allerede kjenner til 
og som er uomtvistelige. 
 – Jeg syntes min forskning ble en luk-
susforskning fordi den i beste fall ville få 
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STRÅLEVERN: Lene Hannisdahl Haug viser frem stråleburkaen som hun alltid hadde på seg når hun skulle bevege seg ut av huset. 
Nå er allergien så sterk at hun har sluttet å utsette seg for handling og besøk, fordi hun blir helt slått ut i dagevis etterpå.

betydning for svært få.
 Han har nå lagt forskningen på dette 
feltet på hylla, men han følger fremdeles 
med på hva som rører seg på området, 
både innenfor forskning og forvaltning. 
Han ser ikke noe forandring i de mønstre-
ne han observerte den tiden han jobbet 
aktivt med feltet.

Nocebo-effekt
Vistnes er ikke i tvil om at el-overføl-
somme er plaget og at de blir syke. Men 
han har foreløpig ingen tro på at dette 
skyldes strålingen. 
 – Når vi kjenner oss uvel vil de fleste 
av oss lure på hva grunnen kan være. Er 
det en influensa som bryter ut? Skyldes 
smertene i leggen at jeg falt stygt to da-
ger tidligere? Skyldes mageverken jeg har 
i dag at jeg spiste en matrest som hadde 
stått litt vel lenge i kjøleskapet, eller kan 
det hende at mageverken skyldes kreft?
 Vi leter etter mulige forklaringer, foku-
serer på dette, kjenner etter hver dag om 
det er blitt bedre eller verre, og da vil selve 
bekymringen og oppmerksomheten på-
virke helsen vår. Psyken har en langt ster-

kere innvirkning på helsen vår enn vi ofte 
tar inn over oss, mener han.
 – Problemet er imidlertid at de me-
kanismene vi her diskuterer har store 
likheter med effektene vi kjenner som 
placebo- og nocebo-effekter. Etter min 
mening er el-overfølsomhet nettopp en 
nocebo-effekt, i alle fall bedømt ut fra de 
erfaringene jeg har så langt. 

Egne erfaringer
Nå er det lett å tenke at dette er enda en 
bastant forsker som nekter å ta inn over 
seg de plagene som el-overfølsomme føler 
på, men Vistnes snakker faktisk av egen 
erfaring.
 – Jeg har selv vært gjennom en slik 
situasjon, så jeg vet godt hva jeg snakker 
om.  Jeg slapp unna et helvete der jeg ble 
dårligere og dårligere for hver uke som 
gikk fordi jeg trodde jordstråling gjorde 
meg syk. Men etter å ha nektet meg selv 
å tenke i de banene i tre uker, var jeg kvitt 
hele problemet. Jeg fikk mindre plager 
fordi jeg ikke lenger var så opptatt av å 
kjenne etter om jeg hadde plager, og det 
reddet livet mitt på mange måter.

 – Det var da jeg på eget initiativ våget 
å teste ut om livet kunne bli annerledes 
dersom jeg aktivt kuttet ut tankene om 
jordstråling og helse, at jeg erfarte at jeg 
faktisk kunne bli fri fra tvangstankene jeg 
hadde gått med i lang tid. Det var en vir-
kelig befrielse, sier han. 
 Han er overbevist om at dersom han 
hadde diskutert sine plager på forhånd 
med noen andre, altså andre som tvilte 
på at jordstrålingen var årsak til plagene, 
ville neppe noe skjedd.
 – Da hadde jeg forsøkt å forsvare mine 
oppfatninger og kanskje blitt enda mer 
bastant på at jeg hadde den virkelige for-
klaringen, sier Vistnes.
 Han er imidlertid opptatt av at de el-
overfølsomme ikke skal henges ut, for de 
har akkurat de samme mekanismene som 
oss andre når de forsøker å forklare det 
som skjer med dem i hverdagen. 
 – At de dessverre har havnet i en for-
klaringsmodell som jeg og mange andre 
ikke har tro på, er ikke så rart. Vi havner 
ofte i oppfatninger som ikke andre deler 
med oss på ulike områder i livet. 
Det som er synd er at mange el-
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Fakta //

•  Bruk fasttelefon med ledning fremfor 
mobil.

•  Ha kablet internett. 

•  Skru av den trådløse ruteren når den 
ikke er i bruk. 

•  Skru helt av, eller sett mobiltelefonen 
i flymodus om natten. Vekkerklokken 
virker likevel.

•  Unngå babycall så langt det er mulig. 

•  Ha brannvarslere med ledning/batteri.

•  Unngå sparepærer og lysstoffrør inne, 
de avgir stråling.

Kilde: Lene Hannisdahl Haug / Foreningen for 
elfølsomme

Slik reduSerer du 
Strålingen hjemme:

 aktUELt // Stråling    

overfølsomme ikke våger aktivt  å kutte 
ut deres egen forklaringsmodell, og teste 
om andre tankemodeller kunne ført til et 
bedre liv. 

Møtt med lite forståelse
Det som undrer Hannisdahl Haug mest, 
er hvor mye naivitet hun møter der ute 
når det kommer til plagene hennes. 
 – Vi er så autoritetstro, i Norge er det 
en slags blind lydighet til myndighetene. 
Men hvordan kan vi tro at vi tåler disse 
mikrobølgene så inderlig godt? Bare fordi 
vi ikke kan kjenne strålene fra mobilmas-
ter eller trådløse nettverk, betyr ikke det at 
de ikke har noen innvirkning. Vi kjenner 
jo ikke røntgen eller radonstråling heller, 
men de har i høyeste grad virkning. 
 Hun har møtt nok av uvitende leger, 
samt selverklærte eksperter som sier at 
hun må tenke seg bort fra problemene. 
 – Som psykolog er jeg den første til å 
applaudere tankens kraft, men hvis det 
var så enkelt så hadde jeg vært kvitt pro-
blemet for årevis siden. Alle aksepterer at 
det kan være vanskelig å kvitte seg med 
pollen- og nøtteallergi, men når det gjel-
der strålingsallergi skal jeg visstnok bare 
kunne tenke positivt, sier hun.– El-over-
følsomme er som regel ressurssterke men-
nesker med utdannelse og gode jobber. 
Det er de som bruker teknologien som 
blir utsatt, og fremover betyr det også flere 
og flere barn.
 Hannisdahl Haug kan ikke skjønne at 
noen tror at dette er innbilning. 
 – Vi har ufrivillig blindtestet min aller-
gi altfor mange ganger. Jeg har blitt dårlig 
når vi trodde at jeg var et trygt sted, bare 
for senere å oppdage at det likevel var en 
trådløs ruter på, eller en mobilmast i nær-
heten. Når noen blir sinte fordi de hører 
om at noen reagerer på stråling, så er det 
kanskje fordi det treffer et ømt punkt. Det 
er jo ingen som blir sinte hvis noen har 
melkeallergi.

Folkets strålevern
Hun er engasjert i Folkets strålevern, som 
er opprettet som en motvekt til Statens 
strålevern.
 – Når Statens strålevern sier de er opp-
tatte av forskningen, så lurer jeg på hvor-
for de så hardnakket begrenser seg til å se 
på den forskningen som taler til mobilin-
dustriens fordel. Ute på jordet her ligger 
det en vikinggrav. Hvis du sendte ti for-
skere ut, men bare en av ti fant graven: Er 
det da en vikinggrav der ute, spør hun.
 – Alle fortjener respekt og å bli tatt på 
alvor. Hva med å holde muligheten åpen 

UT AV BYEN: Etter at hun flyttet til Åsgårdstrand har livskvaliteten blitt betydelig bedre 
for Lene Hannisdahl Haug.

for at man faktisk blir dårlig av stråling. 
Bare her og i Sverige er det tusenvis som 
har plager. Fortjener ikke disse også et liv, 
å bli hørt? Strutsementalitet med hodet i 
sanden får dessverre ikke problemene til å 
forsvinne.
 Hun føler et sterkt ansvar for å advare 
andre, og begrense mobilbruk og stråling 
generelt. Hun er alvorlig bekymret for 
neste generasjon som vokser opp med 
stråling 24/7, og mener at det er viktig å 
være føre var. Hun kritiserer også testene 
og forskningen, som hun mener er ensret-
tet og håndplukket.
 – En el-overfølsom vil ikke nødven-
digvis kjenne det med en gang en ruter 
skrus på. Smertene kommer ofte sniken-
de, så kan jeg være utslått i dagevis. Vi har 
kanskje ikke gode nok forskningsmetoder 
til å avdekke el-overfølsomhet ennå. På 
samme måte var det vanskelig å verifisere 
feber før man faktisk oppfant termomete-
ret. Like fullt hadde nok folk feber. Dess-
verre tar det ofte flere år før man kan måle 
og påvise det store omfanget av skader, 
det har historien vist oss mange ganger. 
 Hun håper at teknologien og forsknin-
gen vil gå fremover, slik at hun en gang kan 
gå hvor hun vil igjen. loo@huseierne.no
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Vi har alle sett ham i nabolaget eller på hytta. En håp-
løs familiefar prøver å balansere malerbørste, maler-
spann og kropp i en litt halvsliten stige for å male 
toppen av husveggen. Der har jeg vært før og jeg kan 
si det først som sist – jeg hater å male og jeg hater å 

Malesprøyter
  AKTUELT // HUS&BOLIG TESTER

ENKELT: Få komponenter gjør maskinene enkle å montere.

beise. Takk og farvel til malerbørster fulle av maling 
som aldri går helt av. Takk og farvel til gris og søl i 
gamle malerspann og bøtter. Vi testet en malersprøy-
te fra Bosch og en fra Black & Decker. 

Produkt:
Bosch malesprøyte
Black & Decker 
malesprøyte

Pris ulike male-
sprøyter: Fra ca. 
400 til 3 000 kr.

Mer info: 
bosch.no
blackanddecker.no
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Kom i gang
Sett deg inn i manualen. Ikke gjør mannetabbe num-
mer en! Det er viktig å bli kjent med arbeidsredska-
pet og dets funksjoner. Det mest påfallende for min 
del var kanskje lettelsen over at maskinene består av 
forbausende få deler. Montering og demontering går 
innmari kjapt og før du vet ordet av det er du klar til 
kamp.

Bruk
Først og fremst – skal du male ute er du nødt til å 
se an vinden. Malingen kommer ut av dysene i fine 
partikler og blir lett tatt av vinden. Før du vet ordet av 
det maler du langt mer enn bare veggen du står foran. 
Du lærer fort hvordan du best bruker maskinen. Start 
gjerne på flater hvor du kan øve deg litt uten fare for 
å gjøre noen bommerter. Når du er godt i gang 
kommer du fint inn i rytmen for hvordan du 
beveger sprayen. Det er lurt å maskere om-
råder som ikke skal males. I tillegg er det 
nesten umulig å gjøre dette uten å dekke 
til ansiktet. Ha på vernebriller eller til-
svarende og gjerne munnbind. Du får en 
vesentlig mer effektiv påføring av maling 
med en slik sprøyte enn med kost etter-
som du slipper å dyppe kosten i et spann. 
Sprøyten henter maling fra en beholder 
under sprøyten.

Rengjøring
Dette gjør vi til et eget kapit-
tel, for er det noe alle som 
har tatt i en malerpensel- el-
ler børste vet, er det at maling 

og beis er synonymt med forferdelig mye gris. Som 
nevnt tidligere er det lite smådeler som skal festes i 
hverandre på maskinen. Dette er også en kjempefor-
del med tanke på rengjøring. Jo færre deler å rense, 
jo færre deler å holde orden på og jo raskere går det. 
Ha tilgang på mye whitespririt og vann, følg instruk-
sjonene og du har renset den ganske kjapt. Ved før-
stegangsbruk vil alt naturligvis gå litt senere, men 
læringskurven er meget bratt og du håndterer disse 
delene av prosessen ganske greit etter et par forsøk.

Konklusjon
Å bruke malesprøyte er først og fremst artig og me-
get tidsbesparende på store flater. Det er en ny og 
spennende måte å male eller beise huset på. Liker du 
maskiner, en ny måte å gjøre ting på og du er flink 

til å ta i bruk «ny» teknologi er dette helt klart et 
produkt du kommer til å elske. Ettersom det 

føles renslig kan en pertentlig fyr som meg 
male et hus eller en hytte uten å irritere seg 
over søl og gris. Det er renslig, men du må 
dekke deg selv for ikke å puste inn de små 
partiklene eller få dem i øynene. I tillegg til 
å være raskt og effektivt klarer sprøyten å 

nå inn i kriker og kroker som er vanskelig å 
male med børste. Bruker du penger på en 

slik maskin hersker det fint liten 
tvil om at jobben du skal gjøre 
blir kjappere og artigere.

Malerpensel eller malersprøyte – kan det bli det nye spørsmålet?

3 TIPS TIL DEG SOM SKAL BRUKE SPRØYTE
•  Jo større flater jo mer watt må du ha.   

 Små maskiner er umulige å male store flater  
 med uten ekstrem tålmodighet.

•  Beskytt øyne og munn.

•  Dekk til alt som ikke skal males. 
REKKEVIDDE: Lange slanger gjør at du kan bevege 
deg over store områder uten å ta med maskinen.

PLUSS
•  Tidsbesparende og artig

MINUS
•  Krever litt øvelse. Væravhengig.

Testet av Dag Erik Kongslie
Journalist i Hus & Bolig
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BOLIGSTYLING: 
Kreativt eller 
forvirrende?

TekST: Linda Ørstavik Öberg   FOTO: boa v/ dragutin Lazic og tommy Friestad 

– En boligkjøper må jo lure på hva som er vanvittig 
galt med leiligheten når det må nakne 

mennesker til for å få den solgt.

Stadig dukker det opp nye og utradisjo-
nelle markedsføringsgrep for å selge bo-
liger. Såkalte kreative boligannonser med 
grønne epler på gulvet, stue med rødvins-
flekker etter fest, dinosaurer på barnerom-
met og damer i boblebadet ser man stadig 

EPLEKJEKT: Oppussingsobjekt på Grønland i Oslo hvor man tok utgangspunkt i fargene i rommet, og stylet med verktøy, pappesker, 
madrasser på gulvet, mat på kjøkkengulvet og skapte litt kaos slik det er når man pusser opp. Presentasjonen oppnådde 90 000 vis-
ninger på finn.no første uken. 

oftere. På fjernsyn ruller boligannonser 
som er laget som filmer, med både skue-
spillere og rekvisitter. Det fortelles histo-
rier, skapes assosiasjoner og ikke minst 
spilles det på følelser.
 De kreative presentasjonene skaper 
nysgjerrighet og genererer mye oppmerk-
somhet, og det meldes ofte om rekord-
mange på visning før en budrunde som 
ender med salg langt over takst. Men får 
dette frem boligens potensial, eller skjuler 
det dens svakheter?

vil vekke følelser
– Først og fremst så er det ikke slik at alle 
mine annonser må være kreative og an-
nerledes. Alt vurderes ut ifra hva som er 
best til enhver tid. Jeg håper mine annon-
ser vekker engasjement hos mine potensi-
elle kjøpere, og at jeg klarer å selge inn en 
riktig forventing som innfris når interes-
sentene kommer på visning, sier Tommy 
Friestad, eiendomsmegler og mannen bak 
Boa eiendomsmegling. 
 Han står bak mange av de kreative an-
nonsene som du kanskje har fått med deg 
på sosiale medier, finn.no og på nett. 
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kvaliteter men også feil og mangler man 
må akseptere. 
 – Bruk tid, sparr med venner eller al-

ler helst en forholdsekspert 
som en fagmann, takst-
mann eller eiendomsme-
gler. Når man så har under-
søkt, lest seg opp, spurt og 
gravd, blitt bedre kjent med 
sitt potensielt nye hjem og 
latt det synke inn, først da 
er man klar til å by. Er det 
kjærlighet ved første blikk 
bør det nok blinke et par 
varsellamper. Et kjøp bør 
på ingen måte kun være et 
emosjonelt og ubetenksomt 

kjøp. Men det at det også føles riktig er en 
verdi for mange, sier Friestad.

– Sysselsettingstiltak
– Hele 95 prosent av forbrukerne ønsker 
å vite tilstanden på boligen før vi byr, ikke 
etter at vi sitter i saksa, men det har eien-
domsmeglerforetakene aktivt sabotert. Vi 
ønsker å ha nok tid til å lese, undersøke, 
forstå, spørre, men det har eiendoms-

 – Det verste som skjer er at det blir en 
dissonans mellom forventningen jeg har 
skapt og interessentens egen opplevelse på 
visning. Det er derfor viktig ikke å over-
selge i presentasjonen. Når jeg selger uni-
ke eiendommer ønsker jeg også å fange 
hjemmets karakter og følelse i presenta-
sjonen. Litt svulstig for noen, men vi er da 
alle mennesker med følelser. Hva som er 
drømmehjemmet for meg er helt sikkert 
annerledes enn hjemmet du vil forelske 
deg i, sier han.
 Generelt sett er snittvisning på en an-
nonse på finn.no i Oslo drøye 3 000 vis-
ninger i løpet av ti dager. Hvis man da får 
20 interessenter på visning er det kanskje 
tre av dem som ender opp med å by. Det er 
en promille av de som ser annonsen som 
i praksis kunne tenke seg å kjøpe nettopp 
dette hjemmet. For Friestad handler alt 
om denne ene promillen. 
 – Jeg vil finne den kjøperen i markedet 
som synes hjemmet jeg selger er mest ver-
difullt, og som derfor er villig til å betale 
mest. Vi har alle forskjellige preferanser, 
ønsker, krav og betalingsevne, så hvert 
hjem og hver salgsprosess er like unik som 
kjøperen selv, sier Friestad.

Som dating
– Siden det å jobbe med å selge hjem 
handler mye om menneskene som skal 
bo i dem, kan vi sammen-
ligne annonsen med dating. 
En annonse gir et første-
inntrykk, som på en speed 
date. Man skummer mange 
annonser og velger seg ut en 
håndfull man vil undersøke 
nærmere. Det ansees ikke 
som en god første date når 
den som sitter på andre si-
den av bordet ditt har smin-
ket seg til det ugjenkjenne-
lige eller prøver å være mye 
bedre eller annerledes enn 
man egentlig er. Man bør være engasjeren-
de, ærlig og tydelig, men gjerne ha sjarm 
og glimt i øyet. I førsteinntrykket skapes 
en forventning. Man vil tidsnok finne ut 
hvordan ståa er uansett. Sånn fungerer an-
nonsen, du mangler fortsatt en del infor-
masjon på dette stadiet, sier Friestad.
 Så er det å ta turen på visning. På tide 
å bli bedre kjent før man inngår et perma-
nent forhold. Man må gå i dybden, finne 

Bolighandelen 
har nok aldri 

vært mer 
utrygg enn 
den er i dag

ThomaS BarTholdSen, 
ForBrukerrådeT

BARNEVENNLIG: Fargerik og klassisk 5-roms i 2.etasje på Oslos beste vestkant. Megler tok med sin datter på fotoshooten siden de 
ville appellere til barnefamilier, samt vise frem det megler mente var leilighetens unike uttrykk. Dette prospektet ble for øvrig kåret til 
Årets Gullmeglerprospekt 2014.
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Du finner alltid noe nytt, spennende 
og prisgunstig på wee.no!

Wee.no har ett hovedmål:  
Å gi kundene våre mest for pengene. 
Det gjør vi ved å hente kvalitets-
produkter rett fra fabrikk – uten  
fordyrende mellomledd. 

Vi har over 1500 produkter innen 
kategoriene miljøvennlig energi, 
landbruk, industri, anlegg, hus, hage, 
hall/telt og elektriske hjelpemidler. Vår 
smarte webshop gjør handelen enkel 
– og vi sender varene direkte til deg!  
Se vårt store utvalg på wee.no

På Wee.no  
får du mest  
for pengene!

gjør det 
enkelt å komme seg ut

WeeCar er en helt ny serie elek triske 
kjøretøy spesialutviklet for alle med 
bevegelsesutfordringer.
Uansett om du skal til butikken, bare 
besøke venner eller gjøre en lenger 
utf lukt – WeeCar har en modell for 
nett opp dine behov.

Våre kjøretøy er både åpne og lukkede, 
har toppfart opp til 10 km/t og tilbyr en 
kjøredistanse fra 20 til 60 km per batt
erilading. Ingen av modellene krever 
sertifikat eller registrering. 

Les mer om nyhetene på weecar.no, 
eller kontakt oss direkte på 982 18 123.

9.995,-

54.995,-

29.995,-

24.995,-

NYHET!

– vi gir deg mest for pengene!
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KREATIV MEGLER: Tommy Friestad er 
mannen bak mange av de kreative boli-
gannonsene du ser på finn.no og i avisene. 
Han har jobbet som megler i 10 år, og har 
et stort fokus på presentasjon når boliger 
skal selges.
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meglerbransjen aktivt jobbet hardt for å ta 
fra oss. Vi må ikke tro at bolighandelen i 
Norge er blitt en slik fiasko helt tilfeldig. 
Den er blitt slik fordi eiendomsmeglerfo-
retakene vil ha det slik, sier Thomas Bart-
holdsen, fagdirektør for bolig i Forbruker-
rådet.
 Forbrukerrådet går med andre ord 
hardt ut mot kreative boligannonser, og 
liker ikke utviklingen. 
 – Vi kan også le av dette og tenke at in-
gen har vondt av nakne mennesker på do 
i en boligannonse, men problemet er jo at 
mengden unødvendig reklame fortrenger 
fakta og analyse.
  Bartholdsen sier at det er ønskelig 
med en ærlig bolighandel hvor boligene 
prises riktig, der de “dårligste” selges bil-
ligst og kjøperen vet hva han får. Men han 
mener at det ikke er det eiendomsmegler-
bransjen ønsker. 
 – De dytter på boligselgerne massevis 
av helt unødvendige reklamekostnader i 
form av styling og i form av skuespillere 
som skal lage film for å vise boligen. Dette 
fungerer som et sysselsettingstiltak for ei-
endomsmeglerstudenter som ellers ville 

gått uten jobb. Det spys ut altfor mange 
eiendomsmeglere til at det er noe å gjøre 
for dem alle. Det har en positiv side i økt 
konkurranse, men i neste omgang blir det 
viktig å få boligselgerne til å betale eien-
domsmeglerkjedene mer og mer. Det gir 
muligheter for svære provisjoner, og ban-
kene kan hente inn enda mer penger fra 
eiendomsmeglerkjedene som de eier. 
 Jeg vil appellere til den mer seriøse 
andelen av meglere om å bidra til å sette 
bremsene på, for denne utviklingen ska-
per faktisk flere misfornøyde boligkjøpere. 
Bartholdsen tror det er mange flinke me-
glere som heller ville hatt tilstandsvurde-
ring enn enda mer styling. 
 – De fleste av oss synes det var noe 
pinlig å se halvnakne damer på bilpanse-
ret før 1970. Så jeg måtte le da jeg så at 
slike bikinidamer nå er dukket opp i bo-
ligannonser. En boligkjøper må jo lure på 
hva som er vanvittig galt med leiligheten 
når det må nakne mennesker til for å få 
den solgt, sier Bartholdsen.

Tar bort fokus
– Jeg har sett noen av disse kreative an-

BARNEVENNLIG: Generelt sett liker Boa å leke litt på barnerommene de selger. Når man som barnefamilie skal flytte på seg er det 
hyggelig om familiens yngste også kan få et godt inntrykk av sitt fremtidige barnerom, samtidig som det tydeliggjøres klart at leilig-
heten er best egnet for barnefamilier. 
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Uansett om du skal til butikken, bare 
besøke venner eller gjøre en lenger 
utf lukt – WeeCar har en modell for 
nett opp dine behov.
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Løft blikket

Nyhet! 
Storselger belagt 
med Green Coat

Nærprodusert fra
 Plannja

Plannja Royal
Produkt:

Beskrivelse:

Formen viser en enkluplet taksteinstradisjon med en 

moderne vri. Plannja Royal kommer i flere farger og to 

av dem med det rapsoljebaserte belegget Green Coat. 

For de av dere som bor kystnært, produserer vi Plannja 

Royal i resistent aluminium. Oppdater taket ditt på 

plannja.no

plannja.no

Opprinnelse:

Produsert i Järnforsen, Sverige.

20 Mørk grå

01 Svart 42 Brunrød
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nonsene. Jeg ser at det ofte er snakk om 
boliger som har en veldig ugunstig belig-
genhet, eller som trenger mye oppussing 
eller en totalrenovering. Det er liten tvil 
om at reklamen skal få fokus bort fra det-
te, sier Bartholdsen.
 Han mener at en bra bolig selger seg 
selv, og da er det ikke behov for all denne 
reklameinnsatsen. Han er ikke i tvil om at 
det tryggeste for deg er å kjøpe en bolig 
som er tom og godt rengjort. Da ser du 
nemlig lettest at det ikke er fuktskader, at 
det ikke er løse ledninger eller hakk i par-
kett eller karmer. 
 – Stylingen skal ta din oppmerksom-
het bort fra alt det negative, og den får 
også små boliger til å virke romsligere. Du 
skal ledes til å beundre lampen og speilet, 
som for øvrig ikke følger med. Det du bur-
de sjekket er tilstanden, sol, støy og utsikt, 
samt spørre megler hva som planlegges på 
nabotomten. 
 En fersk undersøkelse bekrefter at hver 
sjette boligkjøper opplyser at tilstanden 
var dårligere enn de antok da de kjøpte. 
 – I alle andre bransjer ville alarmen ha 
gått, men eiendomsmeglerforetakene blir 

bare verre og verre. Eiendomsmeglerbran-
sjen har aktivt sabotert en tryggere bolig-
handel, for det er i strid med det de lever 
av, nemlig vanvittig raskt masseproduk-
sjon av bolighandel. Bransjen er i sterk ne-
gativ utvikling, og bolighandelen har nok 
aldri vært mer utrygg enn den er i dag. For 
aldri har prisene vært høyere, fallhøyden 
større, tiden kortere og muligheten til å re-
klamere mer preget av at kjøperen møter 
et forsikringsselskap som tjener mest når 
de sier nei til flest, sier Bartholdsen.
 Han mener at det ikke er tilfeldig, men 
er et direkte resultat av utviklingen i eien-
domsmeglerforetakene. 
 – De har lyst på, og behov for å ta en 
stadig større andel av kjøpesummen. Og 
de forsøker å innbille oss at det er helt 
nødvendig, avslutter han.

Skjønner noe av kritikken
- Forbrukermyndighetene og finanstilsyn 
er der for å ta vare på boligkjøperen, og jeg 
er enig i at mange av annonsene som har 
florert den siste tiden har vært villedende i 
markedsføringen. Jeg har selv ikke forstått 
sammenhengen med det konseptuelle i 

FLYTTER FOKUS: Her lå hele leiligheten i kjelleren, så det måtte tiltrekkes interessenter som var åpne for å bo under bakkeplan. 
Leiligheten ga megler en følelse av å være i et atelier, samt en følelse av Klosteret restaurant på Fredensborg. Det var kveldsmiddag 
og vinballonger på visning.

annonsen og hva slags verdier man har 
forsøkt å kommunisere. Da kan det ska-
pes et feil fokus for kjøpsbeslutningen, 
sier Friestad.
 Han tror først og fremst at det er vik-
tig å skille mellom en annonse og en vis-
ning. En annonse er kun et førsteinntrykk 
som skaper en forventning som senere 
må innfris. Annonsen gir deg basisinfor-
masjonen og mer til om du ønsker å sette 
deg inn i takst og prospekt før visning. 
 – Hvis det i bildene i annonsen ligger 
grønne epler på et rødt slitt gulv i et op-
pussingsobjekt med 60-talls standard, så 
betyr ikke det at interessenter villedes og 
derfor ikke sjekker råteskader, setninger, 
bærevegger, status på rør og elektrisk an-
legg. Jeg tror heller ikke man kan definere 
noen epler som villedende, da denne po-
tensielle hinderløypen uansett bør ryddes 
bort på visningen. 
 Hvis en eiendomsmegler bevisst be-
nytter seg av forstyrrende elementer på 
visning er det en annen sak, mener Frie-
stad.
 – Men å innrede et hjem på en innby-
dende måte som viser interessentene 
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SOLRIKT: 3-roms toppleilighet i Seilduksgata på Grünerløkka. 
Hovedgrunnen til å ville kjøpe denne leiligheten er ifølge megler 
den solrike private takterrassen. Megler ville dele ut briller med 
UV-beskyttelse på visning, samt sette opp en plakat som infor-
merte om “fare for mye sol” i trappen på vei opp til terrassen.

FAKTA //

Kjøkken: Se etter skjolder eller misfarging under oppvaskbenken. 
Undersøk rør og stoppekraner, sjekk at vanntrykket er jevnt. Forsikre 
deg om at alt er tett i tilknytning til oppvaskmaskinen, og at kaldt-
vannsrør fra hovedstoppekran er isolert. Sjekk avtrekk. Hva følger 
med av hvitevarer.

Bad: Spør om arbeidet på badet er utført av godkjent rørlegger, og 
om det foreligger  papirer. Undersøk rør og sluk, forsikre deg om at 
det er riktig fall, samt sjekk vanntrykket. Ventilasjon er også viktig. 
Sjekk at fliser og fuger er hele, se etter sorte og rødbrune flekker 
som er tegn på muggsopp. 

Soverom: I et dårlig ventilert soverom kan det lett oppstå opphop-
ninger av fukt. Når det kondenserer mot en kald yttervegg kan det 
oppstå soppvekst. Se bak møbler som er plassert mot yttervegg, og 
undersøk også vinduene for kondens. Sjekk parkett eller gulvbelegg.

Stue: Se på det samme som på soverommet. Sjekk også vinduene, 
her kan mye varme gå tapt. Stua er i tillegg et sted med mange 
elektriske apparater. Ser stikkontakter og ledninger bra ut. Eventu-
elle downlights? Vær obs på ting som tyder på at eieren har gjort 
mye av arbeidet selv.

Uterommet: Se etter misfarging, sprukken maling, avskalling, 
blæring og sprekker i eventuelle glassfasader. Undersøk takrenner 
om mulig, forsikre deg om at vannet ledes bort fra grunnmuren.  
Se ekstra nøye på vinduene, og se etter råte og kondensering.  
Sjekk solforhold.

Det elektriske anlegget: Spør om arbeidet er utført av fagmann 
og få dokumentasjon på dette. Vær skeptisk til gamle anlegg med 
skrusikringer. Se etter løse og svidde ledninger, stikkontakter og 
rare koblinger. Kjenn på sikringene, de skal ikke være varme.   
Når ble anlegget kontrollert sist.

Diverse: Undersøk om det er reguleringsplaner for området, kan-
skje tar nye bygg sola eller utsikten din. Tenk over støy, og se boligen 
i dagslys. Hvis der er loft eller kjeller, bør du være meget oppmerk-
som på fuktproblematikk, muggsoppvekst, saltutslag og lekkasjer. 
Sjekk også bod. I hus bør du titte på taket utvendig, se på avløp og 
takrenner, kledning, samt sjekke pipa. Merk deg avstand til butikk, 
skoler, kollektivtransport osv. Se på postkassene for å få et inn-
trykk av hvem som bor der. Mange ulike navn betyr gjerne student-
kollektiv osv. Les takstrapport nøye.

SjekkLISte på vISnInG:

hvordan de kan få det, helst med en pris-
messig overkommelig innredning, mener 
jeg absolutt bør være en del av visnings-
opplevelsen. Vi jobber jo bevisst med å 
realisere potensialet. 
 Likevel er han klar på at det er viktig 
at boligannonsen dokumenterer boligens 
standard. Annonsen skal gi tydelig infor-
masjon, og skape en korrekt forventning. 
 – Men den skal i tillegg fortelle om de 
gode opplevelsene hjemmet faktisk byr 
på, vekke din interesse for mer informa-
sjon, samt tiltrekke seg de rette interes-
sentene på visning. Å begrense boligkjøp 

til kun å være en rasjonell og følelsesløs 
beslutning, tror jeg ikke er mulig. 

Fremtidens annonser
– Jeg tror og håper at mye av de sprøeste 
annonsene vi ser i dag, ikke blir den nye 
måten å markedsføre eiendom på. Men 
jeg tror vi kan forvente oss at bransjen ut-
vikler seg positivt, at vi kontinuerlig tar til 
oss alle tilbakemeldinger fra både Forbru-
kerrådet og forbrukerne selv, sier Friestad.
 Han tror at fremtidens boligannon-
ser blir mer målgruppespesifikke, ærlige, 
effektive i å kommunisere verdi, og er 

av en høyere estetisk kvalitet enn vi ser i 
dag. Alle hjem har både emosjonelle og 
rasjonelle verdier som bør kommuniseres, 
uten at det behøver å gå på bekostning av 
viktig informasjon om standard, feil og 
mangler. 
 – Vi som eiendomsmeglere må bli 
flinkere til å kommunisere hjemmets 
unike verdier på en effektiv måte, og pa-
rallelt tydeliggjøre alle faktaforhold som 
er relevant for kjøper. Målet er ikke økt 
oppmerksomhet for oppmerksomhetens 
skyld,sier Friestad. loo@huseierne.no



Enovatilskuddet
– gjør veien til en bedre bolig enklere og billigere!

Enovatilskuddet gir deg penger tilbake 

Enovatilskuddet gir deg penger tilbake for en rekke energitiltak som reduserer energibruken og øker 
bokomforten. Det er enkelt å få tilskudd. Gjennomfør energitiltaket, registrer det hos oss 
og motta utbetalingen innen 3 uker. 

Med Enovatilskuddet, gir vi et tilskudd til deg som ønsker å gjøre en innsats for klimaet.

Les mer på www.enova.no/enovatilskuddet
Har du spørsmål kan du kontakte Enova Svarer på 800 49 003



28 hus&bolig 3 2015

Fra perm 
     til skjerm

Prøv book on house gratis nå!

Hold kontroll på husholdningen, enten du sitter hjemme i sofaen 
eller er ute på reise. All viktig informasjon, som kvitteringer, avtaler, 
økonomi eller vedlikehold, blir samlet elektronisk i en brukervennlig 
oversikt, tilgjengelig på PC/Mac, nettbrett og mobil. Du trenger 
ikke lenger være redd for å miste verdifull dokumentasjon, alt blir 
samlet i din egen elektroniske husbok. Fra perm til skjerm!

  Tilgjengelig 
overalt

  Brannsikker 
dokumentasjon

  Alltid oppdatert

   Dokumentér 
endringer

  Utgiftskontroll 

  Kjøretøyregister

  Vedlikeholds-
register

book on house

Vinn en 
iPad Air 2!
Registrer deg på 

bookonhouse.no
før 1. juli for å være 
med i trekningen

 












Ta kontroll i dag! Registrer deg gratis på bookonhouse.no
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  Aktuelt // SmåStoff

En bydel i Hamburg med 
et bredt utvalg barer og 
bordeller, er plaget med 
at besøkende slår lens på 
husveggene. Ille lukter det, 

og ikke er det særlig bra for husene, skri-
ver Maleren. Nå har beboerne valgt å male 
veggene med den hydrofobiske malingen 
Ultra Ever Dry som avviser væske. Den 
som skvetter på en slik vegg, vil oppleve at 
væsken spruter tilbake.

Spruter tilbake Hytter i endring
For noen er det teknologien 
som gjør hyttelivet enkelt. 
For andre er det fraværet av 
teknologi, sier førsteamanuen-
sis Finn Arne Jørgensen ved 
Umeå universitet. Han har for-
sket på det norske hyttelivet.

Flere leiligheter enn før
Totalt var det registrert 2 466 363 boliger i Norge 1. 
januar 2014. Eneboliger utgjør drøyt halvparten med 
1 278 000 boliger. Deretter følger blokkleiligheter 
med 559 000. Det finnes 284 000 boliger i rekkehus, 
kjedehus og andre 
småhus, 225 000 i 
tomannsboliger og 
drøyt 48 000 boliger 
i bygninger for 
bofellesskap. 
Kilde SSB.

Følsom 
elektronikk

En beboer på Lillehammer ble etter 
årelang krangling med naboen dømt til å 
beskjære deler av hekken sin. Hekken ble 
plantet rundt 1990, og var omkring 3,5 
meter høy i 2000 og ca. 6 meter høy i vin-
ter. Saken var oppe i forliksrådet i fjor, og 
hekkeeieren ble oppfordret til å redusere 
høyden på hekken fra seks til to meter. Det 
ville han ikke. Nå har saken vært oppe for 

Sør-Gudbrandsdal tingrett, som kom frem 
til at tre meters høyde mellom eiendom-
mene må være nok for å hindre innsyn og 
lyd. Han fikk frist til 15. april på å klippe 
buskene. Den delen av hekken som ligger 
mot en felles vei, overskrider ikke tåle-
grensen i nabolovens paragraf 2, og kan 
derfor få stå. Partene måtte dekke egne 
saksomkostninger. Foto: Privat. 

Småhus    
dominerer

Måtte klippe 
deler av hekken

72 prosent av Norges boliger 
befinner seg i hus med fire  

eller færre boliger. 

I løpet av få timer ble nær-
mere 500 gatelys slått ut av 
tordenvær i den danske byen 
Esbjerg i fjor høst. I en by på 
Jylland ble rundt 100 arma-

turer ødelagt. Led-armatur er 
ifølge ekspertene dårlig rustet 
til å takle kortvarige overspen-
ninger i ledningsnettet, skriver 
Teknisk ukeblad. Foto: Lalito / 

Scanstockphoto 
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I Kina har bare 56 % 
av befolkningen 
på landsbygda 
tilgang til 
velutbygde 
sanitæranlegg. 
Kilde: Globalis.

Trampoline i hagen er blitt kjempepopu-
lært, men hvert år er det hundrevis av 
barn som skader seg. I 2009 ble 130 – 140 
barn så skadet at ulykkesforsikring ble 
benyttet, ifølge tall fra If Skadeforsikring. 
De fleste skadet tenner og ansikt. 
 Tidligere har trampoliner som folk har 
i egen hage eller hjem vært definert som 
sportsutstyr, men nå er er de lagt under 
kategorien leketøy. Trampolinen må altså 
være CE-merket, som alt annet leketøy. 
Det betyr at både nett og kantputer blir 
påbudt på alle nye trampoliner som ikke 
er nedgravd. 
 Hvis du allerede har en trampoline 
hjemme uten dette sikkerhetsutstyret, 
anbefales det å få dette ettermontert. For 
helt små trampoliner blir det ikke påbudt 
med nett, de skal isteden selges med 
antiskli-føtter. Foto: Anders Bergstedt / 
NTB Scanpix.

Dagens solcelleteknologi er gammeldags, lite effektiv og dyr i produksjon 
mener forskere og fagfolk knyttet til Lunds universitet i Sverige. Ny teknologi 
skal gi mer effektive solceller, og virkningsgraden skal kunne forbedres med 
nesten 70 prosent. Hemmeligheten er nanotråder av galliumarsenid som 
opptar med sollys og dermed mer energi, skriver Teknisk ukeblad. 
Teknologien er i prinsippet klar og skal kommersialiseres innen 2018.

Mangler doer

Nett og kant- 
puter påbudt

Nanotråder på film

Overstiger honoraret til et 
styremedlem i borettslag 
kr 1 000, utløser det skat-
teplikt. Selv om et sameie 
ikke er et selvstendig 

rettssubjekt, har Finansdepartementet 
uttrykt at man ikke vil forskjellsbehandle 
borettslag og sameier. Derfor må også 
styremedlemmer som mottar honorar 
som overstiger kr 1 000 i sameier innbe-
rette og svare skatt av hele honoraret.

Skatteplikt Forvirrer med   
BSU+ og BSU2

  Aktuelt // SmåStoff

Forbrukerombudet vil at hele 50 banker 
skal endre vilkårene for sine BSU-lignende 
kontoer. Bankene har nemlig bruddge-
byrer for å avslutte avtalene. Dette kan 
virke innelåsende for forbrukerne og er 
ulovlig etter finansavtaleloven. Det gis 
også for dårlig informasjon om at man 
ikke får skattefradrag for sparing på denne 
kontotypen.

Urimelig strengt
Huseiernes Landsforbund deler langt på 
vei Finanstilsynets bekymring knyttet til 
høy gjeldsvekst, men skriver i sitt hørings-
svar til departementet at det er vanskelig 
å se at husholdningssektoren viser tegn
til stress i forhold til sin gjeldsbyrde. 
Mislighold av pantelån til boligformål 
er meget lavt, og lavere enn på andre 
låneformer. De foreslåtte tiltakene blir for 
strenge, mener forbundet.
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Hva inneholder pakken:
• TaHoma smarthus sentral. Med dette trådløse 
 systemet kan du kontrollere alle dine produkter slik
 som for eksempel innendørs og utendørs solskjerming, 
 garasjeporter, belysning og mye mer
• 3 fjernstyrte kontakter
• Telis 4 fjernkontroll

Ha kontroll over hjemmet fra hvor 
som helst, også når du er på ferie!
Benytt deg av dette solfylte kampanjetilbudet på 
TaHoma belysningspakke. Med denne pakken kan 
du kontrollere innendørs og utendørs solskjerming, 
belysning og mye mer, via smarttelefon, pc eller 
nettbrett. Denne pakken er også den ideelle 
starten for ditt automatiserte hjem.

Komfort og en trygg følelse uansett hvor du er!

Før Kr 5.995,- Nå

Kr 3.695,-
Frem til 15-08-2015

Hos utvalgte forhandlere

Kontroll over hjemmet
uansett hvor du er

Adv Zomeractie NO.indd   1 04-05-15   15:08



Klar for 
Våren?

å velge riktig overflatebehandling 
kombinert med solide produkter. 

Mesterfarges medlemmer hjelper deg

Dette gir utseendet på din bolig lang 
varighet og er kostnadsbesparende.

Nå er tiden inne for å sjekke fasaden og 
andre overflater som bør behandles 
eller rengjøres.

Huseiernes Landsforbund 
anbefaler Mesterfarge

Spør om en gratis befaring idag!

Ring oss på 800 33 055  

Mesterfarge er Norges største gruppering 
av Malermestere. Vi dekker hele landet med 
våre 180 medlemmer.

Våre medlemmer garanterer kvalitet, 
skriftlige avtaler og god oppfølging.

Som medlem av Huseiernes Landsforbund Som medlem av Huseiernes Landsforbund 
får du en god  rabatt på utført arbeid og på 
materialer

eller besøk Mesterfarge.no
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Vår i luften
Mye har forandret seg de siste årene. 
Utepils og lunsj er byttet ut med 
smoothie og lekeplass. Ordet 
voksentid og alenetid er plut-
selig blitt en del av ordforrå-
det. Flyturer og ferie er ikke så 
avslappende som de en gang 
var, og spennende backpack-
ing i sydligere strøk er byttet ut 
med værsikre og barnevennlige 
Gran Canaria. Boden er full av barne-
vogner, bæremeis, reiseseng og annet 
barneutstyr, og stasjonsvognen er på plass. Heidundrende 
vorspiel er nå ikke-eksisterende, nå er det dåp, bryllup, 
barnebursdag og babyshowers som fyller kalenderen. Sol-
sidan er utkonkurrert av Fantorangen, Karsten og Petra og 
Drømmehagen. Trening er byttet ut med avslapning, eller 
innhenting som jeg nå liker å kalle det. 
 Men i det jeg tusler hjem fra jobb denne vårdagen så 
innser jeg at mye likevel er som før. Den uslåelige blan-
dingen av søppel, skrot, raketter, småstein og hundebæsj 
som kommer til syne når snøen forsvinner. Barnelatter i 
bakgården, og irritasjonen over at naboen fremdeles ikke 
har tatt ned den forbaska julelyslenka. Ungkaren tvers over 
for oss lar også i år hunden stå ute på balkongen å bjeffe 
hele dagen mens han selv tydeligvis er opptatt med vikti-
gere gjøremål. Totos «Africa» har faktisk overlevd enda en 
vinterdvale, og isskiltene er satt ut for sesongen. Hestehov, 
krokus og fuglesang, og ikke minst klimpring fra årets lass 

med gatemusikanter. Middelal-
drende menn i tettsittende tre-
ningsutstyr bærer nå ikke et par 
ski inn i Teslaen, nå sitter de godt 
plantet på sykkelsetet med årets 
uniform på plass. Veltrente men-
nesker dukker opp overalt, og gut-
tene i parken er tilbake i puberte-
ten hver gang en singlet (med en 
kvinnekropp inni) går forbi.

 Vel hjemme innser jeg at bunaden min har krympet 
enda litt til siden i fjor, og jeansen som overlevde fjorår-
ets rydding passer søren meg ikke i år heller. Som vanlig 
rakk jeg ikke å få på plass sommerkroppen 2015 i tide, og 
de fleste andre nyttårsløfter gikk også skeis. Jeg er fremde-
les like undrende til at noen faktisk er vegetarianere, og er 
fremdeles like glad i godteri. Ikke er jeg blitt voksen nok til 
å drikke kaffe heller. Da er det bare å nyte sola på balkon-
gen, og innse at noen ting faktisk aldri forandrer seg. Det 
er kanskje like så greit. God sommer! 

 AKtuelt // Peti t 

totos «Africa» 
har faktisk 

overlevd enda 
en vinterdvale

Journalist Linda Ørstavik Öberg
loo@huseierne.no

JoUrnalist
LINDA ØRSTAVIK ÖBERG

Vi løser ditt fuktproblem med 
vårt unike Tørt Bygg-system!
Unngå mugg, sopp, råte og kjellerlukt.
Fuktproblemer løses raskt, enkelt og rimelig.

Ta boligen tilbake!
Vi har unike løsninger for rehabilitering av kjellere. 
Spør oss om ditt fuktproblem.

• Kjeller
• Krypkjeller
• Boder
• Garasjer
• Leiligheter

Tørt Bygg AS
Tlf: 90 85 99 99
E-post: post@tortbygg.no
www.tortbygg.no

Vi løser ditt radonproblem 
med våre gode løsninger!
Radonproblemet løses raskt, enkelt og rimelig

Vi kan tilby:
• Radonsug
• Radonbrønn
• Ventilering

• Sporfi lm
• Digital måling av  
 radon

Vi hjelper deg til 
en frisk bolig!

Frisk og 
tørr kjeller

RADON
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Kjenner du igjen situasjonen? I så fall er du ikke alene. 44 pro-
sent av alle nordmenn har irritert seg over naboer som har brukt 
støyende hageredskaper på en søndag eller andre helligdager. 
Det viser en undersøkelse om helligdagsfred og hagearbeid som 
TNS Gallup har gjort for Hus & Bolig. 
 I undersøkelsen svarer hele 61 prosent av alle menn at de 
har klippet gresset på en søndag eller andre helligdager, mens 41 
prosent av norske kvinner har gjort det samme. Én av tre norske 
menn har brukt motorsag på en helligdag. 
 
Hagearbeid i helgen
At støyende hageredskaper er flittig brukt i helgene, merker Bjørn 
Kværner i Asker godt. Han driver et verksted der han reparerer 
denne typen maskiner – snøfresere, gressklippere, motorsager. 
 – Her er trykket merkbart størst mandag og tirsdag – og så av-
tar det utover uken, mot fredag. Det er tydelig at folk bruker hel-
gene til å få gjort unna ting i hagen, og så kommer de hit 
til meg når de finner ut at redskapen ikke virker eller noe 

Aldri 
fred å få 

Det er en strålende søndag 
formiddag, fuglene kvitrer, du 
har vasket hagemøblene, fun-
net frem putene og satt deg 

godt til rette med kaffekoppen. 
Akkurat da starter naboen 

opp motorsagen. 

TeksT: Rikke ÅseRud / dag eRik kongslie

  Aktuelt // sTØY

ØREDØVENDE: Lyden av motorsag bærer over store               områder. Ikke noe å drive med på en søndag, mener Bjørn Kværner, som lever av å reparere blant annet motorsager. Foto: Hampus Lundgren.
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ØREDØVENDE: Lyden av motorsag bærer over store               områder. Ikke noe å drive med på en søndag, mener Bjørn Kværner, som lever av å reparere blant annet motorsager. Foto: Hampus Lundgren.
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LARM: Henvendelser om 
forstyrrende bruk av plen-
klippere og motorredska-
per er en gjenganger hos 
Norsk forening mot støy. 
Foto: Hampus Lundgren.  

HØY LYD: Plentraktoren er merket med 
97 dB. Generelt støyer motorklippere 
mest; elektriske er betydelig mer stil-
legående. Robotklippere likeså.  Foto: 
Hampus Lundgren.

blir ødelagt. Om de bruker lørdagen eller 
søndagen vet jo ikke jeg. Men det hender 
jo jeg får forespørsler om å jobbe i helgen 
eller på kveldstid. Det rare er at det nesten 
alltid er de godt voksne og pensjonistene 
som det haster så fryktelig med. Ikke små-
barnsfedre eller –mødre, som man skulle 
tro hadde større tidsklemme, sier Kværner. 
 Selv er han svært opptatt av å verne 
om helligdagsfreden, og til tross for at ei-
endommen hans ligger landlig til, er han 
nøye på ikke å bruke motorsag, motor-
klipper eller andre støyende redskaper på 
søndagene. 
 – Ta for eksempel lyden av motorsag 

– den bærer jo over store avstander, og er 
gjennomtrengende. Å drive med dette på 
søndager og helligdager synes jeg ikke sær-
lig mye om. En dag i uka må vi få ha litt ro, 
sier Kværner. 

Helligdagsfred
Loven om helligdagsfred har som formål å 
«verne om det gudstjenestelige liv og den 
alminnelige fred på helligdager og (…) gi 
høytiden ro og verdighet.» Mange tror at 
helligdagsfreden kun skal overholdes i kir-
ketiden på søndager og andre helligdager, 
men loven favner videre enn som så: «På 
helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, 

pinse- og julaften etter kl 16 skal det være 
helligdagsfred som ingen noe sted må 
forstyrre med utilbørlig larm», heter det i 
loven. Det betyr i praksis at du har seks 
dager i uka på deg til å utføre støyende 
plenklipping, motorsaging, høytrykksspy-
ling og lignende. 

Støy hver søndag 
I Norge selges det, i følge Park- og hage-
maskinleverandørenes forening, rundt 
100 000 gressklippere/plentraktorer i året 
til forbrukermarkedet. Antall solgte kje-
desager/motorsager til forbrukere ligger 
rundt 55 000 per år. I tillegg selges et stort 

  Aktuelt // STØY

«På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt 
påske-, pinse- og julaften etter kl 16 
skal det være helligdagsfred som 
ingen noe sted må forstyrre med 
utilbørlig larm»
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SKAL BARE: Ditt behov for bare å ta 
noen grener en søndag kan kollidere 
med naboens behov for stillhet og ro.  
Foto: Hampus Lundgren.

Fakta //

Bør det være lov å bruke støyende 
hageredskaper på søndager og andre 
helligdager? Hus&Boligs undersøkelse 
viser at her er det norske folk mer el-
ler mindre delt på midten: 45 prosent 
svarer ja, 46 prosent nei, og ni prosent 
vet ikke. De som støyer mest – menn 
– er mer positive til lovliggjøring av 
støyende hagearbeid på helligdager 
enn kvinner; 52 prosent av mennene 
svarer ja, mot 38 prosent av kvinnene. 
40 prosent av mennene og 51 prosent 
av kvinnene mener larmende hage-
arbeid fortsatt skal være ulovlig på 
helligdagene. 

Bør loven endres? 

antall motoriserte hekksakser, løvblåsere/-
sugere, kompostkverner og lignende. Det 
anslås at det finnes over tre millioner 
motoriserte hageredskaper i norske hus-
holdninger.  
 – I mitt nabolag er det bråk så å si hver 
eneste søndag, og jeg tror ikke det er unikt 
for der jeg bor, sier eiendomsmegler Knut 
Holter. For to år siden gikk han ut og opp-
fordret folk til å respektere loven om hel-
ligdagsfreden, blant annet i et blogginlegg 
på Nettavisens Talerstolen. Innlegget fikk 
nesten hundre kommentarer. Noen var 
enige med Holter. Andre lot seg irritere av 
påminnelsen: 

 – Kyss meg der sola skinner når man 
plukker poteter! Jeg klipper plenen min 
akkurat når i uka det passer meg! Er ikke 
alle som har råd til å betale andre for å 
klippe den for seg, lød en av de anonyme 
kommentarene. 
 – Jeg prøver alltid å klippe plenen ak-
kurat i kirketiden på søndager for å irritere 
religions-fanatikerne. Hvis de kommer og 
klager så forklarer jeg bare at jeg har la-
get min egen religion som feirer alle dager 
unntatt søndagen og at jeg derfor MÅ klip-
pe gresset på søndager, skrev en annen. 
 Folk som ikke kan gjemme seg 
bak anonyme brukernavn er gjerne 
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Motorsag

Høyttykkspyler

Gressklipper

Kanttrimmer

Andre støyende 
hageredskaper

Har ikke benyttet 
slike redskaper

Vet ikke

Har du noen 
gang brukt 
følgende 
støyende 
hageredskaper 
på en søndag 
eller andre 
helligdager? 

5%

33%

5%

33%

19%
49%

41%

61%

18%

38%

53%

26%

2%

4%

4%

13%

41%
Ja

Nei

Vet ikke

Har du noen 
gang irritert 
deg over at dine 
naboer har brukt 
støyende hage-
redskaper på 
en søndag 
eller andre 
helligdager?

2%

2%

51%

57%

47%

40%

Ja

Nei

Vet ikke

Synes du det 
bør være lov å 
bruke støyende 
hageredskaper 
på søndager 
og andre
helligdager?

51%

52%
38%

8%

11%

Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup 
på oppdrag fra Hus & Bolig.
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STILLEGÅENDE: - Det er nok av ting å gjøre i hagen – som ikke støyer. Det 
handler litt om planlegging, sier Tommy Tønsberg, som driver planteskole 
og nettbutikken Garden Living. Foto: Thomas Haugersveen.

noe mer ydmyke. Holter har ofte gått bort 
til folk som har klippet gress eller på an-
dre måter støyet utilbørlig en søn- eller 
helligdag og minnet dem om å overholde 
helligdagsfreden. 
 – Da blir folk gjerne litt sure, men de 
avslutter den støyende aktiviteten. Så går 
det noen uker, og så er det på’n igjen, sier 
Holter. 

Avleggs
Huseier Truls Gunnar Thomsen fra Has-
lum i Bærum var blant dem som kastet seg 
inn i debatten mot Knut Holter. Etter at 
forholdet mellom kirke og stat ble endret 
i Norge i 2012 mener han at helligdags-
freden på søndager og ved andre kristne 
helligdager er avleggs. 
 – Hva med andre religioner, som har 
helligdager andre ukedager? Prinsipielt 
mener jeg at når kirke og stat har skilt lag, 
er også loven om helligdagsfred utdatert, 
sier Thomsen. 
 Dette betyr ikke nødvendigvis at man 
skal dure frem som man vil, understreker 
han.
 – Det er noe som heter folkeskikk. 
Man får kommunisere med hverandre, og 
bli enige om hvordan man vil løse dette i 
lokalsamfunnet. Om da noen ber om ro 
for eksempel ved høymessetid søndager, 
bør dette selvsagt respekteres. Og man 
starter ikke opp gressklipperen når nabo-
en feirer konfirmasjon. Det er jo bare ren 
oppdragelse, mener Thomsen. 

Utilbørlig og unødvendig
Loven om helligdagsfred er en av de få lo-
vene som tar vare på menneskers behov for 
stillhet og ro. Derfor er loven viktig, mener 
generalsekretær i Norsk forening mot støy, 
Ulf Winther. Henvendelser om forstyrren-
de bruk av plenklippere og motorredska-
per er en gjenganger hos foreningen. 
 – For de fleste er det trolig ikke det re-
ligiøse utgangspunktet for loven som tel-
ler, men at de fleste anerkjenner at alle har 
krav på ro. Loven setter en hensiktsmessig 
ramme for dette, sier Winther. 
 Definisjonen på støy er «uønsket lyd». 
Loven bruker ordet «larm», men sier in-
genting om hvor mange desibel en lyd må 
ha før den blir til «larm». Det som er lyd 
for noen, vil altså kunne være larm for an-
dre. 
 – Det er en vid og ganske subjektiv 
definisjon som kan lede til diskusjoner. 
Heldigvis stiller loven også andre krav; det 
må ikke lages utilbørlig larm, eller utføres 
unødvendig arbeid. Dette har vist 
seg tilstrekkelig til at politiet kan gri-
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SAKS: Bruk en stor saks når du klipper hekken. 
Det forstyrrer ingen. Foto: Thomas Haugersveen

skulle vært ro. 
 - Vi får ganske mange henvendelser 
om akkurat dette, sier Folkestad, som 
skjønner at enkelte synes det er ubeha-
gelig å mase på naboen, og derfor heller 
henvender seg til politiet. 
 Hans inntrykk er at bråkmakerne ikke 
alltid er klar over regelverket på området. 
 – Mange tror at helligdagsfreden kun 
gjelder søndager i kirketiden, og vet ikke 
at den gjelder hele dagen. Men så har vi 
også de som er så forferdelig travle og bare 
må klippe gresset akkurat når det passer 
dem. Det er dessverre en del av dem, sier 
Folkestad. 
 Selv om politiet kan skrive ut bøter, 
har Folkestad aldri trengt å gå til det skrit-
tet. Også Oslopolitiet og Asker og Bærum 
melder at dette hører til sjeldenhetene. 
Sakene løser seg gjerne ved at folk slutter 
med arbeidet etter et besøk fra politiet. 

Snakker sammen
I et nabolag på Holter i Nannestad har de 
i stor grad funnet ut av ting på sin egen 

pe inn. Utilbørlig eller unødvendig er or-
dene som utløser reaksjon, sier Winther. 
 Han skulle gjerne sett at loven ble bed-
re og mer konsekvent håndhevet. 
 – Noen politidistrikter er flinkere til 
å følge opp disse bestemmelsene enn an-
dre, mens vi tror behovet for ro er likelig 
fordelt i alle politidistrikter, kommenterer 
Winther. 

Loven skal håndheves
Telemark politidistrikt er ett av områdene 
hvor de tar problemet på alvor. 
 – Lov om helligdagsfred er en lov som 
politiet er satt til å håndheve. Så i den grad 
vi har tid og kapasitet rykker vi selvsagt ut 
når folk melder ifra om at de utsettes for 
utilbørlig larm en helligdag, sier politi-
advokat Svein Folkestad i miljø- og øko-
nomiteamet i Telemark. Han har sett seg 
nødt til å gå ut i lokalpressen og minne 
folk om ikke å klippe plenen med støyen-
de motorklipper, eller bruke motorsag, på 
søndager og andre helligdager. Bakgrun-
nen er at mange plages av støyen når det 

måte. Da hageentusiast Tommy Tønsberg 
flyttet ut hit fra Oslo i 2009 for å drive 
planteskole, tok han og samboeren en 
runde rundt i nabolaget for å bli kjent og 
for å høre hvordan folk stilte seg til even-
tuell støy.
 – Vi ønsket å vite for eksempel om det 
var småbarn i området som la seg tidlig 
eller andre som hadde behov for ro til 
visse tider. Ikke det at vi hadde planer om 
å bråke så veldig på søndagene, men det 
er greit å vite hvordan folk stiller seg til 
det. Vi er heldigvis i et nabolag der vi har 
funnet ut av ting. Innimellom går motor-
klipperne søndager, men ingen her lar seg 
plage stort av det. Jeg tenker som så at det 
er ikke alle som har mulighet til å gjøre 
ting på dagtid i hverdagene. Man får gi 
hverandre litt rom, sier Tønsberg, før han 
kikker opp mot himmelen, der et fly gjør 
seg klar for landing på Gardermoen.
 – Og så er det vel sånn at når man bor 
såpass nærme landets hovedflyplass som 
vi gjør, så tåler man antagelig litt lyd, smi-
ler han.

  Aktuelt // STØY



41

For Kristelig Folkeparti (KrF) handler 
helligdagsfreden om mer enn bare 
kroner og øre i en debatt om søn-
dagsåpne butikker. De ønsker at søndagen fortsatt skal være 
en hviledag og en lufteluke i en ellers travel hverdagsuke.

- Jeg tenker at det er viktig at vi beholder og verner om sønda-
gen som en annerledes dag. Et pusterom i hverdagen der vi til-
later oss å koble ut. Det er viktig å ha en dag i uken hvor vi ikke 
gjør det samme som ellers, sier partileder Knut Arild Hareide.

- Jeg er ikke overrasket over at folk bryter helligdagsfreden, 
men jeg har inntrykk av at det handler om uvitenhet mer enn 
at folk gjør det med overlegg. Det er ikke vanskelig å forstå at 
man gjør unna mye jobb en helg når man først for eksempel 
er på hytta. Da kan det ofte være mye som skal gjøres og man 
må bruke tiden godt. Som ellers gjelder det bare å vise hensyn 
slik at man i minst mulig grad forstyrrer andre som ønsker å 
ha det rolig på en søndag.

En dag mEd ro 
Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende 
interesseorganisasjon for boligeiere, sameier/borettslag 
og gårdselskaper. HL har hatt en sterk vekst og teller i dag 
ca. 213 000 medlemmer. En av Norges mest spennende 
utredningsstillinger er nå ledig. Vår nåværende utrednings-
sjef går av med pensjon. Vi søker hans etterfølger.  

Sentrale arbeidsoppgaver
•  Bidra til å styrke HLs fag- og utredningsarbeid og  

politikkutforming. 

• Delta i arbeidet med synliggjøring av HL, bl.a. ved  
utarbeidelse av høringsuttalelser, pressemeldinger, 
kronikker, debattinnlegg, samt foredrag

• Representere HL eksternt i aktuelle faglige og politiske 
sammenhenger

• Besvare henvendelser fra presse og media

• Besvare henvendelser fra medlemmer i økonomiske 
spørsmål knyttet til eiendom

Kvalifikasjoner 
• Høyere utdanning på master nivå, fortrinnsvis økonom

• Erfaring med utredningsarbeid og politikkutforming

• Erfaring fra bolig- og eiendomssektoren 

• Erfaring fra offentlig sektor, gjerne departement eller 
direktorat

• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og 
engelsk

Personlige egenskaper

• Selvstendig og initiativrik

• Åpen og samarbeidsvillig

• Grundig og med stor arbeidskapasitet

HLs administrasjon ligger sentralt i Oslo. Vi tilbyr gode 
lønns- og arbeidsvilkår og gunstig pensjonsordning. 
Vi har et positivt og godt arbeidsmiljø. 

Vil du vite mer om stillingen kan du kontakte admini-
strerende direktør Elisabeth Kristensen, tlf. 913 39 805 
eller generalsekretær Peter Batta, tlf. 900 30 048.

Mer informasjon om HL finner du på www.huseierne.no

Skriftlig søknad med CV og referanser sendes innen 
1. juni 2015 til e.kristensen@huseierne.no

Huseiernes Landsforbund søker 

UTREDNINGSSJEF
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Box 225
202 29 Malmö
SverigeNavn: ____________________________________________________________________________________________

Adresse: __________________________________________________________________________________________

Postnr.: _____________ Poststed: ______________________________________________________________________

Fødselsdato: _________________  _______________________________________________________________________________

Ring I DAG på 21 50 13 59,  
bestill på: www.artroflex-no.com

eller send inn kupongen gratis

Du har konstant smerter. Det 
holder deg våken om natten 

og hindrer deg i å sove ordent-
lig.  Den er der alltid, smerten, 
og dikterer hva du kan og ikke 
kan gjøre. Du styrer ikke lenger 
ditt eget liv – det er smertene 
som setter reglene. “Du vil aldri 
bli kvitt de kroniske smertene” 
har legen kanskje sagt til deg, 
og lagt til: “Så du kan like godt 
lære deg å leve med dem og 
aksepterer dem ...”

Dagens behandlinger 
hjelper ikke så mye

Det er trist, men som millioner av 
andre med kroniske smerter på 
grunn av ledd- og slitasjegikt 
eller lignende lidelser har du 
overgitt deg til din tyrann. I 
likhet med dine lidelsesfeller er 
du overbevist om at det kun er 
hjelp å få gjennom omfattende 
kirurgi eller potensielt farlige 
medisinske behandlinger med 
ubehagelige bivirkninger. Du blir 
tvunget til å gi opp de tingene du 
liker. Det er trist og frustreren-
de. Men som du vil se om et 
øyeblikk, så behøver det ikke å 
fortsette å være slik.

Hva er ArtroFlex+?
ArtroFlex+ er noe helt for seg 
selv. Det er en klar, ikke-fet-
tende og fullstendig naturlig gel. 
Den er luktfri og fri for paraben-
er, men det som gjør den til noe 
helt spesielt sammenlignet med 
mange andre smertestillende 
midler er at den virkelig funger-
er! Flere tusen lettede brukere 
av ArtroFlex+ som har blitt kvitt 
smertene sine har skrevet til oss.

− innebærer IKKE operasjoner
− krever IKKE dyre medikamenter
− er IKKE klissete og lukter IKKE vondt
− er IKKE farlig

Det er ikke noe 
problem å handle 
lenger
Jeg følte meg som en gammel 
tante som ikke kunne handle på 
egenhånd, men det å bære handle-
posene gjorde så vondt i hendene 
og skuldrene mine at jeg hele 
tiden trengte hjelp av mannen 
min. Men så fant han Artroflex 
til meg, så nå kan jeg kan handle 
igjen og han slipper. Jeg kan kan 
bare anbefale dette produktet, noe 
jeg har gjort til flere venner.
Haldora Grandahl

Hvordan virker 
ArtroFlex+?

I stedet for å gjøre som mange 
såkalte “smertestillende midler”, 
dvs. å maskere smertene, så 
HINDRER ArtroFlex+ smerten 
fra å oppstå ved å angripe den 
ved kilden. Produktet funger-
er fordi gelen inneholder helt 
naturlige ingredienser som krop-
pen din trenger for å bli kvitt 
smertene.
De viktige elementene absorberes 
raskt gjennom huden. De 
begynner å jobbe med en gang 
og behandler både de under-
liggende årsakene til ledd- og 
slitasjegikten, samt de smerte-
fulle symptomene. Produktet har 
ingen ubehagelige bivirkninger. 
Alt du trenger å gjøre er å påføre 
den lindrende ArtroFlex+ -gelen 
på de kroppsområdene hvor du 
har smerter – du vil merke resul-
tatet med en gang.

Det er på tide å bli kvitt 
smertene

Allerede kort tid etter at du har 
brukt ArtroFlex+ for første gang 
vil du være i stand til å komme 
deg videre med livet ditt. Du vil 
kunne gjenoppta yndlingsaktivi-
tetene dine – uten smerter. Ja, du 
kan faktisk begynne å gjøre nye og 
spennende ting! Nå har du endelig 
muligheten til å få den behandlin-
gen som har utrettet “mirakler” 
for tusenvis av andre mennesker 
som, i likhet med deg, ble fanget 
i smerten. Og kuren er reseptfri. 
Så synes du ikke det er på tide å 
endelig bli kvitt smertene og nyte 
livet til fulle igjen?

Fransk oppfinnelse
Det er den franske forskeren 
Norbert Duffaut som har funnet  
hemmeligheten bak produktet, som 
stopper smertene med det samme 
og gjenoppretter leddenes smidighet 

Nå er det nytt håp ... 

Her hos Pro-shopper Healthcare i Norge 
har vi funnet løsningen på smertene dine.

Denne løsningen:

Det er nytt håp for alle som lider av leddsmerter på grunn av leddgikt og lignende lidelser ....

GRATIS:
Få din første behandling 

med ArtroFlex+ gratis 

– verdi kr 299,-
(se detaljer nedenfor)

... takket være en utrolig 
oppdagelse som nå er tilgjengelig 
uten resept i Norge

Endelig finnes det noe du kan gjøre 
for å stoppe smertene dine NÅ!

og spenstighet i løpet av 3 måned-
er. Ta imot vårt spesialtilbud, 
som gjelder i hele Norge, og få en 
prøvetube av den naturlige og meget 
effektive gelen.

Garantert smerte-
lindring – ingen risiko! 

For å få tilsendt en gratis kom-
plett 1-måneds smertelindrende 
behandling med ArtroFlex+, 
trenger du bare å sende inn 
denne kupongen eller ringe oss 
på telefon 21 50 13 59.
Du kan også bestille produktet 
på vårt sikrede nettsted 
www.artroflex-no.com 

Hvis du ikke er 100 % fornøyd 
med resultatene umiddelbart etter 
å ha brukt ArtroFlex+ har du to 
måneder på å returnere kvitterin-
gen for behandlingene dine. Vi 
refunderer deretter hele beløpet 
inkludert fraktomkostningene. På 
denne måten har den tomåneders 
risikofrie testen ikke kostet deg 
så mye som en krone! Ja, du har 
lest riktig: ArtroFlex+ skal være 
det absolutt beste produktet du 
noen gang har prøvd for å lindre 
smertene dine. Hvis ikke er testen 
helt gratis.

Jeg er så takknemlig hver eneste dag 
Da jeg smurte den fettfrie ArtroFlex-gelen på hendene og knærne 
mine håpet jeg naturligvis på et lite mirakel, men trodde vel egent-
lig ikke helt på det. På det tidspunktet hadde jeg prøvd alt mulig for 
å bli kvitt de konstante smertene. Allerede etter 10 minutter merket 
jeg en forskjell og kort tid etter merket jeg ikke smertene i det hele 
tatt. De var rett og slett borte! Det var en litt uvirkelig opplevelse 
at det ikke skulle mer til enn litt gel for å fjerne de sterke smertene 
jeg hadde levd med så lenge. Men nå kan jeg ikke forestille meg å 
leve uten denne mirakelgelen for den har endret livet mitt.  Det er 
også veldig enkelt, for det er bare å bestille gelen og få den tilsendt 
i posten. Nå kan jeg igjen være aktiv og delta i familiens aktiviteter. 
For eksempel har barna mine invitert meg med på en reise. Det ville 
jeg ha måttet takke nei til hvis jeg ikke hadde funnet ArtroFlex+. 
Solgunn Haugen

Du har bare lest noen av de 
tusenvis av anbefalinger som vi 
nesten har blitt oversvømt med 
fra personer med leddgikt, ledd-
smerter og slitasjegikt som nå 
endelig har overvunnet smerten 
takket være ArtroFlex+. 
Du kan lese flere oppriktige 
anbefalinger i materialet som 
følger med prøve- og måneds-
pakken din.

På fisketur med venner 
Det er nok vanskelig å forestille seg 
det, hvis man ikke selv har prøvd, 
men jeg hadde så store smerter i hen-
dene at jeg til slutt ikke klarte å holde 
fiskestangen. Derfor måtte jeg rett og 
slett holde meg hjemme. Men takket 
være Artroflex kan jeg nå heldigvis 
dra på fisketur med vennene mine 
igjen. Det er det eneste produktet 
som har kunnet hjelpe meg.
Asgerd  Hansen

Ute i naturen
Det å sove i telt og padle i kano 
har vært halve livet mitt, for 
jeg har alltid vært et frilufts-
menneske og elsker både å gå 
på ski og stå på slalåm. Derfor 
har jeg vært helt knust over de 
konstante smertene jeg har hatt 
i knærne de siste årene som har 
gjort meg nesten invalid. Jeg er 
derfor veldig takknemlig for 
Atroflex som har fjernet smer-
tene og fått meg ut i naturen 
igjen. Takk!
Hans Solberg

Nå trener jeg nesten 
3 ganger i uken
Jeg er litt av en badenymfe og har 
svømt siden jeg gikk på skolen. 
Jeg var blant annet konkurrans-
esvømmer i mine unge år. Det har 
dessverre slitt på skuldrene mine og 
førte til at jeg hadde uutholdelige 
smerter i flere år. Med Artroflex 
unngår jeg de grusomme smertene 
og kan igjen ta meg en svømmetur 
med venninnene mine.
Frigga Paulsen

       JA! Jeg vil gjerne oppleve de fantastiske resultatene med 
ArtroFlex+ og bli kvitt smertene, samt få myke og fleksible ledd.
Send meg følgende uten forpliktelser eller risiko:
GRATIS: Min første månedsbehandling med ArtroFlex+.
Kun porto/ekspedisjonsgebyr på kr 69,- kommer i tillegg. Ingen ekstra kostnader (verdi 
på kr 348,-). Deretter får jeg tilsendt en tube Artroflex+ til kr 299,- pluss porto på kr 49,- 
hver måned så lenge jeg ønsker og har nytte av den mirakuløse gelen. Jeg kan riktig nok si 
opp abonnementet når som helst på telefon eller skriftlig.

Med 
100 % 

garanterte 
resultater
garanterte 
resultater

✓

Her er løsningen på hvordan 
du endelig kan bli kvitt 
LEDDSMERTENE ...

Jeg har leddproblemer (sett kryss):
 i hendene    i korsryggen    i føttene    i nakken    i hoftene    i knærne
 Et annet sted 36200

ANNONSE
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tante som ikke kunne handle på 
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også veldig enkelt, for det er bare å bestille gelen og få den tilsendt 
i posten. Nå kan jeg igjen være aktiv og delta i familiens aktiviteter. 
For eksempel har barna mine invitert meg med på en reise. Det ville 
jeg ha måttet takke nei til hvis jeg ikke hadde funnet ArtroFlex+. 
Solgunn Haugen

Du har bare lest noen av de 
tusenvis av anbefalinger som vi 
nesten har blitt oversvømt med 
fra personer med leddgikt, ledd-
smerter og slitasjegikt som nå 
endelig har overvunnet smerten 
takket være ArtroFlex+. 
Du kan lese flere oppriktige 
anbefalinger i materialet som 
følger med prøve- og måneds-
pakken din.

På fisketur med venner 
Det er nok vanskelig å forestille seg 
det, hvis man ikke selv har prøvd, 
men jeg hadde så store smerter i hen-
dene at jeg til slutt ikke klarte å holde 
fiskestangen. Derfor måtte jeg rett og 
slett holde meg hjemme. Men takket 
være Artroflex kan jeg nå heldigvis 
dra på fisketur med vennene mine 
igjen. Det er det eneste produktet 
som har kunnet hjelpe meg.
Asgerd  Hansen

Ute i naturen
Det å sove i telt og padle i kano 
har vært halve livet mitt, for 
jeg har alltid vært et frilufts-
menneske og elsker både å gå 
på ski og stå på slalåm. Derfor 
har jeg vært helt knust over de 
konstante smertene jeg har hatt 
i knærne de siste årene som har 
gjort meg nesten invalid. Jeg er 
derfor veldig takknemlig for 
Atroflex som har fjernet smer-
tene og fått meg ut i naturen 
igjen. Takk!
Hans Solberg

Nå trener jeg nesten 
3 ganger i uken
Jeg er litt av en badenymfe og har 
svømt siden jeg gikk på skolen. 
Jeg var blant annet konkurrans-
esvømmer i mine unge år. Det har 
dessverre slitt på skuldrene mine og 
førte til at jeg hadde uutholdelige 
smerter i flere år. Med Artroflex 
unngår jeg de grusomme smertene 
og kan igjen ta meg en svømmetur 
med venninnene mine.
Frigga Paulsen

       JA! Jeg vil gjerne oppleve de fantastiske resultatene med 
ArtroFlex+ og bli kvitt smertene, samt få myke og fleksible ledd.
Send meg følgende uten forpliktelser eller risiko:
GRATIS: Min første månedsbehandling med ArtroFlex+.
Kun porto/ekspedisjonsgebyr på kr 69,- kommer i tillegg. Ingen ekstra kostnader (verdi 
på kr 348,-). Deretter får jeg tilsendt en tube Artroflex+ til kr 299,- pluss porto på kr 49,- 
hver måned så lenge jeg ønsker og har nytte av den mirakuløse gelen. Jeg kan riktig nok si 
opp abonnementet når som helst på telefon eller skriftlig.

Med 
100 % 

garanterte 
resultater
garanterte 
resultater

✓

Her er løsningen på hvordan 
du endelig kan bli kvitt 
LEDDSMERTENE ...

Jeg har leddproblemer (sett kryss):
 i hendene    i korsryggen    i føttene    i nakken    i hoftene    i knærne
 Et annet sted 36200

ANNONSE
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Innenfor rutene til meglerne skimter vi det nye presteskapet; 19-årige 
gullmeglere med fuglebryst og rødstripete Corneliani-skjorter, og 

smale, avgnagde jenter med mørkeblå pumps og masse tenner.

Hageselskapet fikk sjokk da avdøde Elin Conradis hage på Smestad brått ble utslettet av hogstmas-
kiner i forbindelse med oppkjøp. Nå krever Oslo kommune at trærne erstattes. Plan- og bygnings-
etaten bekrefter at hugsten av eiketrærne var ulovlig og dermed må nye eiketrær plantes av fagfolk. 
Trærne må være minst 7 meter høye og med en stammeomkrets på minimum 50 cm. 
   – Det viser at det nytter å engasjere seg, sier direktør i Hageselskapet, Tove Berg. – De gamle 
trærne får vi aldri tilbake, men det vil forhåpentlig medføre at andre entreprenører avstår fra lig-
nende handlinger. Foto: Jorunn Amdal.

Vetle lid larsen

Mye hussopp på loft
Mellom 70 og 80 prosent av alle loft i gamle 
bygårder blir angrepet av ekte hussopp. Vær 
ekstra påpasselig hvis du skal kjøpe loftslei-
lighet. Soppen kan ligge i dvale i teglsteins-
veggene uten å gjøre skade. Når man isole-
rer loftet synker temperaturen i veggene, og 
“moroa” begynner. Foto: Mycoteam
 

I Norge bor 9,3 % av 
befolkningen mindre 
enn 5 meter over havet. 

Vask ofte
Toalettskålen har millioner 
av bakterier. Trekker du ned 
mens dolokket står oppe, 
spruter bitte små dråper 
av urin, avføring og toalett-
vann over setet. Derfor må 
man vaske oftere enn en 
gang i månden, er budska-
pet fra Stig Ronander, fag-
sjef for renhold i ISS.

  SETT & HØRT // maI 2015

Trues av klima-
endringer

Ulovlig HUgST
FØR

ETTER

Huseiernes 
Landsforbund vil gjerne 
ha epostadressen din. 

Send navn og adresse til
post@huseierne.no

Radonsug
Vi har ferdig sammensatte pakker 

som er enkle å installere.
Fra kr 4.662,-

Inkludert fri frakt.

www.radonbutikken.no

        - Tiltak som virker!

400-RADON
400 72366
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Instant Stillas - byggmesterpakke
Kvm eks justeringer: 46 m2
Kvm inklusive justeringer: 50 m2
Stillaslengde: 9,21m

27.990,-

TYSK KVALITET

• PERFEKT FOR MALING OG VEDLIKEHOLD

• ROBUST LETTSTILLAS I ALUMINIUM

• ENKEL OG FLEKSIBEL MONTERING

• BENYTTES AV LEDENDE STILLASENTREPRENØRER

• TYPEGODKJENT AV ARBEIDSTILSYNET

INSTANT
STILLASSYSTEMER
Vår kvalitet - din sikkerhet

Instant Norge AS | Oslo - Bergen - Trondheim
tlf. 23 19 11 00 post@instant.no
www.instant.no

|

Be gjerne om tilbud på andre sammensetninger til kampanjepris.
Priser er inkl. mva, eks frakt.

Instant Stillas - byggmesterpakke - gavl
Kvm ekslusive justeringer: 52 m2
Kvm inklusive justeringer: 56m2
Stillaslengde: 9,21m

Instant Stillas - 100kvm pakke
Kvm eks justeringer: 92 m
Kvm ink justeringer: 101 m2
Stillaslengde: 18,42m

49.990,-

34.990,-
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Konichiwa...
– Haha, akkurat ja. God dag til deg også. Jeg skjønner 
hvor du vil. Jeg kan dessverre ikke svare noe mer på 
japansk, selv om klippet fra Sapporo i 2007 er blitt 
litt av en netthit.

Hva tenkte du på i gjerningsøyeblikket?
– Jeg var litt høy på glede etter å ha vunnet femmila i 
VM, og var i eksepsjonelt godt humør. Da den japan-
ske journalisten fyrte løs ble innfallet rett og slett bare 
å svare før tolken rakk å tenke. Det er morsomt at folk 
satte pris på det og at det blir husket. Man blir husket 
for mye rart.

Og is i rubben?
– Ja, og den. Den tror jeg kom-
mer til å henge ved meg resten 
av livet. Husk at det er ørsmå 
marginer med smøring i lang-
renn. Det skal være akkurat 
perfekte forhold for å få is i 
rubben og det fikk jeg. Maks 
uflaks altså, men nok et øye-
blikk. At man blir husket tyder 
jo på at folk ønsker å huske en. 
Det velger jeg bare å sette pris 
på.

Hvordan har Odd Bjørn Hjelmeset havnet i Nittedal, 
rett utenfor Oslo?
– Det var litt tilfeldig faktisk. Vi bodde på Hafjell, i 
Øyer kommune, og skulle flytte innover til Oslo. Min 
kone er opprinnelig fra Sandvika så vi gikk noen run-
der med hvor vi ønsket å bo. Vi var innom mulighe-
ten for Nesøya i Asker blant annet, men vi fant ut at 
forventningene til stort hus og stor hage der ikke var 
forenlig med vår økonomi. Nå har vi bodd på Slat-
tum i noen år og vi trives fantastisk godt. Det å få bo 
litt landlig, men allikevel nære Oslo, med muligheter 
for fritidsaktiviteter er uvurderlige. Vi bor 70 meter 
fra marka og har uendelige løypemuligheter for ski, 
og ikke minst også for løping og rulleski. Å drive med 

idrett er fantastisk med Nittedal, i tillegg til at det er 
kort til jobb. I dag kunne jeg faktisk løpe til jobb og 
det tok meg en time og åtte minutter. Jeg var litt sli-
ten, så jeg løp bare på asfalten, men jeg kan jo også 
løpe gjennom skogen.

Du trener på vei til jobb?
– Ja, jeg gjør gjerne det. Det er veldig fint å kunne 
bruke reisetiden til og fra jobb til trening. Da sparer 
man mye tid i hverdagen. Men det er også viktig ikke 
å bli så ensporet på idretten sin at man ikke kan gjøre 
andre ting. Derfor var løping og sykling viktig for meg 

som aktiv idrettsutøver. Jeg sy-
nes det er litt håpløst å se folk 
som allerede er på rulleski nå, 
rett etter sesongslutt. Nå er det 
bedre å løpe og sykle, og gjøre 
andre treningsmetoder. Det 
blir nok ski på vinteren uan-
sett.

Hvordan oppfører du deg i tra-
fikken som syklist eller på rul-
leski?
– Jeg er hensynsfull. Jeg er 
både bilist og syklist om hver-
andre og skjønner begge parter 
i denne diskusjonen, som nes-

ten er blitt som en liten krig. Det er lett å forvente at 
syklister og de på rulleski skal gå på fortau og i syk-
kelstier, men det er ikke alle steder hvor det går an å 
ferdes på disse gangveiene. Asfalten kan være veldig 
ødelagt både av telehiv og slitasje. Men det er viktig at 
alle tar hensyn til hverandre, men hva som er løsnin-
gen aner jeg ikke. 

Du er oppvokst på et gårdsbruk i Nordfjordeid, hvor-
dan var det?
– Det var preget av lite is i rubben, for å si det sånn. 
Det å vokse opp på Hjelmeset var fantastisk. Det er 
noe egentlig alle burde oppleve. Det var jo så 
trygt. Vi hadde faktisk også en håndfull lekeka-

TEKST: DAG ERIK KONGSLIE   ILLUSTRASJON: HERB

 HUS&BOLIG Spør // ODD BJØRN HJELMESET    

Valget av foreldre er med på å forme livet ditt. 
Selv valgte han riktig, og berømmer barna for valget av deres mor. 

Dette har gjort livets rubb mindre isete.

 Folk tror kanskje at jeg skal 
sammenlikne toppidrett 

med livets bølgedaler, men 
å tape noe stort i idrett er 
sant å si ikke det samme 
som å få en knekk i livet.

Holder rubben 
isfri 
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• Er glad han blir husket for å være positiv

• Trener til og fra jobb hver dag

• Bruker hytta som rekreasjonsarena

Fakta // 
IdrettsprofIl odd 
Bjørn Hjelmeset (44)
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merater i samme alder som ikke bodde altfor langt unna, og 
vi var en god bøling med søsken som underholdt hverandre. 
Det står nok i sterk kontrast til måten mine egne barn vokser 
opp i dag.

Hvordan har det formet deg?
– Jeg har satt enorm pris på det. Jeg holder en del foredrag og 
jeg åpner alltid med å fortelle at valg av foreldre er veldig vik-
tig. Det har mye å si for hvem du blir senere i livet. Vi hadde 
foreldre som satset alt på oss, var til stedet og de hadde alltid 
tid til oss. Vi hadde alltid tid til de faste tingene. Rammene 
var lagt, men livet her i byen er helt annerledes. Vi klarer ikke 
ha slike faste rutiner, som frokost samme tid hver dag, kaffe 
klokka 16. Slike ting jeg hadde i oppveksten. Min mor og far 
har det slik fortsatt, men i min hverdag nå er det umulig å ta 
med seg. 

Flere langrennsess kommer fra gårdsbruk. Hva er det dere fores 
med på disse stedene? 
– Jeg tror det handler om mer enn mat og foring, for å si det 
sånn. Jeg tror det handler om tilgang på natur, og mangel på 
andre forstyrrende elementer. Det er jo sånn at de som vokser 
opp på gård ofte må bidra litt i det daglige arbeidet og det blir 
mye fysisk fostring av slike ting. Da får man en voldsom all-
sidighet i treningen sin, også. Selv om flere og flere nå faktisk 
kommer fra byen så ser vi fortsatt at både Petter, Therese og 
Marit er fra gårder. Erling Jevne brukte jo fysisk jobb på gården 
bevisst som trening. Olav Tufte også, selv om han kanskje er 
enda mer ekstrem. Han skal jo helst kløyve 100 favner ved for 
hånd før frokost!

Under ski-VM var du TV2s langrennsekspert. Hvordan er det å 
være det når broren din er trener på damesiden? 
– Vel, nå gikk det jo strålende under VM så vi slapp jo å være 
kritiske, men både han og jeg har en jobb å gjøre så jeg må jo 
bare forholde meg til det, og ikke bry meg om at det er noen 

familieforhold. Samtidig fø-
ler jeg at min rolle også er 
å formidle hvordan trenere, 
løpere og smørere tenker og 
hvilke prosesser de er gjen-
nom. Ingen ønsker å gjøre 
feil. Alle ønsker å få til det 
beste mulige resultatet. Og 
da tror jeg vi kanskje må 
bite i oss lysten til å være 
altfor kritiske. Vi må huske 
at det er mennesker som 
alle ønsker å få det til. Ingen 

sluntrer unna, men noen ganger holder det ikke helt inn. Alle 
andre nasjoner vil jo vinne de også, til tross for at vi har mest 
ressurser, men til syvende og sist er vi alle mennesker.

Du og Paasche bodde i bobil hele VM. Hvordan var livet i bobil 
som hjem, kontor, hjemmekontor og slarvearena? 
– Jeg må være så ærlig å si at jeg ikke bodde i bobilen. Jeg 
hadde skaffet meg leilighet og juksa ganske kraftig på det der. 
Påsche bodde der. Han er jo smågærn, men vi hadde det ufat-
telig moro med det konseptet og fikk utrolig god kontakt med 
folk på vei inn og ut av stadion.

I tillegg jobber du som sponsorsjef i Bama, hvordan disponerer 
et tidligere langrennsess fritiden sin nå? 
– For meg nå handler det rett og slett om å prioritere kone og 

Jeg holder en del 
foredrag og jeg åpner 
alltid med å fortelle 
at valg av foreldre 

er veldig viktig.

Ta kontakt og henvis  til HL-avtalen,  
så sørger vi for et uslåelig tilbud!

Få Gode opplevelser
med superbredbånd

07900

homenet.no

Spesialpris for
HL-medlemmer
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barn. Jeg har vært så heldig å få tenke på meg selv hele livet. 
Kona mi har jo vært limet og den som har vært familieoverho-
det med fire barn, og da regner jeg meg selv som ett av dem. 
Igjen står jeg ved at det viktig å velge sine foreldre, og valget av 
min kone var i hvert fall ekstremt godt, så får jeg lære meg til 
å bli enda bedre nå som jeg har muligheten. Vi reiser samtidig 
mye på hytta vår i Beitostølen. Der har vi fine langhelger og 
herlige muligheter til å hente oss inn.

Apropos hytte. Du er generalsekretær i AS’et Norsk Hyttelag. 
Hvorfor er du opptatt av hytteeieres interesser?
– For det første er jeg hytteeier selv og jeg føler tilhørlighet til 
min hytte. Min rolle i Norsk Hyttelag er nok vesentlig mindre 
markant en Batta sin rolle som generalsekretær i Huseierne. 
Det er ikke jeg som driver den butikken. Jeg er en støttespiller. 

Hvorfor endte dere på Beitostølen?
– Det er en artig historie. Jeg hadde vært med å springe en sta-
fett for et bedriftslag som hadde hytte på Beito. Som premie 
fikk jeg lov til å låne denne hytta noen uker. Så etter å ha vært 
der fant vi ut at vi trivdes veldig godt i området. Det endte 
med at vi kjøpte akkurat den hytta og det er den har vi i dag. 
Det er ikke noe palass, men en hytte med god plass til hele 
familien hvor vi kan våkne til baconlukt og bare nyte rolige 
dager.

Hvordan ser hyttedagene deres ut da?
– For meg er det viktig at hver og en får lov til å være sin egen 
herre på hytta. Her skal ingen jage deg i seng, eller jage deg 
opp. Det er så viktig med pusterom i hverdagen hvor man kan 
komme til hektene. Ei hytte er helt perfekt i så måte. Jeg har 
jo såpass store barn nå at de gjerne strekker morgenen, men 
når jeg lager bacon og lukten siver under og gjennom de altfor 
tynne hyttedørene har det en magisk effekt på å få ungene til 
å stå opp. Jeg har ikke opplevd en eneste frokost på hytta hvor 
jeg ikke har laget egg og bacon! Det er helt vesentlig for å få 
den gode stemningen.

Hva betyr hytta for deg?
– Den betyr mye. Vi drar opp ofte, og helst med hele gjengen. 
Det er så viktig å lade batteriene og ha miniferier her oppe. Da 
er det lettere å motivere seg for å fortsette videre i det daglige. 
For oss som er hyttemennesker, er det uvurderlig.

Du holder motivasjonsforedrag også. Hva sier du til folk som 
opplever å ha litt is i rubben?
– Is i rubben har jo blitt et begrep som lar seg overføre til 
mange settinger. Mange har jo fått en knekk og de trenger et 
løft. Det er utrolig lett å glippe i livet, og alle får en bøyg de må 
over. Det er umulig å unngå. Da er det viktig å reise seg opp, 
se frem og ikke dvele ved ting som er skjedd. Kom deg opp så 
godt du kan og jobb deg videre.

Kan man sammenligne dette med opp- og nedturer i toppidrett?
– Nei, det tror jeg faktisk ikke. Folk tror kanskje at jeg skal 
sammenlikne toppidrett med livets bølgedaler, men å tape noe 
stort i idrett er sant å si ikke det samme som å få en knekk i li-
vet. Da tar man virkelig sporten for seriøst. Men man kan kom-
me seg opp, og det må man prøve å angripe med godt humør 
og ikke se for mye bak seg. Derfor er det imponerende med 
Petter Northug som opplevde en knekk i livet og en synkende 
kurve i karrieren. Der har man et bra eksempel på at man reiser 
seg opp, og jobber seg tilbake på topp. Det viser karakterstyrke 
og en vanvittig god mentalitet. dek@huseierne.no

ThyssenKrupp Encasa  
Life in motion.

Tlf. 21 97 97 00 • tk-encasa.no • post@tk-encasa.no

Våre lekre løfteplattformer i sjakt fungerer nærmest 
som en vanlig heis. Du blir enkelt og sikkert bragt til 
ønsket etasje. Forskjellen er at de er enkle å installere, 
krever få bygningsmessige forandringer og er svært 
brukervennlige og driftsikre. 

Og ikke minst, prisen er også betydelig lavere enn for 
en tradisjonell heis. 

Mer informasjon finner du på tk-encasa.no

   Ser ut som 
en heis, og brukes 
som en heis!
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gilje.no
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Uansett hva det blir til – hos oss får 

du de vinduene du vil ha.

Vi i Gilje er fleksible på det meste, 

bortsett fra kvaliteten.

Ett hjem, 
to drømmer.

Leser at Tine Sundtoft brenner for bevaring av eldre hus og hjertet 
banker for den gamle trehusbebebyggelsen i Norge.Er det ikke på 
tide da at regjeringen gjør noe for dem som eier slike hus? Det blir 
flere og flere verneverdige hus her i landet og kommunene verner 
ofte hele bydeler i slengen.
 Alle vet jo at det er meget dyrt å fikse på gamle hus og med 
alle de kravene som følger med verning av boligen blir det meget 
kostbart å vedlikeholde i henhold til den standard som vernere-
glene krever. Det finnes jo endel støtteordninger gjennom fylkes-
antikvar og slikt, men jeg tror og mener at mange ikke benytter 
seg av dette grunnet mye papirarbeid og slikt. Antikvaren setter 
mange krav og mange velger den lette løsningen med å fikse ting 
på egen måte.Hadde det ikke da vært en ide å innføre fratrekk for 
vedlikeholdsutgifter på lik linje som når man leier ut en bolig? Man 
hadde også unngått en god del svart arbeid som nok finnes i ver-
nesonene, og de som eier slike boliger vil sikkert bruke mere res-
surser på vedlikehold.

Odd R Hille          

debatt // bolig    

Skattefradrag 
for vedlikehold

Jeg leser på side 19 i forrige utgave  – 
at NÅ SKAL DET BORES. – Siden nytt-
år har takstmenn boret hull i vegger på 
jakt etter fukt…..osv.
 Dette er ikke riktig. Den nye Bolig-
salgsrapporten BSR 2 basert på den 
nye standarden NS 3600 skulle opp-
rinnelig innføres som obligatorisk pr. 
1. 1. 2015 . Så ble det utsatt til 1.3.2015. 
Så er den utsatt på ubestemt tid. Ingen 
vet foreløpig når den blir innført som 
obligatorisk, men det er fullt mulig og 
bruke / tilby den, men som sagt IKKE 
obligatorisk. 
 Hva takstmannen i det enkelte tilfelle måtte avgjøre vedr.inn-
grep i konstruksjonenen er vurderinger som takstmannen gjør og 
har gjort ut fra generell usikkerhet etter fuktmåling og mistanke 
om fukt , som gjøres hele tiden, og som har vært vanlig og er vanlig 
hver eneste dag.
 Som sagt – dette er foreløpig ikke obligatorisk, så det vil virke 
forvirrende og gå ut med at dette gjøres som en regel – er vanlig.

Hans Holt, Byggmester/Takstmann NTF Tønsberg

NS 3600
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Bruk sommeren til å nyte hagen i stedet for å luke den
Det er ikke nok å bekjempe røttene når du fjerner ugress. For snart spirer nye ugressfrø opp, og så kan du starte på nytt med 
bekjempelse. Keeper L Langtidsvirkende er det eneste ugressmiddel med langtidseffekt i opptil 4 måneder. Spesielt velegnet  
til hageganger, gårdsplasser og andre arealer som man vil holde fri fra ugress hele sesongen med bare 1 behandling.

www.bayergarden.no

ugressfritt i opptil 
    4 måneder

Keeper L skal ikke brukes i plen. Bekjempelsesmidler skal brukes på forsvarlig måte. Les alltid etiketten og opplysningene om produktet før bruk.
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    4 måneder
ugressfritt i opptil ugressfritt i opptil 
    4 måneder
ugressfritt i opptil ugressfritt i opptil 
    4 måneder
ugressfritt i opptil ugressfritt i opptil 
    4 måneder
ugressfritt i opptil ugressfritt i opptil 
    4 måneder
ugressfritt i opptil ugressfritt i opptil 
    4 måneder
ugressfritt i opptil ugressfritt i opptil 
    4 måneder
ugressfritt i opptil ugressfritt i opptil 
    4 måneder
ugressfritt i opptil ugressfritt i opptil 
    4 måneder
ugressfritt i opptil ugressfritt i opptil 
    4 måneder
ugressfritt i opptil ugressfritt i opptil 
    4 måneder
ugressfritt i opptil ugressfritt i opptil ugressfritt i opptil 

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.

Eksisterende mekaniske målere skal innen 2019 byttes ut og er-
stattes med nye elektroniske målere, såkalte AMS-målere. Dette 
er en sentral del av digitaliseringen og moderniseringen av det 
norske strømnettet.
 På samme måte som bl.a. radiosendere og 
mobiltelefoner avgir elektroniske strømmålere 
energi som omtales som stråling. AMS-målerne 
som installeres er underlagt de internasjonale 
krav som er satt om grenseverdier for stråling 
som apparater kan avgi. Disse kravene er aner-
kjent av Verdens helseorganisasjon, og støttes 
også av norske myndigheter. Norske myndighe-
ter som håndterer spørsmål om stråling er først 
og fremst Statens strålevern og Nasjonal kom-
munikasjonsmyndighet (NKOM).
 Strålingen fra en AMS-måler er anslått å 
være om lag 0,1 promille av de fastsatte gren-
severdiene målt på 3 m avstand, eller 10 000 ganger lavere enn 
grenseverdien. Eller 20 prosent av grenseverdi om du er helt tett 
på strømmåleren. Til sammenligning kan strålingen fra en mobil-
telefon mot hodet tilsvare opptil 95 prosent av fastsatt grense-
verdi. Når vi samtidig vet at strømmålere vanligvis ikke plasseres i 

Om sTråling fra smarTe 
sTrømmålere 

oppholdsrom, må det kunne hevdes at de nye elektroniske strøm-
målerne gir svært lav eksponering.   
 I utgangspunktet skal alle gamle målere byttes ut, men Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i sitt vedtak åpnet for at 
det kan gjøres unntak fra dette kravet. Slike unntak kan for eksem-
pel gjøres når AMS-måleren ved «installasjonen er til vesentlig og 
dokumenterbar ulempe for sluttbruker», som det heter i forskrif-
ten. 

 NVE har vært i kontakt med flere selskaper 
som samlet har installert elektroniske målere til 
ca. 110 000 strømkunder. Disse selskapene opp-
lyser at det totalt er færre enn 10 kunder som 
ikke ønsket å bytte til elektronisk måler – kundene 
får da beholde gammel måler. Som begrunnelse 
oppga disse kundene frykten for stråling eller at 
de nye målerne ville gi mulighet for overvåkning. 
Etter installasjonen av elektroniske målere har 2 
kunder ønsket å bytte tilbake til analoge målere. 
Begrunnelsen for dette ble oppgitt å være frykten 
for stråling.
  Ved spørsmål om AMS-måleren må den en-
kelte kunde i første omgang ta spørsmålet opp 

med det lokale nettselskapet. Om ikke nettselskapet kan tilby en 
målerløsning som tilfredsstiller kundens krav eller ønsker, må sa-
ken eventuelt bringes inn for NVE for avgjørelse.

Heidi Kvalvåg, seksjonsleder i NVE

Strålingen fra en 
AMS-måler er anslått 
å være om lag 0,1 pro-
mille av de fastsatte 
grenseverdiene målt 

på 3 m avstand.



RISSKOV BILFERIE
Så billig, at du ikke har råd til å bli hjemme

Landgasthof Tarp ligger i denLandgasthof Tarp ligger i denLandgasthof Tarp ligger i den
koselige nordtyske landsbyenkoselige nordtyske landsbyenkoselige nordtyske landsbyen
Tarp. Nyt en landlig miniferieTarp. Nyt en landlig miniferieTarp. Nyt en landlig miniferie
under 25 km. fra den danskeunder 25 km. fra den danskeunder 25 km. fra den danske
grensen og i kort avstand fragrensen og i kort avstand fragrensen og i kort avstand fra
flere nordtyske byer. flere nordtyske byer. flere nordtyske byer. 

||| NordtysklandNordtysklandNordtyskland ||| Bestill innen 30.06Bestill innen 30.06Bestill innen 30.06

Kort vei fra Dansk grenseKort vei fra Dansk grenseKort vei fra Dansk grenseKort vei fra Dansk grenseKort vei fra Dansk grenseKort vei fra Dansk grenseKort vei fra Dansk grenseKort vei fra Dansk grenseKort vei fra Dansk grense
Landgasthof TarpLandgasthof TarpLandgasthof Tarp

2 x overnatting m frokostbuffé2 x overnatting m frokostbuffé2 x overnatting m frokostbuffé2 x overnatting m frokostbuffé2 x overnatting m frokostbuffé2 x overnatting m frokostbuffé2 x overnatting m frokostbuffé2 x overnatting m frokostbuffé2 x overnatting m frokostbuffé
2 x 3-retters middag2 x 3-retters middag2 x 3-retters middag
2 x ettermiddagskaffe & kake2 x ettermiddagskaffe & kake2 x ettermiddagskaffe & kake2 x ettermiddagskaffe & kake2 x ettermiddagskaffe & kake2 x ettermiddagskaffe & kake2 x ettermiddagskaffe & kake2 x ettermiddagskaffe & kake2 x ettermiddagskaffe & kake
1 fl. vin per rom. ved avreise1 fl. vin per rom. ved avreise1 fl. vin per rom. ved avreise
1 spillerunde på keglebane1 spillerunde på keglebane1 spillerunde på keglebane

SPARSPARSPAR OPPOPPOPP
TILTILTIL 310,-310,-310,-

779,779,779,---779,-779,779,779,-779,-779,-779,779,779,-779,
En av våre bestselgereEn av våre bestselgereEn av våre bestselgereEn av våre bestselgereEn av våre bestselgereEn av våre bestselgere

Bo i rolige omgivelser men rett iBo i rolige omgivelser men rett iBo i rolige omgivelser men rett i
nærheten av alt det finne mannærheten av alt det finne mannærheten av alt det finne man
kan oppleve i hyggeligekan oppleve i hyggeligekan oppleve i hyggelige
Göteborg.  Ta en tur tilGöteborg.  Ta en tur tilGöteborg.  Ta en tur til
fornøyelsesparken Liseberg.fornøyelsesparken Liseberg.fornøyelsesparken Liseberg.

||| GøteborgGøteborgGøteborg

GöteborgGöteborgGöteborg
Quality Hotel WinnQuality Hotel WinnQuality Hotel Winn

2 x overnatt. med frokostbuffet2 x overnatt. med frokostbuffet2 x overnatt. med frokostbuffet2 x overnatt. med frokostbuffet2 x overnatt. med frokostbuffet2 x overnatt. med frokostbuffet2 x overnatt. med frokostbuffet2 x overnatt. med frokostbuffet2 x overnatt. med frokostbuffet
1 x dagens rett m. kaffe1 x dagens rett m. kaffe1 x dagens rett m. kaffe
1 x shoppinghefte1 x shoppinghefte1 x shoppinghefte
InnendørspoolInnendørspoolInnendørspool
Gratis internett og parkeringGratis internett og parkeringGratis internett og parkering

SPARSPARSPAR OPPOPPOPP
TILTILTIL 261,-261,-261,-

999,999,999,---999,-999,999,999,-999,-999,-999,999,999,-999,
Ankomst: Inntil 30.12.15Ankomst: Inntil 30.12.15Ankomst: Inntil 30.12.15

Hotell Phønix BrønderslevHotell Phønix BrønderslevHotell Phønix Brønderslev
ligger sentralt i Brønderslev, ogligger sentralt i Brønderslev, ogligger sentralt i Brønderslev, og
herifra kommer man enkelt tilherifra kommer man enkelt tilherifra kommer man enkelt til
mange severdigheter. Toppmange severdigheter. Toppmange severdigheter. Topp
moderne & nylig oppusset girmoderne & nylig oppusset girmoderne & nylig oppusset gir
deg et behagelig opphold ! deg et behagelig opphold ! deg et behagelig opphold ! 

||| JyllandJyllandJylland

25 km. fra vakre Aalborg25 km. fra vakre Aalborg25 km. fra vakre Aalborg
Phønix Hotel BrønderslevPhønix Hotel BrønderslevPhønix Hotel Brønderslev

3 x overnattinger3 x overnattinger3 x overnattinger
3 x frokostbuffé3 x frokostbuffé3 x frokostbuffé
3 x 3-retters meny3 x 3-retters meny3 x 3-retters meny
3 x aperitif3 x aperitif3 x aperitif
3 x kveldskaffe/-te3 x kveldskaffe/-te3 x kveldskaffe/-te

SPARSPARSPAR OPPOPPOPP
TILTILTIL 1.593,-1.593,-1.593,-

989,989,989,---989,-989,989,989,-989,-989,-989,989,989,-989,
Miljøtillegg 55 DKK / døgnMiljøtillegg 55 DKK / døgnMiljøtillegg 55 DKK / døgn

Ankomst: Inntil 18.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 34 / døgnAnkomst: Inntil 18.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 34 / døgnAnkomst: Inntil 18.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 34 / døgnAnkomst: Inntil 18.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 34 / døgnAnkomst: Inntil 18.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 34 / døgnAnkomst: Inntil 18.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 34 / døgn

Edvard Munchs "Pikene på broen" ble malt rett nedenfor hotellet.Edvard Munchs "Pikene på broen" ble malt rett nedenfor hotellet.Edvard Munchs "Pikene på broen" ble malt rett nedenfor hotellet.
Kun 1 time kjøring fra Oslo og 30 min fra SandefjordKun 1 time kjøring fra Oslo og 30 min fra SandefjordKun 1 time kjøring fra Oslo og 30 min fra Sandefjord

||| SørlandetSørlandetSørlandet

Fantastisk sommerstedFantastisk sommerstedFantastisk sommersted
Thon Hotel ÅsgårdstrandThon Hotel ÅsgårdstrandThon Hotel Åsgårdstrand
Thon Hotel Åsgårdstrand ligger idyllisk til ved småbåthavnen iThon Hotel Åsgårdstrand ligger idyllisk til ved småbåthavnen iThon Hotel Åsgårdstrand ligger idyllisk til ved småbåthavnen i
Åsgårdstrand, og har panoramautsikt over Oslofjorden.Åsgårdstrand, og har panoramautsikt over Oslofjorden.Åsgårdstrand, og har panoramautsikt over Oslofjorden.
Åsgårdstrand er betegnet som kunstnerbyen og en "SørlandsperleÅsgårdstrand er betegnet som kunstnerbyen og en "SørlandsperleÅsgårdstrand er betegnet som kunstnerbyen og en "SørlandsperleÅsgårdstrand er betegnet som kunstnerbyen og en "SørlandsperleÅsgårdstrand er betegnet som kunstnerbyen og en "SørlandsperleÅsgårdstrand er betegnet som kunstnerbyen og en "Sørlandsperle
på Østlandet". på Østlandet". på Østlandet". 

2 x overnattinger2 x overnattinger2 x overnattinger
2 x frokostbuffé2 x frokostbuffé2 x frokostbuffé
Gratis internettGratis internettGratis internett
Gratis parkeringGratis parkeringGratis parkering
Ved vannetVed vannetVed vannet

SPARSPARSPAR OPPOPPOPP
TILTILTIL 295,-295,-295,-

959,959,959,---959,-959,959,959,-959,-959,-959,959,959,-959,
Ankomst: Inntil 14.12.15Ankomst: Inntil 14.12.15Ankomst: Inntil 14.12.15

Ebeltoft er en av de mest
Ebeltoft er en av de mest
Ebeltoft er en av de mestsjarmerende byene i Danmark
sjarmerende byene i Danmark
sjarmerende byene i Danmarkmed en hyggelig gammel bydel,
med en hyggelig gammel bydel,
med en hyggelig gammel bydel,samt en sentral beliggenhet i
samt en sentral beliggenhet i
samt en sentral beliggenhet iforhold til mange attraksjoner
forhold til mange attraksjoner
forhold til mange attraksjonerpå Djursland.på Djursland.på Djursland.||| JyllandJyllandJylland ||| Bestill innen 31.12

Bestill innen 31.12
Bestill innen 31.12Hverdagsopphold

Hverdagsopphold
HverdagsoppholdEbeltoft Park Hotel
Ebeltoft Park Hotel
Ebeltoft Park Hotel3 x overnattinger

3 x overnattinger
3 x overnattinger3 x frokostbuffé
3 x frokostbuffé
3 x frokostbuffé3 x 2-retters meny
3 x 2-retters meny
3 x 2-retters meny1 x kaffe & kake1 x kaffe & kake1 x kaffe & kake1 x velkomstdrink

1 x velkomstdrink
1 x velkomstdrink

SPARSPARSPAR OPPOPPOPP
TILTILTIL 817,-817,-817,-

1.219,1.219,1.219,---1.219,-1.219,1.219,1.219,-1.219,-1.219,-1.219,1.219,1.219,-1.219,Ankomst:Søndag - onsdag inntil 16.12.15

Ankomst:Søndag - onsdag inntil 16.12.15

Ankomst:Søndag - onsdag inntil 16.12.15

Ankomst:Søndag - onsdag inntil 16.12.15

Ankomst:Søndag - onsdag inntil 16.12.15

Ankomst:Søndag - onsdag inntil 16.12.15

Ankomst:Søndag - onsdag inntil 16.12.15

Ankomst:Søndag - onsdag inntil 16.12.15

Ankomst:Søndag - onsdag inntil 16.12.15

Ankomst:Søndag - onsdag inntil 16.12.15

Ankomst:Søndag - onsdag inntil 16.12.15

Ankomst:Søndag - onsdag inntil 16.12.15

||| GötalandGötalandGötaland

Kun 2 timer fra OsloKun 2 timer fra OsloKun 2 timer fra Oslo
Best Western Hotel CarliaBest Western Hotel CarliaBest Western Hotel Carlia
Den hyggelige byen Uddevalla ligger hvor Bäveåen munner ut iDen hyggelige byen Uddevalla ligger hvor Bäveåen munner ut iDen hyggelige byen Uddevalla ligger hvor Bäveåen munner ut i
fjorden. Her finner dere nydelige naturomgivelser og mangefjorden. Her finner dere nydelige naturomgivelser og mangefjorden. Her finner dere nydelige naturomgivelser og mange
spennende utfluktsmuligheter.spennende utfluktsmuligheter.spennende utfluktsmuligheter.

3 x overnatting3 x overnatting3 x overnatting
3 x frokostbuffé3 x frokostbuffé3 x frokostbuffé
3 x verdibevis*3 x verdibevis*3 x verdibevis*
Gratis internettGratis internettGratis internett
Sentral beliggenhetSentral beliggenhetSentral beliggenhet

SPARSPARSPAR OPPOPPOPP
TILTILTIL 1.103,-1.103,-1.103,-

1.269,1.269,1.269,---1.269,-1.269,1.269,1.269,-1.269,-1.269,-1.269,1.269,1.269,-1.269,
Ankomst: Inntil 29.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 40 / døgnAnkomst: Inntil 29.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 40 / døgnAnkomst: Inntil 29.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 40 / døgnAnkomst: Inntil 29.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 40 / døgnAnkomst: Inntil 29.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 40 / døgnAnkomst: Inntil 29.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 40 / døgn

Hotellet tilbyr rekreasjon og en
Hotellet tilbyr rekreasjon og en
Hotellet tilbyr rekreasjon og enfornøyelig spa i en setting du
fornøyelig spa i en setting du
fornøyelig spa i en setting dusannsynligvis aldri har opplevd
sannsynligvis aldri har opplevd
sannsynligvis aldri har opplevdfør. Opplev naturens
før. Opplev naturens
før. Opplev naturenskomfortable omgivelser med
komfortable omgivelser med
komfortable omgivelser medsunnhet og velvære i fokus.
sunnhet og velvære i fokus.
sunnhet og velvære i fokus.||| HallingdalHallingdalHallingdal ||| Bestill innen 31.08

Bestill innen 31.08
Bestill innen 31.08SPA - vårSPA - vårSPA - vår

Quality Spa & Resort Norefjell
Quality Spa & Resort Norefjell
Quality Spa & Resort Norefjell2 x overnattinger

2 x overnattinger
2 x overnattinger2 x frokostbuffé
2 x frokostbuffé
2 x frokostbuffé2 x middag buffet
2 x middag buffet
2 x middag buffetInngang til trening
Inngang til trening
Inngang til treningInngang til badInngang til badInngang til bad

SPARSPARSPAR OPPOPPOPP
TILTILTIL 650,-650,-650,-

1.449,1.449,1.449,---1.449,-1.449,1.449,1.449,-1.449,-1.449,-1.449,1.449,1.449,-1.449,Kåret til Norges beste SPA 2 år på rad
Kåret til Norges beste SPA 2 år på rad
Kåret til Norges beste SPA 2 år på rad
Kåret til Norges beste SPA 2 år på rad
Kåret til Norges beste SPA 2 år på rad
Kåret til Norges beste SPA 2 år på rad

Reis på et hyggelig kro-opphold
Reis på et hyggelig kro-opphold
Reis på et hyggelig kro-oppholdpå Hotel Årslev Kro, som ligger
på Hotel Årslev Kro, som ligger
på Hotel Årslev Kro, som liggerkun 10km fra Århus. Her kan
kun 10km fra Århus. Her kan
kun 10km fra Århus. Her kanman slappe av i rolige
man slappe av i rolige
man slappe av i roligeomgivelser eller tilbringe en
omgivelser eller tilbringe en
omgivelser eller tilbringe endag i Århus.dag i Århus.dag i Århus.||| JyllandJyllandJylland

Kun 10 km fra Århus
Kun 10 km fra Århus
Kun 10 km fra ÅrhusHotel Årslev KroHotel Årslev KroHotel Årslev Kro

3 x overnattinger
3 x overnattinger
3 x overnattinger3 x frokostbuffé
3 x frokostbuffé
3 x frokostbuffé3 x 2-retters meny/buffé
3 x 2-retters meny/buffé
3 x 2-retters meny/buffé3 x kaffe og kake
3 x kaffe og kake
3 x kaffe og kake3 drinker før middag
3 drinker før middag
3 drinker før middag

KJEMPETILBUDKJEMPETILBUDKJEMPETILBUD

1.449,1.449,1.449,---1.449,-1.449,1.449,1.449,-1.449,-1.449,-1.449,1.449,1.449,-1.449,
Miljøtillegg 55 DKK / døgn
Miljøtillegg 55 DKK / døgn
Miljøtillegg 55 DKK / døgn

Ankomst: Inntil 18.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 30 / døgn

Ankomst: Inntil 18.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 30 / døgn

Ankomst: Inntil 18.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 30 / døgn

Ankomst: Inntil 18.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 30 / døgn

Ankomst: Inntil 18.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 30 / døgn

Ankomst: Inntil 18.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 30 / døgn

SOMMERTILBUD!

Ring & hør nærmere • Åpent hverdager 9-17.

VILLE 
PRISER! 

 � www.risskov.no � 32 82 90 00  www.risskov.no � 32 82 90 00 �

Oppgi kode: BOLIG

 Spar ift. hotellets egen pris • Forbehold om utsolgte datoer • Evt. miljøtillegg betales på hotellet • Reisearrangør: Risskov Autoferien AGGjelder for alle Risskov Bilferies opphold: • Prisen er pr. person i dbl. vær. • Gode barnerabatter • Mulighet for flere dager • Ekspedisjonsgebyr fra kr. 59,- 

Ring & hør nærmere • Åpent hverdager 9-17.

Det vakre SeehotelDet vakre SeehotelDet vakre SeehotelDet vakre SeehotelDet vakre SeehotelDet vakre Seehotel
Boltenhagen har en fantastiskBoltenhagen har en fantastiskBoltenhagen har en fantastisk
beliggenhet rett ved stranden ibeliggenhet rett ved stranden ibeliggenhet rett ved stranden i
det nordtyske feriestedetdet nordtyske feriestedetdet nordtyske feriestedet
Boltenhagen. Hotellet liggerBoltenhagen. Hotellet liggerBoltenhagen. Hotellet ligger
kun to minutters spasertur tilkun to minutters spasertur tilkun to minutters spasertur til
byens brygge.byens brygge.byens brygge.

||| ØstersjøkystenØstersjøkystenØstersjøkysten

Fantastisk beliggenhetFantastisk beliggenhetFantastisk beliggenhet
Seehotel BoltenhagenSeehotel BoltenhagenSeehotel Boltenhagen

3 x overnatting m frokostbuffé3 x overnatting m frokostbuffé3 x overnatting m frokostbuffé3 x overnatting m frokostbuffé3 x overnatting m frokostbuffé3 x overnatting m frokostbuffé3 x overnatting m frokostbuffé3 x overnatting m frokostbuffé3 x overnatting m frokostbuffé
1 x 3-retters meny1 x 3-retters meny1 x 3-retters meny
1 x kaffe og kake1 x kaffe og kake1 x kaffe og kake
1 fl. mineralvann på rommet1 fl. mineralvann på rommet1 fl. mineralvann på rommet1 fl. mineralvann på rommet1 fl. mineralvann på rommet1 fl. mineralvann på rommet1 fl. mineralvann på rommet1 fl. mineralvann på rommet1 fl. mineralvann på rommet
Adgang til wellness avdelingAdgang til wellness avdelingAdgang til wellness avdeling

KJEMPETILBUDKJEMPETILBUDKJEMPETILBUD

1.619,1.619,1.619,---1.619,-1.619,1.619,1.619,-1.619,-1.619,-1.619,1.619,1.619,-1.619,
Miljøtillegg 2,10 EUR / døgnMiljøtillegg 2,10 EUR / døgnMiljøtillegg 2,10 EUR / døgn

Ankomst: Inntil 21.12.14Ankomst: Inntil 21.12.14Ankomst: Inntil 21.12.14

...Bilferie til lavpris

...Bilferie til lavpris

...Bilferie til lavpris

Vegard KnudsenCountry Manager

Vi har hatt kjempesuksess i Norge igjennom vårt første driftsår.
Gjestene våres kommer tilbake gjentatte ganger grunnet gleden 
over kvalitet til lavpris. 

Vi har meget gode priser på halv pensjon og bed & breakfast. Så er det opp til deg hva som passer dere best.
Vi i Risskov tilbyr deg og familien en fantastisk fl ott ferie til en pris så billig at du ikke har råd til å bli hjemme.

Ring oss nå eller besøk vår hjemmeside.
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RISSKOV BILFERIE
Så billig, at du ikke har råd til å bli hjemme

Landgasthof Tarp ligger i denLandgasthof Tarp ligger i denLandgasthof Tarp ligger i den
koselige nordtyske landsbyenkoselige nordtyske landsbyenkoselige nordtyske landsbyen
Tarp. Nyt en landlig miniferieTarp. Nyt en landlig miniferieTarp. Nyt en landlig miniferie
under 25 km. fra den danskeunder 25 km. fra den danskeunder 25 km. fra den danske
grensen og i kort avstand fragrensen og i kort avstand fragrensen og i kort avstand fra
flere nordtyske byer. flere nordtyske byer. flere nordtyske byer. 

||| NordtysklandNordtysklandNordtyskland ||| Bestill innen 30.06Bestill innen 30.06Bestill innen 30.06

Kort vei fra Dansk grenseKort vei fra Dansk grenseKort vei fra Dansk grenseKort vei fra Dansk grenseKort vei fra Dansk grenseKort vei fra Dansk grenseKort vei fra Dansk grenseKort vei fra Dansk grenseKort vei fra Dansk grense
Landgasthof TarpLandgasthof TarpLandgasthof Tarp

2 x overnatting m frokostbuffé2 x overnatting m frokostbuffé2 x overnatting m frokostbuffé2 x overnatting m frokostbuffé2 x overnatting m frokostbuffé2 x overnatting m frokostbuffé2 x overnatting m frokostbuffé2 x overnatting m frokostbuffé2 x overnatting m frokostbuffé
2 x 3-retters middag2 x 3-retters middag2 x 3-retters middag
2 x ettermiddagskaffe & kake2 x ettermiddagskaffe & kake2 x ettermiddagskaffe & kake2 x ettermiddagskaffe & kake2 x ettermiddagskaffe & kake2 x ettermiddagskaffe & kake2 x ettermiddagskaffe & kake2 x ettermiddagskaffe & kake2 x ettermiddagskaffe & kake
1 fl. vin per rom. ved avreise1 fl. vin per rom. ved avreise1 fl. vin per rom. ved avreise
1 spillerunde på keglebane1 spillerunde på keglebane1 spillerunde på keglebane

SPARSPARSPAR OPPOPPOPP
TILTILTIL 310,-310,-310,-

779,779,779,---779,-779,779,779,-779,-779,-779,779,779,-779,
En av våre bestselgereEn av våre bestselgereEn av våre bestselgereEn av våre bestselgereEn av våre bestselgereEn av våre bestselgere

Bo i rolige omgivelser men rett iBo i rolige omgivelser men rett iBo i rolige omgivelser men rett i
nærheten av alt det finne mannærheten av alt det finne mannærheten av alt det finne man
kan oppleve i hyggeligekan oppleve i hyggeligekan oppleve i hyggelige
Göteborg.  Ta en tur tilGöteborg.  Ta en tur tilGöteborg.  Ta en tur til
fornøyelsesparken Liseberg.fornøyelsesparken Liseberg.fornøyelsesparken Liseberg.

||| GøteborgGøteborgGøteborg

GöteborgGöteborgGöteborg
Quality Hotel WinnQuality Hotel WinnQuality Hotel Winn

2 x overnatt. med frokostbuffet2 x overnatt. med frokostbuffet2 x overnatt. med frokostbuffet2 x overnatt. med frokostbuffet2 x overnatt. med frokostbuffet2 x overnatt. med frokostbuffet2 x overnatt. med frokostbuffet2 x overnatt. med frokostbuffet2 x overnatt. med frokostbuffet
1 x dagens rett m. kaffe1 x dagens rett m. kaffe1 x dagens rett m. kaffe
1 x shoppinghefte1 x shoppinghefte1 x shoppinghefte
InnendørspoolInnendørspoolInnendørspool
Gratis internett og parkeringGratis internett og parkeringGratis internett og parkering

SPARSPARSPAR OPPOPPOPP
TILTILTIL 261,-261,-261,-

999,999,999,---999,-999,999,999,-999,-999,-999,999,999,-999,
Ankomst: Inntil 30.12.15Ankomst: Inntil 30.12.15Ankomst: Inntil 30.12.15

Hotell Phønix BrønderslevHotell Phønix BrønderslevHotell Phønix Brønderslev
ligger sentralt i Brønderslev, ogligger sentralt i Brønderslev, ogligger sentralt i Brønderslev, og
herifra kommer man enkelt tilherifra kommer man enkelt tilherifra kommer man enkelt til
mange severdigheter. Toppmange severdigheter. Toppmange severdigheter. Topp
moderne & nylig oppusset girmoderne & nylig oppusset girmoderne & nylig oppusset gir
deg et behagelig opphold ! deg et behagelig opphold ! deg et behagelig opphold ! 

||| JyllandJyllandJylland

25 km. fra vakre Aalborg25 km. fra vakre Aalborg25 km. fra vakre Aalborg
Phønix Hotel BrønderslevPhønix Hotel BrønderslevPhønix Hotel Brønderslev

3 x overnattinger3 x overnattinger3 x overnattinger
3 x frokostbuffé3 x frokostbuffé3 x frokostbuffé
3 x 3-retters meny3 x 3-retters meny3 x 3-retters meny
3 x aperitif3 x aperitif3 x aperitif
3 x kveldskaffe/-te3 x kveldskaffe/-te3 x kveldskaffe/-te

SPARSPARSPAR OPPOPPOPP
TILTILTIL 1.593,-1.593,-1.593,-

989,989,989,---989,-989,989,989,-989,-989,-989,989,989,-989,
Miljøtillegg 55 DKK / døgnMiljøtillegg 55 DKK / døgnMiljøtillegg 55 DKK / døgn

Ankomst: Inntil 18.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 34 / døgnAnkomst: Inntil 18.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 34 / døgnAnkomst: Inntil 18.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 34 / døgnAnkomst: Inntil 18.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 34 / døgnAnkomst: Inntil 18.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 34 / døgnAnkomst: Inntil 18.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 34 / døgn

Edvard Munchs "Pikene på broen" ble malt rett nedenfor hotellet.Edvard Munchs "Pikene på broen" ble malt rett nedenfor hotellet.Edvard Munchs "Pikene på broen" ble malt rett nedenfor hotellet.
Kun 1 time kjøring fra Oslo og 30 min fra SandefjordKun 1 time kjøring fra Oslo og 30 min fra SandefjordKun 1 time kjøring fra Oslo og 30 min fra Sandefjord

||| SørlandetSørlandetSørlandet

Fantastisk sommerstedFantastisk sommerstedFantastisk sommersted
Thon Hotel ÅsgårdstrandThon Hotel ÅsgårdstrandThon Hotel Åsgårdstrand
Thon Hotel Åsgårdstrand ligger idyllisk til ved småbåthavnen iThon Hotel Åsgårdstrand ligger idyllisk til ved småbåthavnen iThon Hotel Åsgårdstrand ligger idyllisk til ved småbåthavnen i
Åsgårdstrand, og har panoramautsikt over Oslofjorden.Åsgårdstrand, og har panoramautsikt over Oslofjorden.Åsgårdstrand, og har panoramautsikt over Oslofjorden.
Åsgårdstrand er betegnet som kunstnerbyen og en "SørlandsperleÅsgårdstrand er betegnet som kunstnerbyen og en "SørlandsperleÅsgårdstrand er betegnet som kunstnerbyen og en "SørlandsperleÅsgårdstrand er betegnet som kunstnerbyen og en "SørlandsperleÅsgårdstrand er betegnet som kunstnerbyen og en "SørlandsperleÅsgårdstrand er betegnet som kunstnerbyen og en "Sørlandsperle
på Østlandet". på Østlandet". på Østlandet". 

2 x overnattinger2 x overnattinger2 x overnattinger
2 x frokostbuffé2 x frokostbuffé2 x frokostbuffé
Gratis internettGratis internettGratis internett
Gratis parkeringGratis parkeringGratis parkering
Ved vannetVed vannetVed vannet

SPARSPARSPAR OPPOPPOPP
TILTILTIL 295,-295,-295,-

959,959,959,---959,-959,959,959,-959,-959,-959,959,959,-959,
Ankomst: Inntil 14.12.15Ankomst: Inntil 14.12.15Ankomst: Inntil 14.12.15

Ebeltoft er en av de mest
Ebeltoft er en av de mest
Ebeltoft er en av de mestsjarmerende byene i Danmark
sjarmerende byene i Danmark
sjarmerende byene i Danmarkmed en hyggelig gammel bydel,
med en hyggelig gammel bydel,
med en hyggelig gammel bydel,samt en sentral beliggenhet i
samt en sentral beliggenhet i
samt en sentral beliggenhet iforhold til mange attraksjoner
forhold til mange attraksjoner
forhold til mange attraksjonerpå Djursland.på Djursland.på Djursland.||| JyllandJyllandJylland ||| Bestill innen 31.12

Bestill innen 31.12
Bestill innen 31.12Hverdagsopphold

Hverdagsopphold
HverdagsoppholdEbeltoft Park Hotel
Ebeltoft Park Hotel
Ebeltoft Park Hotel3 x overnattinger

3 x overnattinger
3 x overnattinger3 x frokostbuffé
3 x frokostbuffé
3 x frokostbuffé3 x 2-retters meny
3 x 2-retters meny
3 x 2-retters meny1 x kaffe & kake1 x kaffe & kake1 x kaffe & kake1 x velkomstdrink

1 x velkomstdrink
1 x velkomstdrink

SPARSPARSPAR OPPOPPOPP
TILTILTIL 817,-817,-817,-

1.219,1.219,1.219,---1.219,-1.219,1.219,1.219,-1.219,-1.219,-1.219,1.219,1.219,-1.219,Ankomst:Søndag - onsdag inntil 16.12.15

Ankomst:Søndag - onsdag inntil 16.12.15

Ankomst:Søndag - onsdag inntil 16.12.15

Ankomst:Søndag - onsdag inntil 16.12.15

Ankomst:Søndag - onsdag inntil 16.12.15

Ankomst:Søndag - onsdag inntil 16.12.15

Ankomst:Søndag - onsdag inntil 16.12.15

Ankomst:Søndag - onsdag inntil 16.12.15

Ankomst:Søndag - onsdag inntil 16.12.15

Ankomst:Søndag - onsdag inntil 16.12.15

Ankomst:Søndag - onsdag inntil 16.12.15

Ankomst:Søndag - onsdag inntil 16.12.15

||| GötalandGötalandGötaland

Kun 2 timer fra OsloKun 2 timer fra OsloKun 2 timer fra Oslo
Best Western Hotel CarliaBest Western Hotel CarliaBest Western Hotel Carlia
Den hyggelige byen Uddevalla ligger hvor Bäveåen munner ut iDen hyggelige byen Uddevalla ligger hvor Bäveåen munner ut iDen hyggelige byen Uddevalla ligger hvor Bäveåen munner ut i
fjorden. Her finner dere nydelige naturomgivelser og mangefjorden. Her finner dere nydelige naturomgivelser og mangefjorden. Her finner dere nydelige naturomgivelser og mange
spennende utfluktsmuligheter.spennende utfluktsmuligheter.spennende utfluktsmuligheter.

3 x overnatting3 x overnatting3 x overnatting
3 x frokostbuffé3 x frokostbuffé3 x frokostbuffé
3 x verdibevis*3 x verdibevis*3 x verdibevis*
Gratis internettGratis internettGratis internett
Sentral beliggenhetSentral beliggenhetSentral beliggenhet

SPARSPARSPAR OPPOPPOPP
TILTILTIL 1.103,-1.103,-1.103,-

1.269,1.269,1.269,---1.269,-1.269,1.269,1.269,-1.269,-1.269,-1.269,1.269,1.269,-1.269,
Ankomst: Inntil 29.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 40 / døgnAnkomst: Inntil 29.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 40 / døgnAnkomst: Inntil 29.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 40 / døgnAnkomst: Inntil 29.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 40 / døgnAnkomst: Inntil 29.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 40 / døgnAnkomst: Inntil 29.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 40 / døgn

Hotellet tilbyr rekreasjon og en
Hotellet tilbyr rekreasjon og en
Hotellet tilbyr rekreasjon og enfornøyelig spa i en setting du
fornøyelig spa i en setting du
fornøyelig spa i en setting dusannsynligvis aldri har opplevd
sannsynligvis aldri har opplevd
sannsynligvis aldri har opplevdfør. Opplev naturens
før. Opplev naturens
før. Opplev naturenskomfortable omgivelser med
komfortable omgivelser med
komfortable omgivelser medsunnhet og velvære i fokus.
sunnhet og velvære i fokus.
sunnhet og velvære i fokus.||| HallingdalHallingdalHallingdal ||| Bestill innen 31.08

Bestill innen 31.08
Bestill innen 31.08SPA - vårSPA - vårSPA - vår

Quality Spa & Resort Norefjell
Quality Spa & Resort Norefjell
Quality Spa & Resort Norefjell2 x overnattinger

2 x overnattinger
2 x overnattinger2 x frokostbuffé
2 x frokostbuffé
2 x frokostbuffé2 x middag buffet
2 x middag buffet
2 x middag buffetInngang til trening
Inngang til trening
Inngang til treningInngang til badInngang til badInngang til bad

SPARSPARSPAR OPPOPPOPP
TILTILTIL 650,-650,-650,-

1.449,1.449,1.449,---1.449,-1.449,1.449,1.449,-1.449,-1.449,-1.449,1.449,1.449,-1.449,Kåret til Norges beste SPA 2 år på rad
Kåret til Norges beste SPA 2 år på rad
Kåret til Norges beste SPA 2 år på rad
Kåret til Norges beste SPA 2 år på rad
Kåret til Norges beste SPA 2 år på rad
Kåret til Norges beste SPA 2 år på rad

Reis på et hyggelig kro-opphold
Reis på et hyggelig kro-opphold
Reis på et hyggelig kro-oppholdpå Hotel Årslev Kro, som ligger
på Hotel Årslev Kro, som ligger
på Hotel Årslev Kro, som liggerkun 10km fra Århus. Her kan
kun 10km fra Århus. Her kan
kun 10km fra Århus. Her kanman slappe av i rolige
man slappe av i rolige
man slappe av i roligeomgivelser eller tilbringe en
omgivelser eller tilbringe en
omgivelser eller tilbringe endag i Århus.dag i Århus.dag i Århus.||| JyllandJyllandJylland

Kun 10 km fra Århus
Kun 10 km fra Århus
Kun 10 km fra ÅrhusHotel Årslev KroHotel Årslev KroHotel Årslev Kro

3 x overnattinger
3 x overnattinger
3 x overnattinger3 x frokostbuffé
3 x frokostbuffé
3 x frokostbuffé3 x 2-retters meny/buffé
3 x 2-retters meny/buffé
3 x 2-retters meny/buffé3 x kaffe og kake
3 x kaffe og kake
3 x kaffe og kake3 drinker før middag
3 drinker før middag
3 drinker før middag

KJEMPETILBUDKJEMPETILBUDKJEMPETILBUD

1.449,1.449,1.449,---1.449,-1.449,1.449,1.449,-1.449,-1.449,-1.449,1.449,1.449,-1.449,
Miljøtillegg 55 DKK / døgn
Miljøtillegg 55 DKK / døgn
Miljøtillegg 55 DKK / døgn

Ankomst: Inntil 18.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 30 / døgn

Ankomst: Inntil 18.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 30 / døgn

Ankomst: Inntil 18.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 30 / døgn

Ankomst: Inntil 18.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 30 / døgn

Ankomst: Inntil 18.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 30 / døgn

Ankomst: Inntil 18.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 30 / døgn

SOMMERTILBUD!

Ring & hør nærmere • Åpent hverdager 9-17.

VILLE 
PRISER! 

 � www.risskov.no � 32 82 90 00  www.risskov.no � 32 82 90 00 �

Oppgi kode: BOLIG

 Spar ift. hotellets egen pris • Forbehold om utsolgte datoer • Evt. miljøtillegg betales på hotellet • Reisearrangør: Risskov Autoferien AGGjelder for alle Risskov Bilferies opphold: • Prisen er pr. person i dbl. vær. • Gode barnerabatter • Mulighet for flere dager • Ekspedisjonsgebyr fra kr. 59,- 

Ring & hør nærmere • Åpent hverdager 9-17.

Det vakre SeehotelDet vakre SeehotelDet vakre SeehotelDet vakre SeehotelDet vakre SeehotelDet vakre Seehotel
Boltenhagen har en fantastiskBoltenhagen har en fantastiskBoltenhagen har en fantastisk
beliggenhet rett ved stranden ibeliggenhet rett ved stranden ibeliggenhet rett ved stranden i
det nordtyske feriestedetdet nordtyske feriestedetdet nordtyske feriestedet
Boltenhagen. Hotellet liggerBoltenhagen. Hotellet liggerBoltenhagen. Hotellet ligger
kun to minutters spasertur tilkun to minutters spasertur tilkun to minutters spasertur til
byens brygge.byens brygge.byens brygge.

||| ØstersjøkystenØstersjøkystenØstersjøkysten

Fantastisk beliggenhetFantastisk beliggenhetFantastisk beliggenhet
Seehotel BoltenhagenSeehotel BoltenhagenSeehotel Boltenhagen

3 x overnatting m frokostbuffé3 x overnatting m frokostbuffé3 x overnatting m frokostbuffé3 x overnatting m frokostbuffé3 x overnatting m frokostbuffé3 x overnatting m frokostbuffé3 x overnatting m frokostbuffé3 x overnatting m frokostbuffé3 x overnatting m frokostbuffé
1 x 3-retters meny1 x 3-retters meny1 x 3-retters meny
1 x kaffe og kake1 x kaffe og kake1 x kaffe og kake
1 fl. mineralvann på rommet1 fl. mineralvann på rommet1 fl. mineralvann på rommet1 fl. mineralvann på rommet1 fl. mineralvann på rommet1 fl. mineralvann på rommet1 fl. mineralvann på rommet1 fl. mineralvann på rommet1 fl. mineralvann på rommet
Adgang til wellness avdelingAdgang til wellness avdelingAdgang til wellness avdeling

KJEMPETILBUDKJEMPETILBUDKJEMPETILBUD

1.619,1.619,1.619,---1.619,-1.619,1.619,1.619,-1.619,-1.619,-1.619,1.619,1.619,-1.619,
Miljøtillegg 2,10 EUR / døgnMiljøtillegg 2,10 EUR / døgnMiljøtillegg 2,10 EUR / døgn

Ankomst: Inntil 21.12.14Ankomst: Inntil 21.12.14Ankomst: Inntil 21.12.14

...Bilferie til lavpris

...Bilferie til lavpris

...Bilferie til lavpris

Vegard KnudsenCountry Manager

Vi har hatt kjempesuksess i Norge igjennom vårt første driftsår.
Gjestene våres kommer tilbake gjentatte ganger grunnet gleden 
over kvalitet til lavpris. 

Vi har meget gode priser på halv pensjon og bed & breakfast. Så er det opp til deg hva som passer dere best.
Vi i Risskov tilbyr deg og familien en fantastisk fl ott ferie til en pris så billig at du ikke har råd til å bli hjemme.

Ring oss nå eller besøk vår hjemmeside.
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TRENGER DU 
ADVOKATBISTAND?
Trenger du bistand utover den svartjenesten som er gratis for medlemmer, kan du ta kontakt med en av 

HLs samarbeidsadvokater. Som medlem får du en halv times gratis bistand, deretter 20 prosent rabatt på 

advokatens vanlige timesats. Det forutsettes at du i første møte med advokaten sier fra at du er HL-medlem.

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

Bryggeriveien 6, 1607 Fredrikstad. 
Tlf.: 69 95 50 40. Fax: 69 95 50 45. 
Epost: kristoffersen@advokatf.no
www.advokatf.no

Ø
ST

FO
LD

ADVOKATENE RESEN-FELLIE, 
STEIN & BRATBAK v/adv. Tom Bratbak        
Fast eiendoms rettsforhold, bolig- og husleierett.
Entrepriserett, forsikringsrett, arv/skifte.
Alminnelig praksis, eiendomsmegling.

Hovsveien 10, 1831 Askim.
Tlf.: 69 84 42 00. Fax: 69 84 42 01.
Epost: tombratb@frisurf.no

Ø
ST

FO
LD

ADVOKAT TROND SELSAAS 
Fast eiendom, skatterett, arv og generasjon-skif-
te, personskade, forretningssaker, bolig-rekla-
masjoner.

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@gramselsaas.no

Ø
ST

FO
LD

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
K

ER
SH

U
S

ADVOKATFIRMAET YTTERBØL & Co AS  
Fast eiendom, tomtefeste, arv, skifte, familie-
saker, 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 69 50. Moss: Tlf: 69 20 69 50. 

Sarpsborg: Tlf: 69 16 18 00.

Ø
ST

FO
LD

ADVOKATFIRMAET WINSVOLD AS
Reklamasjoner ved eiendomskjøp, byggesaker, 
kontrakt/oppgjør ved eiendomsoverdragelser, 
alminnelig praksis, hele Østfold.

Adr. Tuneveien 87, 1712 Grålum (Sarpsborg). 
Tlf. 41 56 22 40 
Epost: lars@advokat-winsvold.no
www.advokat-winsvold.no

Ø
ST

FO
LD

Advokatannonser fortsetter på side 64.

ADVOKATFIRMA RÆDER DA  
v/advokat Audun L. Bollerud 
Plan- og bygningsrett, bolig og næringseiendom, 
borettslag, eierseksjonssameier, entreprise, 
husleie, mangelskrav og fast eiendom.

Henrik Ibsens gate 100, 0265 OSLO
Tlf.: 23 27 27 14 / 00
Epost: alb@raeder.no

O
SL

O

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: olav@advokatkontoretmyhr.no

O
SL

O

advokatfirmaet KLOSE ans
Tone-Lise L. Klose      Wilhelm Klose
advokater med møterett for Høyesterett

Tlf: 22 33 50 70
Epost: post@klose.no
www.klose.no 

O
SL

O

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

O
SL

O

ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS  
v/advokat Inger-Johanne Lund 
Bolig- og næringseiendom. Borettslag 
og sameie. Avhending av boligeiendom, 
fast eiendoms rettsforhold, entreprise.

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

O
SL

O

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, 2. etasje, 0160 Oslo.
Postboks 1697 Vika, 0120 Oslo. Mob.: 95 25 69 18. 
Tlf.: 24 14 03 30. Fax: 22 33 53 66. 
Epost: rike@alaw.no, arvesen@alaw.no

O
SL

O

LANGSETH ADVOKATFIRMA DA  
Plan- og byggningsrett, mangelssaker, 
seksjonering, husleie og entrepriseavtaler.

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

O
SL

O
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– Klag fra

første sprekk!
Kjøkkenet hadde 25 års garanti. 

Etter sju år er frontene allerede utskiftningsklare. 

Løsninger på vanskelige 
juridiske problemer

 JUSS // bolig     54-65Si
d

e

Dyre   
datavirus

Likevel når ikke Øyvind Løtveit gjennom med 
klagen sin. Den kom for sent, mener Ikea. 
 – Jeg innser for så vidt at min sak er tapt, og 
det er greit. Men jeg vil oppfordre andre som 
kanskje lurer på om de skal klage, eller kvier seg 
for det, om å gjøre det raskt – med én gang de 
oppdager den minste antydning til avskalling, 
sprekk eller lignende. 
 Det sier Øyvind Løtveit. Hus&Bolig møter 
ham på det koselige kjøkkenet han pusset opp 
for sju år siden. Den gangen vurderte han ulike 
kjøkkenleverandører, men kom frem til at Ikea 

kom best ut, blant annet fordi de hadde 25-års-
garantien.
 – Det er jo litt sånn at man ofte har lavere 
forventninger til levetid når man kjøper rime-
lige produkter. Men i dette tilfellet så det ut til 
at leverandøren hadde satt inn mye på å tilby 
en kjøkkenløsning som ville tåle tidens tann. 
Garantien var altså avgjørende da jeg kjøpte 
kjøkkenet, sier Løtveit. 

Klag med en gang!
Likevel sitter han nå med et sju år 

Husk at svak krone 
gjerne gir dyrere 

sommerferie.

Det anslås at de nor-
ske tapene knyttet 
til datakriminalitet 
ligger rundt 19 mil-
liarder kroner årlig.

Mot pirat-
kopiering
På den nye nettsiden 
velgekte.no finner 
du informasjon om 
piratkopiering og  
varemerkeforfalsk-
ning. 

TeksT og FoTo: RiKKe ÅseRud

FoRbRuKeRøKonom i 
noRdea, elin Reitan

FOR SEN: Øyvind Løtveit 
angrer på at han ikke 

klaget tidligere.
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FLASSER: Flere steder som ikke 
slites naturlig flasser malingen av. 

 JUSS // REKLAMASJON    

gammelt kjøkken der en rekke skapdører 
er utskiftningsklare. Skjemmende avskal-
ling har gjort at kjøkkenet ser langt eldre 
ut enn det egentlig er. 
 – Jeg klaget til Ikea, men fikk avslag. 
Begrunnelsen var at jeg hadde klaget for 
sent etter at skaden var oppdaget, og at jeg 
dermed hadde gitt den tid til å utvikle seg. 
Men når skulle jeg egentlig ha klaget? Fra 
den første, bittelille oppsprekking? Som 
forbruker ønsker man jo i utgangspunk-

tet ikke å klage – det er ofte en lang og 
tung prosess. Jeg klaget da jeg syntes ska-
dene ble så skjemmende at jeg ikke lenger 
kunne overse dem, og da jeg syntes de var 
verdt den jobben det faktisk er å klage, sier 
Løtveit. 

Mangelen oppstår sakte
Han er usikker på akkurat når han første 
gang oppdaget at kjøkkenet startet å flasse, 
og også på når han forstod at problemene 

kunne være en mangel han ville reklamere 
på. Men han anslår det å være omtrent et 
halvt år før han reklamerte. Løtveit påpe-
ker at da han oppdaget skaden, var den 
bagatellmessig. En malingssprekk på en 
skapdør kan han leve fint med. To, også, 
kanskje tre. Å anslå akkurat når det blir for 
mye er vanskelig. 
 – Se for eksempel på styringshjulet på 
komfyren, sier Løtveit og peker mot den 
sorte knotten med delvis synlige symbo-

SNART BORTE: Tallene på 
styringshjulet på komfyren 
er nesten visket ut.  



57
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Fakta //

1  Ta kontakt så fort du oppdager man-
gelen – det er i begges interesse at 
du har et produkt du er fornøyd med.

2  Ta vare på kvitteringen eller annen 
kjøpsdokumentasjon slik at vi vet 
hvilket produkt du har.

3  Ta bilder som tydelig viser mange-
len – både detaljbilder og oversikts-
bilder.

4 Følg produktets vedlikeholdsveiled-
ning – da varer produktet lenge.

5  Er du usikker – ta kontakt med oss, 
så hjelper vi deg med reklamasjo-
nen.

6 Det er bedre å spørre én gang for 
mye enn én gang for lite. Vi kan 
hjelpe deg både på varehuset, på 
telefon og via vårt kontaktskjema.

Ikeas tIps tIl deg som 
vIl reklamere: 

ler. – Der er tegnene nesten visket ut, og 
jeg har jo sett en stund at de ble svakere, 
og tenkt at sånn burde det vel ikke være, 
men det er jo når de blir så svake at jeg 
ikke ser dem at det virkelig blir et pro-
blem. Og det er først da jeg føler at jeg har 
skikkelig grunn til å klage. En slik tanke-
gang må da også gjelde andre enn meg? 

Bruk-og-kast
Løtveit påpeker at i det store perspektivet 
fører dårlige produkter og dårlige rekla-
masjonsvilkår til et bruk- og kast-samfunn 
ingen er tjent med. Ingen andre enn butik-
kene, som da kan selge stadig mer. 
 – Jeg har en følelse av at det kan spe-
kuleres i dette. Jeg synes dessuten at jeg 
straffes for å være en ærlig forbruker. 
Hadde jeg vært «smart» og oppgitt i rekla-
masjonssaken at jeg oppdaget skaden og 

reklamerte samtidig, ville jeg antagelig ha 
fått erstatning, sier Løtveit. 

Ingen minstefrist 
Ikea har fått medhold i avslaget fra For-
brukertvistutvalget. Utvalget viser til for-
brukerkjøpsloven, som pålegger kjøper å 
klage «innen rimelig tid» etter at hun opp-
dager mangelen. Fristen for å reklamere 
kan aldri være kortere enn to måneder. 
 – I vurderinger av rettigheter etter 
garantier brukes forbrukerkjøpsloven så 
langt den passer, men noen absolutt min-
stefrist for garantirettigheter fremkommer 
ikke av loven. Når garantien er på 25 år, så 
kan to måneder fort være i snausete laget. 
Men lojalitetsplikten i avtaleforholdet til-
sier uansett at forbrukeren ikke kan vente 
for lenge med å klage på forhold vedkom-
mende oppfatter som avvik fra det leverte, 
sier senior kommunikasjonsrådgiver Ann 
Hege Skogly i Forbrukerrådet. 
 Forbrukerrådet får stadig henvendel-
ser fra klagere som får avslag fordi butik-
ken mener de tar kontakt for sent. Skogly 
oppfordrer butikkene til å se på klagesaker 
i forhold til produktene og garantitiden. 
 – Hvis vannspruten står ut av et rør, er 
det ingenting å lure på; da er det noe feil, 
og du må ta affære umiddelbart. Andre 
ganger kan feil komme snikende, selv om 
de skyldes en svakhet som har vært der 
hele tiden. Vi oppfordrer næringsdrivende 
til å være såpass rause at de ikke nekter en 
garanti det gjenstår nesten 20 år av, fordi 
de mener forbrukeren skulle kommet et 
par måneder før, sier Skogly. 

Sjelden
Kommunikasjonssjef Jan Christian Thom-
mesen i Ikea opplyser at det hører med til 
sjeldenhetene at reklamasjoner 
avvises av møbelgiganten. Dette 
gjenspeiles i tall fra Forbruker-

Ann Hege Skogly. 
Foto: Forbrukerombudet.



58 hus&bolig 3 2015

Hadde jeg vært 
«smart» og oppgitt i 
reklamasjonssaken 
at jeg oppdaget ska-
den og reklamerte 
samtidig, ville jeg 
antagelig ha fått 

erstatning.
Øyvind LØtveit

HAR LÆRT: 
Heretter klager 

Øyvind Løtveit 
raskt. Han opp-

fordrer andre 
til å gjøre det 
samme, i ste-
det for bare å  

kaste og kjøpe 
nytt. 

Jan Christian Thommesen.  
Foto: Ikea.

 JUSS // REKLAMASJON    

rådet, der Ikea ligger lavt 
på antall klager. Direktør 
Randi Flesland har tidli-
gere trukket frem møbel-
gigantens gode rutiner på 
området som et eksempel 
til etterfølgelse for andre 
møbelkjeder.
 – Våre kunder har vel-
dig sterke rettigheter når 
det kommer til retur og re-
klamasjon. I visse tilfeller 
går våre vurderinger i dis-
favør av kunden, og i dette 
tilfellet var årsaken at kun-
den har ventet for lenge med å benytte seg 
av garantiretten. Dette har ført til at ska-
den har fått tid til å utvikle seg, og dermed 

blitt mer omfangsrik enn 
den var i utgangspunktet, 
sier Thommesen.
 Han forteller videre at 
Ikea gjør en individuell vur-
dering for hver enkelt rekla-
masjonshenvendelse rundt 
hva som kan være årsaken 
til at skaden har oppstått. 
 – Utfra dette gir vi våre 
råd og anbefalinger slik at 

kunden tar godt vare på produktet sitt. 
Det kan dreie seg om reparasjon av opp-
vaskmaskin som lekker damp, rengjøring 
av overflater etc. Dette gjør vi for å mini-
mere fremtidige skader eller mangler.

Har lært
Løtveit har på sin side lært noe i prosessen 
med Ikea-kjøkkenet.
 – Vi kjøpte et Ikea-skap på badet, der 
fronten etter nokså kort tid fikk skjem-
mende bobler. Da var jeg raskt ute, og 
klaget med én gang jeg så antydning til 
ujevnhet. Jeg er veldig fornøyd med både 
effektiviteten i prosessen og med at klagen 
ble tatt til følge og at de ga meg prisav-
slag på varen. Så nå har jeg lært. Og det 
er vel denne lærdommen jeg vil oppfor-
dre andre til også å ta til seg. Slik at ikke 
produsentene kan komme unna med dår-
lige produkter fordi de tjener på folk som 
kvier seg for å klage, sier Løtveit. raa@hus-
eierne.no

Vi er spesialister på 
sameieforvaltning

Vi er spesialister på 
sameieforvaltning

sebraforvaltning.no / post@sebraforvaltning.no / tlf: 23 89 10 20
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men i Jessheims eldste gate uten tillatelse, 
fikk Mjelde til slutt tillatelse til å la den 
ulovlig oppførte hytta på Tangen stå mot 
et ulovlighetsgebyr. 
 Mange har opplevd å få gebyr for ulov-
lighetsoppfølging fra kommunens side, 
og i mange tilfeller er det helt rett hånd-

Både skikongen Bjørn Dæhlie og bedrifts-
rådgiver Ola Mjelde har kjent på hva det 
vil si å bli truet med ulovlighetsgebyr fra 
kommunens side hvis man ikke følger 
reglene. Mens Dæhlie hevdet at han ante 
fred og ingen fare da han hogg ned det 
meste av trærne på den vernede eiendom-

Galt gebyr
TeksT: Linda Ørstavik Öberg

Når kommunen beskylder deg for å ha gjort noe ulovlig og ilegger gebyr, vil mange 
blindt betale for å bli ferdig med saken. Men noen ganger lønner det seg å sjekke først.

tering. Men ikke stol blindt på at kommu-
nen alltid har retten på sin side, for det har 
de nemlig ikke.

Fikk tilsendt regning
For en tid tilbake fikk et medlem 
i HL brev fra kommunen hvor de 

Foto: Ilja Hendel /NTB Scanpix

 JUSS // ØkONOMI    
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Det er forbløffende 
at kommunen like-
vel krever inn geby-
rer som de ikke har 

hjemmel for å kreve.
Morten Fæste, 

advokatFullMektig i 
Huseiernes landsForbund.

 JUSS // ØKONOMI    

kreve han for. Svaret er klart nei.

ingen søknad, intet gebyr
Her har kommunen foretatt en kontroll 
av boligen på bakgrunn av mistanke om 
ulovlighet. En slik ulovlighetsoppfølging 
fra kommunens side er hjemlet i plan- 
og bygningsloven, så her har kommunen 
med andre ord alt på sitt rette. Men når 
det kommer til gebyrleggingen så holder 
de seg ikke til regelverket. 
 – Det følger av forarbeidene til plan- 
og bygningsloven at slik ulovlighetsopp-
følging ikke vil ha karakter av tjenesteyting 
overfor den private parten. Utgangspunk-
tet er derfor at kommunen ikke kan kreve 
behandlingsgebyr for å utferdige slike på-
legg, sier Morten Fæste, advokatfullmektig 
i Huseiernes Landsforbund. I dette tilfellet 
har den private parten, altså medlemmet, 
fått beskjed om at boenhetene må søkes 
om, og loven gir altså ikke hjemmel for 
å ilegge behandlingsgebyr for pålegg og 
forelegg. Pengene kommunen krever har 
de med andre ord ingen hjemmel for å 
kreve inn.
 – Dersom det i etterkant av ulovlig-

varslet befaring i et hus han eier. Huset er 
seksjonert inn i tre leiligheter, med mulig 
boenhet på både loft og i kjeller. Etter en 
halv times befaring fikk han beskjed om 
at leilighetene på loft og i kjeller måtte 
tilbakestilles og avsluttes, eller søkes om 
hvis vedkommende ville bruke de til bo-
ligformål.
 Medlemmet var ikke klar over at det 
manglet papirer her. Det var 15 år siden 
han kjøpte boligen. Han var ikke klar over 
at det fantes boenheter som det i sin tid 
ikke var søkt om, og at det ikke var gitt 
tillatelse til bruk som boenheter fra kom-
munens side. Han ble derfor svært over-
rasket da det kort tid etter plutselig dukket 
opp en regning fra kommunen på nesten 
7 000 kroner, før han i det hele tatt hadde 
søkt om ettergodkjenning av boenhetene.
 Kommunen mener nemlig at de skal 
ha betalt for arbeidet og tiden de har 
brukt på denne saken, altså brevskriving 
og befaring. De tar en timespris på 800 
kroner.
 Medlemmet sto fortvilet igjen, og kon-
taktet HL for å finne ut om dette er pen-
ger kommunen faktisk har mulighet til å 

NYTT
GRATIS 

magasin

DE SISTE INTERIØRTRENDENE!
Nytt, flott trendmagasin fra Varme & Bad.  
Opplev 4 nye stiler:
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andre rom i huset for den saks skyld.

Last ned magasinet digitalt eller bestill 
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d10
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hetsoppfølgingen kommer søknad om 
etterfølgende godkjenning av ulovlig 
iverksatte tiltak, vil imidlertid kommunen 
likevel kunne kreve tilleggsgebyr for det 
merarbeid som det ulovlige arbeidet har 
medført, forteller Fæste.
 Med andre ord kunne kommunen 
krevd medlemmet for kostnadene til 
merarbeidet ulovlighetsoppfølgingen har 
medført etter at han hadde søkt, men si-
den en slik søknad ikke foreligger ennå så 
kan de heller ikke kreve ham noe for opp-
følgingen.
 – Selv om plan- og bygningsloven ikke 
klart sier at forutsetningen for å ilegge ge-
byr ved ulovlighetsoppfølging er at det 
innkommer en søknad, følger dette av lo-
vens forarbeider, noe blant annet Direkto-
ratet for byggkvalitet har informert kom-
munene om i et rundskriv. Det er derfor 
forbløffende at kommunen likevel krever 
inn gebyrer som de ikke har hjemmel for 
å kreve, sier Fæste.

– Preventiv effekt
Tilbakemeldingen fra kommunen viser 
tydelig at de her har innkrevd ulovlighets-

gebyr på feil grunnlag. Kommunen skriver 
blant annet;
 «I forbindelse med ulovlighetsoppføl-
gingen har Sarpsborg kommune fakturert 
fortløpende på timebasis. Kommunen har 
ikke opplevd dette som urimelig, og me-
ner faktisk at tiltakshaver har sluppet ri-
meligere unna enn om kommunen hadde 
fakturert ekstra gebyr ved behandling av 
søknad eller vedtatt overtredelsesgebyr. 
Det har ofte vist deg vanskelig å få inn 
søknader. Vår erfaring er at fakturering 
underveis har vist seg å ha en preventiv 
effekt, og bidrar til at tiltakshavere rydder 
raskt opp.»
 Kommunen innrømmer her at de ikke 
har hjemmel i lovverket til å kreve denne 
typen gebyrer, og gebyret er nå frafalt etter 
at HL tok kontakt med dem.

Flere fikk medhold i fjor
En ringerunde viser at det kommer inn 
klager på ilagte ulovlighetsgebyrer, også 
kalt overtredelsesgebyr, på jevnlig basis.
 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
hadde 10 saker om overtredelsesgebyr i 
2014. Klagen førte frem i seks saker, og i 

de fire øvrige sakene ble kommunens ved-
tak stadfestet. Fylkesmannen i Østfold, 
som Sarpsborg kommune er underlagt, 
behandlet to saker om overtredelsesge-
byr i 2014. Klagen førte delvis frem i den 
ene saken ved at gebyret ble satt ned fra 
kr 200000 til 150 000. I denne saken har 
klager varslet Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet om søksmål for å få 
kjent kommunens vedtak ugyldig. I den 
andre saken ble kommunens vedtak opp-
hevet på grunn av manglende forhånds-
varsling og mangelfull begrunnelse.
 Fylkesmannen i Østfold har imidler-
tid ikke behandlet noen saker om overtre-
delsesgebyr så langt i 2015.
 – Vi tror neppe at den aktuelle kom-
munen er den eneste som krever inn den-
ne typen gebyrer uten lovhjemmel. Det 
hadde vært interessant å vite hvor store 
summer kommunene henter inn hvert år 
på grunnlag av mangel på forståelse av re-
gelverket, avslutter Fæste. 
loo@huseierne.no
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har lagt ned for flere tiår tilbake og det vil 
koste meg masse penger å gjøre de utbe-
dringene kommunen nå mener jeg skal 
gjøre, sier Støver.

Skulle bygge på tomten
Problemene startet da Støver undersøkte 
grunnen for å forberede oppsetting av en 
ny driftsbygning. 
 – Da jeg kjøpte tomten forelå det in-
gen informasjon om hva den var blitt 
brukt til tidligere. På 90-tallet opprettet 
Statens forurensingstilsyn en database 
over forurenset grunn. Det viste seg at av-
fallsdeponiet ikke hadde blitt meldt inn 
til denne databasen, sier Støver. 
 Søppelet under grunnen er flere tiår 
gammelt og stammer fra 70-tallet. Kom-
munen inngikk en avtale med en tidligere 
eier av eiendommen, som ville bruke lo-
kalt avfall som fyllmasse til å gjøre et dal-

– Salg av tomt reguleres av avhendings-
loven, og som hovedregel vil selger ha 
en plikt til å opplyse om forhold ved ei-
endommen som selger kjenner til eller 
måtte kjenne til, og som kjøper har grunn 
for å regne med å få, sier advokat Morten 
Fæste i Huseiernes Landsforbund.
 Problemer oppstår ofte når selger 
ikke sitter med kunnskap om forhold ved 
tomten som medfører problemer for kjø-
per senere. Det selger ikke kjenner eller 
måtte kjenne plikter jo ikke selger opp-
lyse om. Dette fikk Jarle Støver fra Rakke-
stad smertelig erfare da han i 2007 kjøpte 
landbrukseiendommen Bodalsåsen i Rak-
kestad for 2.1 millioner kroner. Året etter 
avdekket Støver store mengder nedgravd 
søppel på eiendommen. 
 – Foreløpige undersøkelser viser at 
det ligger rundt 12 600 kubikkmeter av-
fall på tomten. Dette er avfall kommunen 

Kjøpe tomt? 
Sjekk historikken først

TEKST OG FOTO: DAG ERIK KONGSLIE

Å kjøpe tomt kan høres enkelt ut. Men sjekk hva den tidligere er brukt til 
før du bestemmer deg om tomten skal kjøpes.

søkke om til dyrkbar mark.
 – Hadde jeg visst om avfallet, hadde 
jeg aldri kjøpt tomta, sier Støver.

Viktig å undersøke
Støver føler han gjorde de undersøkel-
sene han var i stand til å foreta. Advokat 
Morten Fæste i Huseiernes Landsforbund 
mener saken viser hvor viktig det er å få 
all tilgjengelig informasjon om hva man 
kjøper på bordet.
 – På generelt grunnlag kan vi si at ved 
kjøp av ubebygde tomtearealer kan det 
være nyttig for kjøper å undersøke eien-
dommens historikk og tidligere bruk. Det 
viser jo eksempelet over, sier  Fæste. – Der 
tomten selges uten bruk av megler, kan 
ikke en kjøper regne med og nødvendigvis 
få like omfattende dokumentasjon som en 
megler etter eiendomsmeglingsloven ville 
vært pliktig til å fremskaffe, påpeker han. 

SØPPELDYNGE: Jarle Støver hadde aldri kjøpt tomten i Rakkestad 
dersom han hadde visst hva som skjulte seg under overflaten.

 JUSS // EIENDOM    
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Oslo, Asker, Bærum, Valdres, Beitostølen. 

Sophus Lies gt. 6B, 0264 OSLO
Tlf.: 97 79 20 50.   
E-post: jarle@akertakst.no
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TAKSTSENTERET AS
Takstmenn i kontorfellesskap
Takst - Boligsalgsrapport - Byggelån - Byggesak 
- Seksjonering - Våtromskontroll - Reklamasjons-
vurdering - Taksering av næringseiendommer. 

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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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 SØ
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BOLIGINSTITUTTET AS
Takstmenn i kontorfellesskap
Takst, boligsalgsrapporter, skader, skjønn, 
tilstands vurdering, våtromskontroll, 
reklamasjonsvurderinger. 

Bentsebrugt. 13 H, Pb 4373 Nydalen, 0402 OSLO.
Tlf.: 23 39 19 00. Faks: 22 22 50 77.
post@boliginstituttet.no 
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VERDITEK AS 
Din uavhengige samarbeidspartner
Taksering av bolig og næringseiendommer, 
boligsalgsrapporter, vedlikeholdsplaner for boretts-
lag og sameier, uavhengig kontroll, prosjektledelse, 
fukt og innemiljø, radontiltak miljøsanerings-
rapporter og energimerking av boliger.

Lilleakerveien 62 C, 0284 OSLO. Tlf.: 41 42 43 00.  
E-post: martin@verditek.no / www.verditek.no O
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MK – TAKST
v/Arvid Martin Kvalbein
Boligsalgsrapport, tilstandsrapport,
verditaksering av bolig og næringseiendommer.

Gamleveien 87, 4315 SANDNES.
Tlf.: 92 82 36 44. 
E-post: makv@online.no
www.mk-takst.com

R
O

GA
LA

N
D

HELSTRUP BYGGETAKST AS
Taksering, -verdi og skade på bygning, 
innbo og løsøre. Skjønn. Uavhengig 
byggkontroll og rådgivning. 

Sverres gate 54, Postboks 498, 2304 HAMAR.
Tlf.: 928 50 258 – 62 52 31 55.
E-post: arild@helstrup.no  
www.helstrup.no
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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.

TAKSTMANN/MURMESTER TORE ANDRESEN
Boligsalgsrapporter-Verdi-Tilstand-
Skadetaksering og skjønn-Uavhengig kontroll.
Tar oppdrag i Oslo/Akershus/Vestfold. 

Hellerudsvingen 28, 0684 OSLO.
Tlf.: 22 26 93 62. Mob. 473 00 446.
E-post: torandr5@online.no   
www.toreandresen.no O
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Huskonsulenten AS
v/Torbjørn Solnørdal, Bygn.ing/Takstmann MNTF
Dnv Sertifisert for Boligsalgsrapporter, 
eierskifterapporter, skaderapporter etc.

Brendsvollengene 80 B, 1383 ASKER.
Tlf.: 414 70 155. 
E-post:  torbjorn@huskonsulenten.no
www.Huskonsulenten.no
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Ønsker du å annonsere på disse sidene, ring Malin Solvang, tlf. 477 12 424 
eller send en e-post til ms@hsmedia.no
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 Selger kan samtidig ha en opplys-
ningsplikt om forhold som fremgår 
i eventuelle tinglyste dokumenter. I 
slike tilfeller kan kjøper ha et større 
behov for å gjøre egne undersøkelser, 
og der selger har oppfordret kjøper 
til å foreta undersøkelser kan kjøper 
også ha en slik undersøkelsesplikt. 
 – I alle tilfeller kan det være nyttig 
for kjøper å gjøre visse undersøkelser 
ved kjøp av tomtearealer som tidlige-
re har vært benyttet til andre ting enn 
plassering av boliger. Selv om kjøper 
i noen tilfeller vil kunne holde selger 
ansvarlig for forhold ved tomten som 
selger var pliktig til å opplyse om, 
kan det være praktisk å slippe unna 
en senere juridisk konflikt ved på 
egenhånd å foreta egne enkle under-
søkelser rundt tomten, for eksempel i 
kommunens historiske arkiver, samt i 
eiendommens grunnbok.
 Selv om en eventuell opplys-
ningsplikt for selger normalt vil gå 
foran kjøpers undersøkelsesplikt, er 
det klart at egne undersøkelser i noen 
tilfeller vil kunne avdekke forhold 
som gjør at langvarige og kostbare ju-
ridiske konflikter i etterkant av kjøpet 
kunne vært unngått.

Tapte i alle rettsrunder
Etter å ha tapt to runder i retten ble 
saken til slutt avvist i Høyesterett. Nå 
ligger saken hos Miljødirektoratet til 
behandling. Støver håper nå at de kan 
hjelpe ham. Alternativet er han må ut 
med seks millioner kroner for å rydde 
opp på tomten.
 – Det største problemet med min 
sak er at loven ikke har tilbakevir-
kende kraft. Ettersom forurensingslo-
ven ikke kom før etter at kommunen 
dumpet søppel på denne eiendom-
men, finner retten det klart at kom-
munen ikke har brutt loven. Men når 
jeg som dagens grunneier pålegges å 
rydde opp i dette og bekoste det selv, 
føles det vanvittig urettferdig, fortel-
ler Støver.
 I Miljødirektoraet skal saken hans 
behandles etter sommeren og Støver 
er avhengig av en positiv avgjørelse 
for ikke å bli ruinert.
 – Om ikke myndighetene griper 
inn og løser dette på et vis, risikerer 
jeg økonomisk ruin uten å ha gjort 
annet enn å kjøpe en tomt i god tro. 
Jeg er sikker på at denne saken vil føre 
til at grunneiere i fremtiden neppe vil 
innrapportere slike ting som jeg ulyk-
keligvis gjorde, sier Støver. 
dek@huseierne.no



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
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ADVOKATFIRMAET MALM
v/advokat Egil Malm 
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
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ADVOKATFIRMAET NESS LUNDIN DA
v/adv. Tom Sørum
Bolig, avhendingsloven, bustadoppføringslova, 
tingsrett, odelsrett og landbruksjuss. 

Fjordgata 43, 7010 Trondheim.
Tlf.: 73 87 02 50. Fax: 23 29 90 01.
Epost: tom.sorum@nesslundin.no    
www.nesslundin.no SØ
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DEHLI ADVOKATFIRMA AS
v/adv. Inger J. Dehli /adv. Martin Gabrielsen
Faste eiendommers rettsforhold, byggesaker, 
eiendomsmegling, familierett og alminnelig praksis.

Besøksadresse: Søndre gate 11, 7011 Trondheim.
Postadresse: Pb. 2185, 7412 Trondheim.
Tlf.: 815 10 111. Epost: post@dehliadvokatfirma.no
www.dehliadvokatfirma.no SØ
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LINNET & CO ADVOKATFIRMA
v/advokat Roar Bårdlund 
Advokat Bårdlund yter juridisk bistand på alle 
områder knyttet til fast eiendom, herunder kjøp/salg, 
utleie, grensetvister, håndverkstvister m.m.

Postboks 670, 9257 Tromsø. Tlf.: 95 10 64 40. 
Faks: 77 66 11 41. Epost: roar@advokatlinnet.no  
www.advokatlinnet.no

TR
O

M
S

Trenger du bistand utover den svartjenesten som er gratis for medlemmer, kan du ta kontakt med en av 

HLs samarbeidsadvokater. Som medlem får du en halv times gratis bistand, deretter 20 prosent rabatt på 

advokatens vanlige timesats. Det forutsettes at du i første møte med advokaten sier fra at du er HL-medlem.

ADVOKATFIRMAET KRABBERØD AS
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
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ADVOKATFIRMAET ENGESETH AS
v/advokat Kjell-Ove Engeseth, Graffoco DA. 
Mangler og andre tvister fast eiendom, 
husleie, sameier, borettslag, generasjonsskifte; 
f.eiend. Spania.

Sentrumsveien 6A, Ski. Postadresse: Pb. 3, 1401 Ski. 
Tlf.: 905 29 038. Fax: 64 85 94 50. koe@advok.no    
www.advok.no O
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TENDEN ADVOKATFIRMA ANS
v/adv. Eystein Setsaas
Faste eiendommers rettsforhold, herunder 
entrepriserett, 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.
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ADVOKATFIRMAET BULL ÅRSTAD ANS 
v/adv Leiv Bjørnsen
Eiendom reklamasjoner mv, håndverker-
tjenester, husleie, arv, skifte, nabotvister, 
skilsmisse-/samboeroppgjør mv.

Brødregata 7, Postboks 8, 4001 Stavanger
Tlf 51 93 40 40. Epost: post@bullans.no
www.bullans.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
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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   
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WANGENSTEEN & CO ADVOKATER AS   
v/adv. Sverre Bragdø-Ellenes 
Fast eiendom, kontraktsrett, arv/skifte og 
forretningsjus.

Besøksadresse: Tangen Babord Kontorfellesskap.
Postadresse: Tangen 76, 4608 Kristiansand.
Tlf.: 402 90 985. Epost: sbe@wlaw.no   
www.wlaw.no
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ADVOKATFIRMA TOFTE DA v/adv. Hans Erdvik 
Fast eiendom, næringseiendom, husleie, 
mangelsaker, entreriserett, arbeidsrett og 
generell forretningsjus.

Havnekvartalet, Vestre Strandgt. 27-29, 
Postboks 759, 4666 Kristiansand.
Tlf.: 38 17 70 00. Fax: 38 17 70 01.
Epost: he@advtofte.no  www.advtofte.no
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ADVOKATFIRMAET ASTHOR AS 
v/advokat Thor Johan Larsen
Tvister etter kjøp og salg av eiendom, 
saker mot entreprenør og håndverker, 
husleie, sameier, borettslag, naborett, 
arv- og generasjonsskifte, familiesaker m.m.

Ta kontakt på tlf.: 35 90 53 90 / 92 46 16 03,
tjl@asthor.no eller besøk oss på www.asthor.no
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ADVOKAT EYOLF LUND
Fast eiendom, avhendingsloven, bustadoppføringslova,
håndverkertjenesteloven, kjøpsrett, arv, allmenn praksis. 
Omfattende erfaring innen fast eiendom og 18 år som 
samarbeidsadvokat med Huseiernes Landsforbund.

I kontorfelleskap med advokatfirmaet Legal ANS. 
Lars Hertervigsgt. 5, boks 12, 4001 Stavanger. 
Tlf.: 92 89 04 70. Faks: 51 53 82 61. Epost: el@legal.no 
www.legal.no
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ADVOKATENE SIMONSEN & QVALE
v/advokat Halvor Urrang Simonsen
Advokatfirma med 35 års erfaring innen rådgivning og 
tvisteløsning vedr. eiendom, reklamasjon, byggesaker, hus-
leie, nabotvist, erstatning og arbeidsrett, arv og skifte m.m.

Møllervn. 28, Postboks 537, 5501 Haugesund
T. 52 80 53 00. F: 52 80 53 09.  E: advhus@online.no
www.urrangsimonsenogqvale.no

R
O

GA
LA

N
D

ADVOKATFIRMAET ØGLÆND & CO AS 
v/adv. Harald Øglænd
Fast eiendom inkl. feil og mangler, husleie, arv, 
skifte, barnefordeling, skilsmisse/samboer-
oppgjør, erstatning, alminnelig praksis.

Luramyrveien 25, 4313 Sandnes. 
Tlf.: 51 97 20 20. Fax: 51 97 20 21.
Epost: ho@advia.no    www.advia.no
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WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA AS
v/advokat Thor Henning Pedersen 
Fast eiendom: Eierskifte/oppgjørsoppdrag, 
vei- og grensespørsmål, mangler/tvisteløsninger, 
eierseksjoner/sameier, bustadoppføring, plan- 
og bygningsrett, husleie. Generasjonsskifte/arv.

Fridtjof Nansens plass 5, 0160 Oslo. 
Tlf.: 22 01 06 70. Mob.: 917 70 918.
Epost: pedersen@wla.no    www.wla.no O
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ADVOKATFELLESSKAPET TORSTRUP 
& GRØSFJELD v/adv. Magnus Grøsfjeld
Fast eiendoms rettsforhold, herunder reklamasjoner, 
håndverkertjenester, entreprise, plan- og bygnings-
rett. Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd.

St. Olavsgt. 6, Pb 140 Sentrum, 4001 Stavanger. 
Tlf.: 51 84 47 70 / 92 04 32 92. Faks: 51 84 47 71. 
Epost: magnus.grosfjeld@torstrup.no
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ADVOKATFIRMA HALD & CO DA
v/advokat Bjørn Rener-Larsen
Aust-Agders største og eldste advokatfirma.
Fast eiendom og de fleste øvrige rettsområder.

Nedre Tyholmsvei 13, Arendal (Otterslandgården), 
Postboks 464, 4804 Arendal.
Tlf.: 37 00 49 70. Fax: 37 00 49 71.
Epost: brl@haldco.no   www.haldco.no
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TRENGER DU 
ADVOKATBISTAND?

ADVOKATFIRMAET STADHEIM VOLLEN 
PARELIUS DA

Advokat Alf-Erik Vollen: Sameier, borettslag, 
husleie, kjøp og salg av eiendom, entreprise, 
forsikring, erstatning og arv.

Advokat Dag Stadheim: Rådgiver for sameier, 
borettslag og boligaksjeselskaper, også ved 
rehabilitering og utbygging. Forfatter av 
«Håndbok for styremedlemmer i boligselskaper».

Advokat Line Parelius: Sameier, borettslag, 
husleie, kjøp og salg av eiendom, entreprise, 
plan- og bygningsrett, tingsrett. Forfatter av 
«Husleieavtaler».

Rådhusgt. 17, 0158 Oslo 
Tlf.: 22 60 50 50. 
Epost: post@svpadvokatene.no 
www.svpadvokatene.no
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ADVOKATFIRMAET NESS LUNDIN DA 
v/adv. Erik Johnsrud og adv. Anette Eckhoff. 
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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BULL & CO ADVOKATFIRMA AS 
v/adv. Ole B. Gundem og adv. Jan-Erik Sverre
Fast eiendom: Alle tvister herunder eierskifte,  mangler, 
entrepriser, leieforhold, sameie/seksjons spørsmål, plan- og 
bygn. rett. Skatt, avgift, arv og generasjonsskifte. Tomtefeste.

Observatoriegt. 1 B, Pb. 2583 Solli, 0203 Oslo.
Tlf.: 23 01 01 01. Fax: 23 01 01 11. www.bullco.no.
Epost: og@bullco.no  og  jes@bullco.no O
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ADVOKATFIRMAET ØKLAND & CO DA 
v/advokat Tom Carsten Troberg        
Alt innen fast eiendom, entrepriserett, tingsrett, 
bolig og husleierett, eiendomsoppgjør, tvister ved 
kjøp og salg av eiendom, arv og generasjonsskifte, 
arbeidsrett og alminnelig avtale og kontraktsrett.

Lillestrøm: Alexander Kiellands gate 2 B, 
2001 Lillestrøm. Tlf.: +47 64 84 60 60. 
Fax: +47 64 84 60 89. Epost: post@oklandco.no

Oslo: Nedre Vollgate 4, 0158 Oslo. 
Tlf.: +47 22 42 60 60. Epost: oslo@oklandco.no

Sørumsand: Sørumsandvegen 71, 1921 Sørumsand
Tlf.: +47 63 86 88 60. Epost: post@oklandco.no

www.oklandco.no
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STABEKKADVOKATENE
v/advokat Hilde Solberg Øydne                                        
Fast eiendom, familie, arv, skifte, skilsmisse, 
barnefordeling, skatt, eiendomsmegling, 
boligrett, spanske rettsforhold. 

Gamle Drammensvei 44B, 1369 Stabekk.
Tlf.: 67 11 10 00. Mobil: 900 64 510.
hilde@oydne.no – www.stabekkadvokatene.no O
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ADVOKATFIRMAET NICOLAISEN & CO ANS
Entreprise, Fast eiendom, Arv/skifte, Arbeidsrett, 
Erstatningsrett og Bedriftsrådgivning.

Våre kontorer:
 
Skedsmo:   Olavsgaard Kontorsenter

Jessheim:     Gotaasgården

Bekkestua:   Bærumsveien 205-207

Oslo:   Henrik Ibsens gate 90

Telefon: 64 83 00 00  

firmapost@advonico.no

www.advonico.no
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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.
T: 64 91 13 00. F: 64 91 13 01. www.advokat-wessel.no
Epost: svein.andersen@advokat-wessel.no
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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
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ADVOKATFIRMAET MALM
v/advokat Egil Malm 
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
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ADVOKATFIRMAET NESS LUNDIN DA
v/adv. Tom Sørum
Bolig, avhendingsloven, bustadoppføringslova, 
tingsrett, odelsrett og landbruksjuss. 

Fjordgata 43, 7010 Trondheim.
Tlf.: 73 87 02 50. Fax: 23 29 90 01.
Epost: tom.sorum@nesslundin.no    
www.nesslundin.no SØ
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DEHLI ADVOKATFIRMA AS
v/adv. Inger J. Dehli /adv. Martin Gabrielsen
Faste eiendommers rettsforhold, byggesaker, 
eiendomsmegling, familierett og alminnelig praksis.

Besøksadresse: Søndre gate 11, 7011 Trondheim.
Postadresse: Pb. 2185, 7412 Trondheim.
Tlf.: 815 10 111. Epost: post@dehliadvokatfirma.no
www.dehliadvokatfirma.no SØ
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LINNET & CO ADVOKATFIRMA
v/advokat Roar Bårdlund 
Advokat Bårdlund yter juridisk bistand på alle 
områder knyttet til fast eiendom, herunder kjøp/salg, 
utleie, grensetvister, håndverkstvister m.m.

Postboks 670, 9257 Tromsø. Tlf.: 95 10 64 40. 
Faks: 77 66 11 41. Epost: roar@advokatlinnet.no  
www.advokatlinnet.no
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Trenger du bistand utover den svartjenesten som er gratis for medlemmer, kan du ta kontakt med en av 

HLs samarbeidsadvokater. Som medlem får du en halv times gratis bistand, deretter 20 prosent rabatt på 

advokatens vanlige timesats. Det forutsettes at du i første møte med advokaten sier fra at du er HL-medlem.

ADVOKATFIRMAET KRABBERØD AS
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
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ADVOKATFIRMAET ENGESETH AS
v/advokat Kjell-Ove Engeseth, Graffoco DA. 
Mangler og andre tvister fast eiendom, 
husleie, sameier, borettslag, generasjonsskifte; 
f.eiend. Spania.

Sentrumsveien 6A, Ski. Postadresse: Pb. 3, 1401 Ski. 
Tlf.: 905 29 038. Fax: 64 85 94 50. koe@advok.no    
www.advok.no O
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TENDEN ADVOKATFIRMA ANS
v/adv. Eystein Setsaas
Faste eiendommers rettsforhold, herunder 
entrepriserett, 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.
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ADVOKATFIRMAET BULL ÅRSTAD ANS 
v/adv Leiv Bjørnsen
Eiendom reklamasjoner mv, håndverker-
tjenester, husleie, arv, skifte, nabotvister, 
skilsmisse-/samboeroppgjør mv.

Brødregata 7, Postboks 8, 4001 Stavanger
Tlf 51 93 40 40. Epost: post@bullans.no
www.bullans.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
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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   
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WANGENSTEEN & CO ADVOKATER AS   
v/adv. Sverre Bragdø-Ellenes 
Fast eiendom, kontraktsrett, arv/skifte og 
forretningsjus.

Besøksadresse: Tangen Babord Kontorfellesskap.
Postadresse: Tangen 76, 4608 Kristiansand.
Tlf.: 402 90 985. Epost: sbe@wlaw.no   
www.wlaw.no
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ADVOKATFIRMA TOFTE DA v/adv. Hans Erdvik 
Fast eiendom, næringseiendom, husleie, 
mangelsaker, entreriserett, arbeidsrett og 
generell forretningsjus.

Havnekvartalet, Vestre Strandgt. 27-29, 
Postboks 759, 4666 Kristiansand.
Tlf.: 38 17 70 00. Fax: 38 17 70 01.
Epost: he@advtofte.no  www.advtofte.no
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ADVOKATFIRMAET ASTHOR AS 
v/advokat Thor Johan Larsen
Tvister etter kjøp og salg av eiendom, 
saker mot entreprenør og håndverker, 
husleie, sameier, borettslag, naborett, 
arv- og generasjonsskifte, familiesaker m.m.

Ta kontakt på tlf.: 35 90 53 90 / 92 46 16 03,
tjl@asthor.no eller besøk oss på www.asthor.no
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ADVOKAT EYOLF LUND
Fast eiendom, avhendingsloven, bustadoppføringslova,
håndverkertjenesteloven, kjøpsrett, arv, allmenn praksis. 
Omfattende erfaring innen fast eiendom og 18 år som 
samarbeidsadvokat med Huseiernes Landsforbund.

I kontorfelleskap med advokatfirmaet Legal ANS. 
Lars Hertervigsgt. 5, boks 12, 4001 Stavanger. 
Tlf.: 92 89 04 70. Faks: 51 53 82 61. Epost: el@legal.no 
www.legal.no
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ADVOKATENE SIMONSEN & QVALE
v/advokat Halvor Urrang Simonsen
Advokatfirma med 35 års erfaring innen rådgivning og 
tvisteløsning vedr. eiendom, reklamasjon, byggesaker, hus-
leie, nabotvist, erstatning og arbeidsrett, arv og skifte m.m.

Møllervn. 28, Postboks 537, 5501 Haugesund
T. 52 80 53 00. F: 52 80 53 09.  E: advhus@online.no
www.urrangsimonsenogqvale.no
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ADVOKATFIRMAET ØGLÆND & CO AS 
v/adv. Harald Øglænd
Fast eiendom inkl. feil og mangler, husleie, arv, 
skifte, barnefordeling, skilsmisse/samboer-
oppgjør, erstatning, alminnelig praksis.

Luramyrveien 25, 4313 Sandnes. 
Tlf.: 51 97 20 20. Fax: 51 97 20 21.
Epost: ho@advia.no    www.advia.no
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WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA AS
v/advokat Thor Henning Pedersen 
Fast eiendom: Eierskifte/oppgjørsoppdrag, 
vei- og grensespørsmål, mangler/tvisteløsninger, 
eierseksjoner/sameier, bustadoppføring, plan- 
og bygningsrett, husleie. Generasjonsskifte/arv.

Fridtjof Nansens plass 5, 0160 Oslo. 
Tlf.: 22 01 06 70. Mob.: 917 70 918.
Epost: pedersen@wla.no    www.wla.no O
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ADVOKATFELLESSKAPET TORSTRUP 
& GRØSFJELD v/adv. Magnus Grøsfjeld
Fast eiendoms rettsforhold, herunder reklamasjoner, 
håndverkertjenester, entreprise, plan- og bygnings-
rett. Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd.

St. Olavsgt. 6, Pb 140 Sentrum, 4001 Stavanger. 
Tlf.: 51 84 47 70 / 92 04 32 92. Faks: 51 84 47 71. 
Epost: magnus.grosfjeld@torstrup.no
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ADVOKATFIRMA HALD & CO DA
v/advokat Bjørn Rener-Larsen
Aust-Agders største og eldste advokatfirma.
Fast eiendom og de fleste øvrige rettsområder.

Nedre Tyholmsvei 13, Arendal (Otterslandgården), 
Postboks 464, 4804 Arendal.
Tlf.: 37 00 49 70. Fax: 37 00 49 71.
Epost: brl@haldco.no   www.haldco.no
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TRENGER DU 
ADVOKATBISTAND?

ADVOKATFIRMAET STADHEIM VOLLEN 
PARELIUS DA

Advokat Alf-Erik Vollen: Sameier, borettslag, 
husleie, kjøp og salg av eiendom, entreprise, 
forsikring, erstatning og arv.

Advokat Dag Stadheim: Rådgiver for sameier, 
borettslag og boligaksjeselskaper, også ved 
rehabilitering og utbygging. Forfatter av 
«Håndbok for styremedlemmer i boligselskaper».

Advokat Line Parelius: Sameier, borettslag, 
husleie, kjøp og salg av eiendom, entreprise, 
plan- og bygningsrett, tingsrett. Forfatter av 
«Husleieavtaler».

Rådhusgt. 17, 0158 Oslo 
Tlf.: 22 60 50 50. 
Epost: post@svpadvokatene.no 
www.svpadvokatene.no
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ADVOKATFIRMAET NESS LUNDIN DA 
v/adv. Erik Johnsrud og adv. Anette Eckhoff. 
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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BULL & CO ADVOKATFIRMA AS 
v/adv. Ole B. Gundem og adv. Jan-Erik Sverre
Fast eiendom: Alle tvister herunder eierskifte,  mangler, 
entrepriser, leieforhold, sameie/seksjons spørsmål, plan- og 
bygn. rett. Skatt, avgift, arv og generasjonsskifte. Tomtefeste.

Observatoriegt. 1 B, Pb. 2583 Solli, 0203 Oslo.
Tlf.: 23 01 01 01. Fax: 23 01 01 11. www.bullco.no.
Epost: og@bullco.no  og  jes@bullco.no O
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ADVOKATFIRMAET ØKLAND & CO DA 
v/advokat Tom Carsten Troberg        
Alt innen fast eiendom, entrepriserett, tingsrett, 
bolig og husleierett, eiendomsoppgjør, tvister ved 
kjøp og salg av eiendom, arv og generasjonsskifte, 
arbeidsrett og alminnelig avtale og kontraktsrett.

Lillestrøm: Alexander Kiellands gate 2 B, 
2001 Lillestrøm. Tlf.: +47 64 84 60 60. 
Fax: +47 64 84 60 89. Epost: post@oklandco.no

Oslo: Nedre Vollgate 4, 0158 Oslo. 
Tlf.: +47 22 42 60 60. Epost: oslo@oklandco.no

Sørumsand: Sørumsandvegen 71, 1921 Sørumsand
Tlf.: +47 63 86 88 60. Epost: post@oklandco.no

www.oklandco.no
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STABEKKADVOKATENE
v/advokat Hilde Solberg Øydne                                        
Fast eiendom, familie, arv, skifte, skilsmisse, 
barnefordeling, skatt, eiendomsmegling, 
boligrett, spanske rettsforhold. 

Gamle Drammensvei 44B, 1369 Stabekk.
Tlf.: 67 11 10 00. Mobil: 900 64 510.
hilde@oydne.no – www.stabekkadvokatene.no O
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ADVOKATFIRMAET NICOLAISEN & CO ANS
Entreprise, Fast eiendom, Arv/skifte, Arbeidsrett, 
Erstatningsrett og Bedriftsrådgivning.

Våre kontorer:
 
Skedsmo:   Olavsgaard Kontorsenter

Jessheim:     Gotaasgården

Bekkestua:   Bærumsveien 205-207

Oslo:   Henrik Ibsens gate 90

Telefon: 64 83 00 00  

firmapost@advonico.no

www.advonico.no
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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.
T: 64 91 13 00. F: 64 91 13 01. www.advokat-wessel.no
Epost: svein.andersen@advokat-wessel.no
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Geberit AquaClean
Toalettet som rengjør deg med vann.

Det nye 
velvære.

Opplev en helt ny følelse av friskhet og renhet med 
Geberit AquaClean Sela: Toalettet med dusjfunksjon 
rengjør deg enkelt med temperert vann. Et knappetrykk 
er alt som skal til. For bedre hygiene og velvære.

→  www.geberit-aquaclean.no/sela eller 67 97 82 00
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Slik får du det

gresselig fint

Inspirasjon og nytteTEMA // 
HAGE OG TERRASSE     67-84Si

d
E

Grunnen til at poteter er en fin forgjenger for 
gressplenen er at jorden blir bearbeidet samti-
dig som ugresset holdes i sjakk. Men gress er en 
forholdsvis nøysom plante, og om du steller litt 
med plenen kan den bli riktig fin, selv om du 
ikke har sådd den i en tidligere potetåker. 

Godt grunnlag
Men plenen trenger et visst grunnlag for å trives. 
Vekstjordlaget bør inneholde både mineraljord 
og humus. Det vil si at jord som 
er iblandet både noe sand og noe 
kompost vil fungere godt. Gress kan 

Jeg elsker å 
boltre meg i flotte 
hager, men selv er 
jeg helt håpløs på 

hagestell. 

Egeninnsats
Over 90 prosent av 
dem som har pusset 
opp hjemme selv,  
er fornøyd med 
resultatet, viser en 
undersøkelse fra 
Byggmakker. 

Enkel 
blomst
Blomkarse er en  
av de enkleste  
blomstene å få til. 
Frøene kan sås rett  
i hagebedene fra 
mai-juni. 

Aller helst bør du dyrke poteter i hagen 
før du anlegger gressplen der. 

TEkST: Rikke ÅseRud
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klare seg med et vekstjordlag ned mot fem 
centimeter. Men vil du ha en fin plen, bør 
du være rausere. Det beste er et 10-15 cen-
timeter tykt vekstjordlag (noen anbefaler 
opp til 30 centimeter).  
 Når jorden er på plass, finplaneres 
den, gjerne med en jernrive. Til slutt bør 
den tromles med en plentrommel, eller 
du kan gjøre jobben manuelt, rett og slett 
ved å tråkke over hele plenen med tette 
fotavtrykk. 

Riktige plenfrø
Det er mange ulike typer plenfrø på mar-
kedet. På avstand ser man ikke noe særlig 
forskjell på de ulike gresstypene, men sli-
testyrken varierer. 
 Sportsplenen er den varianten som tå-
ler mest. Har du barn eller barnebarn som 
bruker plenen til lek og moro, er dette den 
tryggeste typen å satse på. Royal-gresset 
vokser saktere, noe som kan være en for-
del fordi du da slipper å klippe plenen så 
ofte. Ulempen er at det er mindre robust 
og slitesterkt enn sportsplenen. Natur-
plenen har grovere strå enn sportsplenen 
og brukes gjerne i områder der man ikke 
kommer til med gressklipperen, for ek-
sempel i skråninger eller på torvtak. 
 Skygge-frø kan brukes som supple-
ment; dersom den vanlige plenen du har 
sådd viser seg ikke å trives i de skygge-
fulle delene av hagen, kan du så på nytt 
med denne typen frø akkurat der. Repa-
rasjonsfrø består av rundt femti prosent 
ettårig raigress, som spirer svært raskt. Litt 
av poenget med denne typen frø er å få 
det raskt grønt dersom plenen har gress-
tomme flekker. Når raigresset dør, har det 
vanlige gresset fått etablert seg og tar over. 

Kalk
Kalk øker ph-verdien i jorden, og sørger 
for at jorden ikke blir så sur at gresset ikke 
klarer å ta opp næringsstoffer fra for ek-
sempel gjødsel. Hvor ofte du bør kalke 
kommer an på hvordan jorden er der du 
bor. Vanligvis anbefales man å kalke hvert 
annet år, men er jorden kalkrik fra før, 
holder det kanskje med hvert tredje år. Er 
du i tvil om du trenger å kalke, kan det 
være lurt å høre på et hagesenter i nærhe-
ten, som kjenner det lokale jordsmonnet 
– eller du kan gå grundig til verks og måle 
jordens pH-verdi med pH-indikatorsett. 
(Fås kjøpt på hagesentre.) Plen-jorden bør 
ha en pH-verdi rundt 6.0. 

Lufting og raking
De fleste hageeksperter anbefaler vårlig luf-
ting av plenen, spesielt hvis jorden er hard-
pakket. Normalt holder det å gjøre dette 
hvert tredje eller hvert fjerde år. Å lufte er 
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ikke det samme som å rake. Lufting inne-
bærer å gi røttene luft. Det kan gjøres ma-
nuelt ved å stikke et greip ned i jorden og 
så rugge greipet frem og tilbake noen gan-
ger, slik at det lager ordentlige hull. Gjør 
dette over hele plenen med 10 – 20 cen-
timeters avstand. Hullene kan fylles med 
grov sand. Det finnes også plenluftemas-
kiner som kan gjøre jobben. 
 Lufting erstatter ikke raking. Rak vekk 
gammelt løv, kvist og kvas hver vår, så 
gresset får tilgang på sol og luft. En om-
gang med jernrive rafser også godt opp i 
mosen, som er mindre slitesterk enn gres-
set. Husk å fjerne mosen, så den ikke gir 
næring til ny. 

Gjødsling
Næring er viktig for plenen, og det får 
den når du gjødsler. Det sies at gjødsel til 
plenen skal doseres som brennevin – lite 
og ofte er best. Følg doseringen som står 
på pakken, men er du i tvil, vær heller litt 
gnien enn litt raus. Gjenta heller gjødslin-
gen ofte – minst tre, fire ganger i løpet av 
sommersesongen. 
 Det beste er å starte om våren med 
organisk gjødsel, for eksempel ren høn-
segjødsel. Mosen er ikke så glad i denne 
gjødselen, og den holder sneglene på 
avstand før den går i oppløsning. Utover 
sommeren kan du eventuelt gå over til 
vanlig kunstgjødsel for hagebruk.  
 Du må vanne når du gjødsler, eller 
gjødsle når det regner, for å unngå at gjød-
selen svir gresset. Du får også gjødselsbe-
holdere du kan koble på hageslangen slik 
at du får gjort alt i én vending. 

Toppdressing
Er plenen pjusk kan du gi den ny giv ved 
å tilføre såkalt toppdressing. Toppdressing 
er jordforbedrende materialer som du 
sprer så tynt utover gresset at det kan vok-
se igjennom. En god toppdressing består 
gjerne av en blanding av matjord, sand og 
kompost. Spre blandingen utover plenen 
etter vårens første klipp og rak det nedi. 
Gresset skal stikke opp. Eventuelt kan du 
så med reparasjonsfrø dersom det er bare 
flekker i området. 
 
Mose
Raker du godt om våren, og gjøds-
ler i starten av vekstsesongen, gir 
du gresset et forsprang på mo-
sen. Gresset får også gode kår i 
konkurransen mot mosen der-
som du holder det nokså langt, og 
lar gressklippet ligge igjen i plenen. Mye 
mose viser at gresset får for lite næring, 
fordi jorden er for våt, for hardpakket, for 
sur, utarmet eller næringsfattig. Dermed 

vil både kalking, gjødsling og lufting være 
effektive tiltak, når de bare brukes målret-
tet. Altså: Du kan kalke mot mose, men 
bare dersom det bakenforliggende pro-
blemet er for sur jord (merk at for mye 
kalk virker mot sin hensikt); gjødsle mot 
mose, dersom problemet er utarmet jord, 
eller lufte hvis den er for hardpakket.
 Mose kan også fjernes maskinelt med 
mosefjerner. Uansett må du sørge for å 
gi gresset gode vekstvilkår, bedre enn 
mosen, i ettertid for å unngå å få mo-
sen tilbake. 

Ugress 
Ugress fjernes best mekanisk: Det 
betyr at du må ned på kne og fjer-
ne inntrengerne for hånd. Det 
finnes også ulike ugressmidler; 
noen som dreper både gress og 
ugress, og noen som er mer 
direkte rettet mot de uøn-
skede artene. Men hvem vil 
vel egentlig ha hagen full 
av denne typen kjemika-
lier? Får du lirket opp 
løvetann og lignende 
med roten hindrer du 
tilbakekomst. 

Klipp 
Ekspertene er skjønt enige: Ikke klipp 
gresset for kort. Plenen bør være over fem 
centimeter før du klipper den første gang 
om våren, og senere på sommeren bør du 
ikke klippe lavere enn fire centimeter. Det 
beste er om du klipper ofte, men lite, og 
lar klippet bli liggende i gresset etterpå, 
da tilfører det plenen ny næring. Robot-
klippere er gode hjelpere i så måte; de 
kan surre og gå flere ganger i uken og bare 
så vidt ta toppene uten å bli det minste lei 
eller utsette arbeidet til i morgen. 

Vanning 
I lengre tørkeperioder kan plenen trenge 
litt ekstra tilførsel av vann. La sprederen 
stå på lenge nok til at jorden blir gjen-
nombløt, og gjør det på kvelds- eller nat-
tetid så vannet ikke fordamper med en 
gang. raa@huseierne.no
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Hengende 1

Hvil godt i solen
Har du en hageflekk betyr det heldigvis ikke bare arbeid, men også 

muligheten til å slappe av i sommersolen. Her er noen av sesongens 
sommerstoler og hvilemøbler til hage og terrasse. 

Enkel
Av og til er det enkle det beste. 
Hos Clas Ohlson får du denne 
sammenleggbare solstolen med 
fem sittestillinger for kr 279,-. 
www.clasohlson.no 

Cocoon fra Bohus byr på 
skikkelig utekos. Med myk 
pute og en design som 
appellerer til både store 
og små blir dette fort fa-
miliens utefavoritt. Stolen 
koster 2 999 hos Bohus, 
inkludert pute og stativ. 
www.bohus.no 

Hengende 2
Det er lenge siden mangel på trær var en stop-
per for hengekøyer i hagen. Nå finnes mange 
varianter som kommer med eget stativ. Produ-
senten Fatboy har laget denne svært romslige 
hengekøyen, der hele familien med litt godvilje 
kan få plass. Hengekøyen er laget i et holdbart 
nylonstoff som tåler regn og fukt. Den koster 
3 825 på www.room21.no

Rene linjer
Vil du ha noe som appellerer til både 
øyne og kropp, er kanskje designstolen 
Lido noe for deg. Stolen er ikke bare 
svært elegant, men også komfortabel, 
værbestandig og anvendelig både ute 
og inne. Stolen koster 6 495 hos 
www.skattekammeret.no 

Kul klassiker 
Det enkle designet til 1950-tallsstolen Acapulco kopieres stadig 
av billigkjedene, og varianter av denne er å se i mange varehus 
i sommer. Klassikeren er designet i Mexico, og kan brukes både 
inne og ute. Stolstammen er laget av metall, og trådene er av 
robust plast. Stolen koster kr 2 500 hos Ruth 66. www.ruth66.no 
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Hengende 3
Nærmere naturen er det vel vanskelig å komme i egen hage? 
Denne hengestolen fra Skeidar kan festes i din favorittgren, og så kan du nyte 
sommeren i skyggen av løvverket. Stolen koster 999 kroner. www.skeidar.no 

Stilfull solseng
Til virkelig late dager trenger man en 
solseng. Fra den franske produsenten 
Fermob kommer denne lekre varianten, 
som blant annet forhandles av møbel-
butikken Blåmann i Asker. Ryggen har 
fire ulike posisjoner, og materialene i 
solsengen har anti-UV-beskyttelse for 
bedre holdbarhet. Solsengen koster 
6 940 hos www.blamannmobler.no 

Til stranden også
Denne nette, sammenleggbare solstolen 
fra Lafuma fungerer like godt på terrassen 
og i hagen som på stranden. Når den er 
lagt sammen tar den liten plass, og ma-
terialene er både lette og værbestandige. 
Stolen koster kroner 650 i nettbutikken 
www.room21.no 

Gynge, gynge... 
…gynge til Slaraffenland, skrev 
André Bjerke. Og kanskje kan 
man det, i denne gyngestolen fra 
Skeidar, og vente på at det som i 
diktet skal komme: En karaffel-
mann med saft og vann, så man 
selv slipper å reise seg opp for å 
hente. Gyngestolen koster 4 499 
hos Skeidar. www.skeidar.no 



Gjelder 
ALLE 

modeller, 
ALLE 

sesonger!
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Bassengdrømmen

TeksT og sTyling: Heidi Westerlund    FoTo: Mari svenningsen

Har du stor plass i hagen som du ikke bruker til noe spesielt og er glad i å bade? 
I så fall bør du overveie å skape ditt eget sommerparadis med et basseng i hagen. 

Med elektrisk oppvarming kan du bade fra mai til oktober. 

 TEMA // HAge og TeRRAsse    
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– Med en stor, deilig hage med epletrær 
og to badeglade barn lå det i kortene at 
et basseng ville være mer enn populært, 
forteller Marianne Frisvold Furuseth og 
Jan Petter Furuseth, som selv er tømmer-
mester.  
 – Vi fant fort mange gode grunner 
til å bygge et svømmebasseng; Den nor-
ske sommeren er ofte lunefull og kort, 
stranden er langt unna og svømming er 
god trim. Men for å være helt ærlig, så var 
hovedgrunnen en gammel drøm vi begge 
hadde hatt siden barndommen, nemlig 
drømmen om eget svømmebasseng, ler 
Marianne. – Nå hadde vi muligheten, vi 
hadde kjøpt andre etasje i huset, plenen 
lå der flat og fin, og med en handyman i 
familien valgte vi basseng framfor ny bil 
våren 2003. 
 Dei har aldri angret. Dette er den beste 
investeringen de har gjort. 
 – Det er langt mindre jobb med bas-
senget og vedlikeholdet av det enn vi had-
de trodd på forhånd. Det er ren luksus å 
ta et tidlig morgenbad før jobb en varm 
sommerdag, og det er ikke mindre dei-
lig å ta et kveldsbad, særlig når stjernene 
blinker, sirissene synger og sommernatten 
virker evig ung. Og ikke minst blir man 
veldig populær blant venner, ler paret. De 
har morsomme badefester gjennom hele 
sommeren, den første starter allerede 
17.mai, og deretter går det slag i slag. 

Det flotte bassenget ligger usjenert til i hagen på Tåsen. Målene er 4x8 meter. Langs to av 
sidene er det lagt Oppdalsskifer, og på de andre to sidene er det lagt trykkimpregnerte terras-
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En praktisk utedusj er montert ved bassen-
get. Vanntilførselen er fra hageslangen.
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sebord. De glir fint i hverandre fargemessig sett, og på avstand er det ikke mulig å se skillene 
mellom materialene. 

Fakta //

Mål:     
4 meter x 8 meter

Dybde:     
På grunnen 1,40 meter.

Treverket rundt bassenget:  
Merbau som beises annethvert år.

Oppvarming:    
Elektrisk oppvarming. 

Varmetap/vanndamp:   
Bruker presenning om natten.

Badesesong:   
Fra mai til september.

Temperatur i vannet:  
24 – 27 grader. Temperatur over 28 
grader fremmer uønsket algevekst er 
eiernes erfaring.

Renseanlegg:    
Standard sandfilter i et renseanlegg. 
Filteret tømmes en gang i uken. En 
timer regulerer driften av vannpum-
peanlegget. En time på, en time av. 
Sanden i filteret bør skiftes hvert femte 
til sjuende år da den gradvis blir slitt. 

Stell av bassenget
Det er helt avgjørende med riktig 
vannkvalitet. Vannet må være delikat, 
glitrende klart og fritt for skum, alger 
og større partikler. Ved å kontrollmåle 
pH-verdi og klorinnhold en gang i uken, 
samt støvsuge bunnen, sikres god 
badekvalitet.

Sikkerhet
Plan- og bygningsloven stiller krav 
om at man skal sikre basseng slik at 
personer hindres fra å falle i dem. Loven 
krever ikke noen automatisk plikt til 
å sette opp gjerde eller innhegning. 
Gjerde eller innhegning er to av flere 
alternative sikringsmetoder. 
Tilfredsstillende sikkerhet for svømme-
basseng kan oppnås ved solid og sikker 
tildekning, innhegning/inngjerding eller 
innbygging i avlåst rom. Utformingen 
av sikkerhetstiltakene skal være slik at 
barn ikke utsettes for fare ved klatring 
eller kryping. Et eventuelt gjerde eller 
innhegning bør gå helt ned til bakken, 
være minst 1,50 m høyt og ha solid fun-
dament. Poenget vil være å sikre mot at 
f.eks. barn kan klatre over gjerdet.

Basseng og renseanlegg:   
Folkpool, svensk firma. www.folkpool.se

Fakta om bassenget
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Forberedelser
– Første trinnet i prosessen var å sende en 
forenklet byggemelding til kommunen med 
nabovarsel, forteller Jan Petter. - Da god-
kjenningen kom fikk vi gravd ut jordmas-
sene med en graver, og deretter ble grunnen 
planert. Det ble lagt på en halvmeter med 
pukk, som sørger for at grunnen blir telefri 
og drenert for vann. Så ble det støpt en såle. 
Bassenget ble montert med kosoller og plater 
innvendig før bassengduken ble lagt på. 
 Familien valgte å bruke det svenske fir-
maet Folkpool til jobben. 
 – De gjorde jobben i løpet av to dager, 
og vi var veldig fornøyd med firmaet, skryter 
Furuseth.

Elektrisk oppvarming og renseanlegg
Vannet varmes opp elektrisk. Og når bassen-
get ikke er i bruk, brykes en type bassengo-
vertrekk som tilfredstiller sikkerhetskravenek. 
Trekket tåler en voksen persons vekt. Over-
trekket hindrer også varmeavgivning om nat-
ten. 
 Vannet i bassenget går i et renseanlegg og 
gjennom et sandfilter. Dette bidrar til flott 
vannkvalitet hele sommeren. Renseanlegget 
er montert i kjelleren – frostfritt.
Badesesongen varer fra tidlig mai måned og 
ut september.
 – Det er ikke så mye arbeid med et basseng 
som mange tror, mener Jan Petter.  – Noe må 
gjøres vår og høst, men i høysesongen går det 
stort sett av seg selv. Jeg måler klorinnholdet 
og ph-verdiene hver uke, og justerer med klor 
og kjemikalier etter behov slik at vannkvali-
teten er god. Vi har investert i en bassengstøv-
suger som holder bunnen ren. Disse finnes 
i mange varianter. Dessuten sjokk-klorer jeg 
to-tre ganger i løpet av sesongen. Flere skep-
tikere hevder at det fort blir problemer med 
alger eller grumset vann – men det stemmer 
ikke dersom man er flink med vedlikeholdet. 
 Et helstøpt basseng som dette må tøm-
mes i motsetning til et stålplatebasseng. 
Omtrent halvparten av vannet tappes ned til 
under dysene slik at anlegget kan tømmes for 
vann før vinteren. Om vinteren fryser vannet 
til, og bassengområdet dekkes med sikre pla-
ter. 
 For å sikre bruken er eiendommen gjerdet 
inn med et 1,5 m høyt gjerde. 

Badevett og regler
– Vi er ikke glad i regler hos oss, forteller Ma-
rianne. Har man et basseng må man kunne 
bruke det. Men vi har innført noen badevet-
tregler. Barna må holde støynivået nede, be-
søkende må ha med seg håndklær og bade-
tøy og barna må ha spurt om lov til å bade 
hjemme først. Vi monterte dessuten tidlig en 
utedusj for å kunne dusje før og etter badet.

 TEMA // HAGE OG TERRASSE    



77

Fakta //

Investering:
Utgraving, grunnarbeid, pukk og subus: kr 40 000
Totalpakke basseng med renseanlegg: kr 150 000

Totalt: kr 250 000 for ti år siden med en god del egeninnsats.

Strøm: 
Ca. 4 000 kr pr. år avhengig av været, lengden på sesongen og 
strømpris.

Klormidler, vannpleie, algemiddel: 
Ca. 2 000 kr pr. år.

Vann: 
Vann- og avløpsgebyrene vil variere fra kommune til kommune. 
I Oslo utgjør dette ca. 1 250 kr pr. år for 50 m3.

kostnader

Ved bassenget står flotte liggestoler fra Ikea. En presenning dras 
over bassenget med en snor når det ikke er i bruk, og sveives til-
bake med en enkel håndsveive.

Et lite paradis midt i Oslo. 
Tettgrodde hekker skjermer og 

hindrer innsyn til bassengområ-
det. Ungdommene lar seg ikke 

be to ganger når bassenget står 
og blinker med knallblått vann 

en varm sommerdag.



“PRISEN VAR VIKTIG FOR OSS 
VED SÅPASS STOR LEVERANSE”
“PRISEN VAR VIKTIG FOR OSS 
VED SÅPASS STOR LEVERANSE”

WWW.SPAREVINDUER.NO/BOLIG • TLF. 21 96 63 05
Epost: post@sparevinduer.no / Besøk våre utstillinger: Leangbukta 46, 1392 Asker  /  Hagebyvegen 39, 3734 Skien
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“Viktigst var likevel utseendet på vinduene og 
dørene  - og resultatet ble innertier for vår del.” 
 
“I sum er vi veldig godt fornøyd med både 
produktene, leveransen og oppfølgingen fra 
SpareVinduer. Vi vil ikke betenke oss med å  
handle fra samme leverandør i fremtiden - og  
vi vil anbefale produktene og firmaet til andre.”

Takk for god handel – Mvh, L. Husby

FÅ MER FOR PENGENE 
  DIREKTE FRA EGEN FABRIKK

  2-LAGS ELLER 3-LAGS RUTER

  KVISTFRI FURU

  CE-MERKET

  KJERNETRE

 10 ÅRS GARANTI

  BEREGN PRISER ONLINE

  TRYGG E-HANDEL SERTIFISERT

  RASK LEVERING

  PRISMATCH

GOD KVALITET 
SOM ALLE HAR RÅD TIL!

YTTERDØRSPROSSEVINDU

KJEMPE UTVALG!
- Velg mellom mer enn 200 modeller

2 FYLLINGER 6 RUTER
96X212

- HVITMALT
- NOT I SIDER OG TOPP
- ENERGIRUTER
- SOFTLINE PROFIL

2 FAG 6 RUTER
119X119

- HVITMALT
- NOT 4 SIDER
- ENERGIRUTER
- SOFTLINE PROFIL

4.559,- 8.850,-3.763,- 7.290,-
3-LAGS GLASS 3-LAGS GLASS2-LAGS GLASS 2-LAGS GLASS

SPESIALMÅL - FURU SPESIALMÅL - FURU

SJEKK PRISER PÅ NETTSIDEN  .  BESTILL ONLINE

20%
INTERNETTRABATT 

PÅ SPESIALMÅL

- 10 ÅRS GARANTI PÅ VINDUER OG DØRER

VED SÅPASS STOR LEVERANSE”

 BESTILL ONLINE

- 10 ÅRS GARANTI PÅ VINDUER OG DØRER

dørene  - og resultatet ble innertier for vår del.” 

vi vil anbefale produktene og firmaet til andre.”

FØR

10 ÅRS
GARANTI
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Beis terrassen 
på 1-2-3

TeksT: Rikke ÅseRud

Før du beiser terrassen, må underlaget være RFT: Rent, Fast og Tørt. 
Særlig mer hokus pokus er det i grunn ikke. 

NYT: Litt jobbing på forsommeren - så kan du slappe 
av og nyte terrassen resten av sesongen. 
Og neste, også. Foto: Jotun. 

 TEMA // HAGe OG TeRRAsse    
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VASK 2 // Smør på terrasserens. VASK 1 // Fukt først terrassen godt.

VASK 4 // Skyll av med hageslangen. 
Alle foto: Kristian Owren / Ifi.

VASK 3 // Skrubb med terrassebørste.
Bruk gjerne forlengerskaft så du sparer knærne.

Slik gjør du det
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Prima Ferdig Hekk®  
Flott kvalitet 

   Levert av Din lokale gartner 

Etter 

Før 

125, 150, 180 eller 220cm 

Tett hekk med en gang  

1 års vekst-garanti 

Ferdig klippet med jordklump 

20 forskjellige hekktyper 

Vi sender fraktfritt over hele landet 

www.dinlokalegartner.no 

Alltid prima kvalitet 

Prima Ferdig Hekk® 
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Velkommen til din nærmeste Montér forhandler!

Medlemskort MÅ  
vises ved betaling.  
Kun kontant.

Rabatt gjelder på veiledende priser. Det gis ikke rabatt på pågående lokale, eller 
nasjonale kampanjer. For ytterligere informasjon om nye medlemsfordeler, ta kontakt 
med nærmeste Montér forhandler, eller gå inn på medlemsfordeler på huseierne.no. 
Avtalen gjelder ved din lokale Montér forhandler eller Optimeras anlegg i henholdsvis 
Trondheim, Arendal, Grorud og Ålesund. Vi tar forbehold om trykkfeil.

MEDLEMSFORDEL!
KUN FOR MEDLEMMER AV HUSEIERNES LANDSFORBUND

BYGGISOLASJON 
INNTIL

÷25%

VINDUER FRA  
NATRE OG GILJE TAKVINDU

PÅ TAKRENNER
÷10%÷45%

÷35%

 HUSEIERNES LANDSFORBUND

Vi har gode sesongtilbud på 

terrassebord, terrassebeis,  

terrassevarmere, terrassevaskere, 

belegningstein, bark osv. 

 

Har du byggeprosjekter 

– kom innom din lokale Montèr 

forhandler for råd og veiledning.
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Terrassen er gjerne den delen av boligen som er mest eksponert 
for vær og vind, og følgelig også den delen som trenger mest 
omsorg og vedlikehold. Hvor lang tid det kan gå mellom hver 
gang du beiser terrassen er avhengig av værforholdene der du 
bor, samt om terrassen er overbygget eller ikke – men å måtte 
beise i hvert fall hvert tredje år må du nesten regne med. Til gjen-
gjeld får du da en holdbar terrasse som ikke fliser. 

Sjekk fukten
Terrassen må være skikkelig tørr før du beiser, ellers er jobben 
bortkastet. Har du en ny terrasse i trykkimpregnert treverk, kan du 
egentlig ikke vite hvor tørr den er, fordi det kommer an på hvor 
lenge materialene har ligget på lager. Dersom de kommer rett fra 
fabrikken vil treverket være fuktig i flere måneder, og for å være 
på den sikre siden går det an å vente en sesong med beisingen.
 – Men dersom materialene har ligget en stund er det ingen 
grunn til å vente så lenge. Kjøp en enkel fuktmåler, så kan du 
følge med på når materialene er tørre nok. Fuktigheten i treverket 
må ligge under 16 prosent, sier marketing manager Mette Dahl i 
Nordsjö.

Vask
Før du begynner å beise må du sørge for at underlaget er rent.
 – Dersom terrassen tidligere er beiset går du over med en ter-
rassebeisfjerner. Den kan du påføre med rulle eller pensel. La 
den virke noen minutter før du går på med stiv børste og deretter 
spyler godt med hageslangen, sier Tom Arne Simonsen, som er 
senioringeniør ved teknisk service hos Jotun. 
 Poenget er å få av det som er løst av den gamle beisen. Også 
hvis du har impregnerte bord som ikke har vært beiset tidligere, 
må du vaske underlaget før du begynner. Det er blant annet fordi 
treverket «svetter» ut impregnering og dette legger seg nesten som 
en slags støv på materialene når de tørker, forteller Mette Dahl i 
Nordsjö. Hun anbefaler en grundig rens med for eksempel Tino-
va Wood Cleaner.
 – Det er en terrasserens med litt lut i, som du blander med 
vann i en bøtte. Fukt først terrassen med hageslangen, og smør 
deretter såpeblandingen utover med en pensel, kost eller lignen-
de. La det virke i ti minutter, og gå så på med terrasseskrubb, 
gjerne med forlengerskaft - eller bruk høytrykkspyler med terras-
sevasker, sier Dahl. 
 Ikke bruk vanlig høytrykkspyler rett ned i treverket – det vil 
føre til at treverket fliser seg opp.  
 Etter vasken må treverket få tørke noen dager. Hvor lenge 
kommer an på været – men en liten uke vil stort sett holde fint, 
så lenge det ikke regner noe særlig. I strålende sol vil tørketiden 
være kortere. 

Grønnskjær
Terrassebeis er ikke heldekkende. Det vil si at underlaget vil synes 
igjennom, selv om du velger en beis med fargepigmenter. 
 – Dersom utgangspunktet ditt er impregnert treverk har ma-
terialene et grønnskjær. Dette vil prege sluttresultatet, og spesielt 
for de lysere fargene, som for eksempel lysegrått, som er så popu-
lært nå for tiden, sier Mette Dahl. 
 Det er derfor ikke nok å se på fargekartet i butikken når du 
velger farge. Spør etter virkelige prøver med overmalt impregnert 
tre – dette finnes hos velassorterte fargehandlere. Dersom du har 
tidligere beiset treverk og velger en annen farge, bør du ha gått 
ekstra nøye over med terrassebeisfjerner. Jo penere under-
laget ditt er – jo penere blir sluttresultatet.

 TEMA // HAGE OG TERRASSE    

BeachPlank.no

Terrasse 
Spesialisten.no
- uteplassen som bruksområde - ikke arbeidsoppgave
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Mail: post@terrassespesialisten.no

Vedlike-
holdsfrie

terrasse-
Vedlikeholdsfri terrassebord, NyloDeck for C/C 60cm

Se mere på TerrasseSpesialisten.no

CAMO skrumal for skjult innfesting
av alle typer terrassebord.

NYHET!  Terrasse-Knuseren

- spør din lokale trelasthandler

BoardWalk terrassehellerBoardWalk rillet mørk grå

Uteplassen som
bruksområde
- ikke arbeidsplass
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Mal og tørk av
Når underlaget er klart, er det bare å sette i gang med beisingen. 
Proffene anbefaler gjerne å bruke rulle med forlengerskaft, pluss 
en liten pensel til sidene av bordene. 
 – Beis ett til to bord i lengderetningen om gangen. Terras-
sebeis tørker forholdsvis fort, og hvis du ikke følger bordene risi-
kerer du stygge skjøter og skjolder, sier Simonsen i Jotun. Noe av 
det viktigste for et pent sluttresultat er likevel at du ikke bruker 
for mye beis. 
 – Beisen skal ikke danne en film oppå treverket, den skal trek-
ke inn. Hvis noe blir liggende oppå, må du tørke det av. Da er det 
fint for eksempel å bruke en rulle som du kan låse; først beiser 
du med rullen på vanlig vis, så låser du rullen og bruker den til å 
stryke av overskytende beis, forklarer Simonsen. 
 Har du ikke en rulle som kan låses, kan du også bruke en fille 
som ikke loer. Dammer av beis som ikke tørkes bort, vil danne 
en klebrig flate som etter hvert begynner å flasse eller skjolde. 
 Ikke beis i direke sollys, da tørker beisen for raskt. Men pass 
på at det heller ikke er meldt regn det første døgnet. Vil du ha 
perfekt resultat bør du ikke beise en kveld før nattefrost. 

Ett til to strøk
Om du trenger ett eller to strøk kommer an på beisen du velger, 
og på hvor dekkende du ønsker å få den. Det er ulike varianter 
på markedet. Generelt gir vanntynnbare terrassebeiser med UV-
beskyttelse best beskyttelse mot solen, som er en av treverkets 
verste fiender, siden den tørker det ut. Oljebaserte terrassebeiser 
kan på sin side være et godt alternativ på Vestlandet og steder der 
det regner mye. raa@huseierne.no 
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LÅS RULLEN: Beiser du terrassen med en rulle du kan låse, 
får du enkelt dratt av overskytende maling. Foto: Jordan / Ifi. 

Fiberon terrassebord har en patentert overfalte; PermaTech.
Det er den mest renholdsvennlige og robuste overflaten p� 
markedet. Det betyr minimal innsats hvert �r. Terrassebordene 
skal aldri behandles eller settes inn med noe som helst. Kun 
renhold er n�dvendig ved behov, kun med s�pe og vann. 
Fiberon terrassebord har skjult innfesting som gir en gjevn og 
vakker overflate helt uten skruehull og spiker. Garanti opp til 
25 �r. Kos deg i evigheter fra f�rte solstr�le.

Vi har 12 modeller p� lager i forskjellige farger og overflater.
Ring 67 13 70 30 eller se www.interplywood.no og finn din 
n�rmeste forhandler.

Varig, vakkert og vedlikeholdsfritt

Lut lei av å vedlikeholde 
terrassen?



Art. HLBMea 010 farge sort
Art.HLBMea 011 farge hvit

Mod Lite Globe
Art.nr. HLB473004GP

Brannstige 4,2 m
En solid fleksibel 
brannstige

Brannstige 4,2 m
En solid fleksibel 
brannstige

Firephant Brannslukker
Art.nr. Fp 1632

Vi tar forbehold om feil i pris og annen informasjon. 
Frakt kommer i tillegg. Tilbudene gjelder til og med 01.07.2015
Kundetelefon: 95 48 13 81

Skap et bedre inneklima med Airvax Luftrenser!
• Meaco Airvax er vår beste luftrenser.
• Airvax har et unikt luftfilter som fanger både partikler og 

kjemikalier.
• AirVax passer til rom på ca 25 kvadratmeter.
• Airvax er veldig billig i bruk: bruker max 5W 

strøm og har et luftfilter som kan renses 
med støvsuger. Luftfilteret varer da opp til 
tre år. 

Besøk nettbutikken til Huseiernes Landsforbund
www.hlbutikken.no

Skap et bedre inneklima med Airvax Luftrenser!

Besøk vår nettbutikk for flere gode tilbud
- følg også med på våre nyhetsbrev

HLBUTIKKEN.NOHLBUTIKKEN.NO Allergisk?

Brannstige 4,2 m
En solid fleksibel 
brannstigeGP Portable PowerBank 

Silver Edition
Art.nr HLB GP 163

Optisk Røykvarsler
Art.nr. HLBGP601090

OPTISK RØYKVARSLERALDRI TOM FOR STRØM

kr

2680,-

kr

990,-

FIREPHANT 
BRANNSLUKKER(1KG)

Besøk nettbutikken til Huseiernes Landsforbund

 Trådløs 
kan plasseres 

overalt!

Kraftfull bærbar lader for 
mobil og ipad.
10400mAh
Lader mobiltelefonen din 
5 ganger eller ipad 1 gang.

En pakke med 2 stykk Optisk 
røykvarsler for trådløs serie-
kopling (System 1).
Optiske røykvarslere er den 
vanligste typen røkvarslere 

raske til å varsle ulmebran-
ner med mye røyk.

•
•

•
•

• Ø 400mm. 
• Vanntett (IP68) og oppladbar.
• Dimbar - velg blant 7 forskjellige farger, eller skiftende lys
• Lang batterilevetid, 8 timer slagfast.
• Styres med fjernkontroll.
• Timerfunksjon med automatisk avstenging etter 3 timer.
• 4 lys-moduser, blinkende, automatisk 

fargeskiftning, ensfarget eller dimmet.

•
•
•
•

•

MoodLite Globe er et innovativt designprodukt som 
skaper en unik atmosfære i hjemmet, hagen eller ved 
bassenget.

SKAP EN HYGGELIG ATMOSFÆRE MED LYSSKAP EN HYGGELIG ATMOSFÆRE MED LYS

Markedets stiligste 
brannslukker. 

Passer perfekt inn i 
bolig / bedrift, bil, båt 
eller campingvogn. 
Oppfyller alle stan-
dardiserte krav for 
CE-merking. 

kr

389,-
 
kr

469,-
kr

779,-
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NORGES STØRSTE INTERIØRMAGASIN

SPESIALTILBUD
til deg som er

medlem i Huseiernes
Landsforbund:

½ år med BONYTT 
til under
½ pris!

7 utgaver
+ Alv vase 

kun 279,-
Totalverdi
1290,-

Enkelt! Bestill på SMS:
Send ABOBNHL til nr. 2205

Porto på kr 69,- kommer i tillegg for utsendelse av din gave

La deg inspirere!
Bonytt er Norges største interiørmagasin.
Og vi byr på mange spennende boliger, 
innredningstips og shoppingsto�  du vil få bruk 
for når du skal skape eller fornye hjemmet ditt.

BLI ABONNENT! Få BONYTT rett hjem i posten og den vakre vasen Alv
(i str. medium) med alvene i klassisk grå/sølv. Verdi på gaven kr 695,-

GAVE TIL DEG!
ALV VASE
Designet er inspirert av norsk natur og 
mystikk. Porselenet kjennetegnes ved
sin hvithet, vakre glansfulle glasur,
gjennomskinnelighet og rene klang.

60-382 Bonytt alv 210x297.indd   1 22.04.15   13:17
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I 2014 ble 90 prosent av 
husholdningsavfallet i 
Norge gjenvunnet.

Ha det på badet

Oppussings-bibel

Med dette veggmonterte speilet fra 
Smedbo, som forstørrer fem ganger 
og i tillegg er utstyrt med varmt og 
kaldt led-lys, finnes ikke lenger noen 
unnskyldning for ikke å få lagt smin-
ken perfekt. Veiledende pris kr 3 123. 
www.smedbo.no 

Er du en bokorm som ønsker 
du å bli mer praktisk, eller er 
du en handyman som av og 
til møter på problemer? Da 
har Exlibris Media løsningen 
for deg. Forlaget har nettopp 
gitt ut et oppslagsverk på over 
600 sider som tar for seg alt 
av oppussing, reparasjoner og 
byggeprosjekter i hjemmet. 
Veiledende pris kr 399. 
www.exlibrismedia.no 

Avkjølende
Lemonade glassbeholder fra 
Mille Moi gjør det enkelt å få i 
seg nok vann i sommervarmen. 
Fyll opp med vann, isbiter og 
din favorittsmakstilsetning. 
Glassbeholderen koster kroner 
898 på www.millemoishop.no 

«Norge har et veldig vellykket 
boligmarked som gir oss store, 

viktige velferdsvirkninger.» 
Erna SolbErg

Et rundt spisebord har den 
sosiale fordelen at ingen havner 
på enden, og det kan kanskje 
være noe å satse på dersom 
du frykter at samtalen skal 
gå trått? Dette bordet 
fra Naver Collection 
kommer i både ask, 
eik og valnøtt, og i to 
størrelser; 120 eller 
130 cm i diameter. 
Veiledende pris 
kr 20 787 – 27 641. 
www.navercollection.dk 

SoSialt SpiSebord

Flyttbare 
stikkontakter
Det er ikke alltid så lett å forutse hvor i 
boligen du kommer til å trenge stikkontak-
ter i fremtiden. Med den nye strømskinnen 
Mainline kan du flytte på, ta bort og legge 
til strøm- og datakontakter som det passer 
deg. Systemet leveres av firmaet Tek Elec-
tric, og prisene vil variere etter størrelsen 
på oppdraget. www.tekelectric.no 

  Nytt på markedet // MAI 2015

Vi resirkulerer
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 Den som aldri har angret eller gjort noe som man ikke 
burde gjort, er mennesker som ikke har gjort særlig mye.

I 2014 ble det i Norge 
utbetalt 1 155 mrd kroner 
i lønn og honorarer. Dette 
er 45 mrd mer enn 2013. 

Alt mulig-ovnen
Electrolux CombiSteam Pro er den første helauto-

matiske kombidampovnen på markedet med en 
avansert fuktighetssensor og FullTaste-dampsystem 

som sikrer nøyaktig riktig mengde damp til alle 
ovnsretter, uten behov for manuell tilpasning. 

Trekk pusten og finn ovnen på www.electrolux.no.

Ekte trefølelse
Elegance fra Tarketts Atelier Collection er 
ekstra brede og tykke parkettgulv med ekte 
trefølelse. Gulvets naturlige utseende er 
understreket ytterligere ved at overflaten er 
lett børstet. Proteco hardvoksolje forsterker 
trefølelsen samtidig som gulvet  blir  lett 
å vedlikeholde. www.tarkett.no

Jabo mener de har mange rampete nyheter for de minste til hagen. Sortimenter 
av slike leker er større enn noen gang, ifølge Jabo selv. Hva som er rampete med 
denne gyngebilen i beskyttelsesimpregnert furu vet ikke vi, men vi synes den var 
så søt at vi tok den med i denne spalten. www.jabo.no

RAmpEtE 
lEkER

Ekstra vanningsarm
Classic Vanningsstav er et prak-
tisk redskap når du står et stykke 
unna det du skal vanne. Gardenas 
vanningsutstyr i serien Classic har 
fått flere nye og smarte funksjo-
ner som gjør vanningen i hagen 
enklere og mer ergonomisk. 
www.gardena.no

Kjør på gresset
Mangler du hestekrefter i kroppen og watt i armer og 
ben, kan Jonsereds nye serie sitteklippere Frontriders 
være midt i blinken for deg. 
Det er fire meget kraftige og 
allsidige maskiner. Med mye 
tilbehør er dette en maskin 
som kan brukes i hagen 
året rundt. www.jonsered.no  

Siv JenSen

  Nytt på mARkEdEt // MAI 2015 Økte til 
1 155 milliarder 
kroner
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• Kald og ufiltrert uteluft trenger inn
• Radon og fukt blir liggende i rommene

Installert
miniventilasjon

• Varmen i avtrekksluften blir gjenvunnet
og temperert uteluft føres inn

• Kontinuerlig luftutskiftning fører til friskere
innemiljø, mindre fukt og lavere radonmengde

UTEN MINIVENTILASJON MED MINIVENTILASJON

Tett inneluft / kjellerlukt?
Kondens på vinduer?
Radon?

Har du skadelig inneklima i form av:

MINIVENTILASJON

Gi ditt inneklima ett
skikkelig løft med ett
enkelt grep!

Bruk kampanjekode 
“bolig” i vår nettbutikk.
Mer informasjon finner du på:
www.miniventilasjon.no

KAMPANJE

Kampanjeperiode: gjelder ut juni. Begrenset antall.

FØR:
5200 KR

NÅ:
4420 KR

SPAR
780 kr
+ fri frakt verdi 200kr

Miba_helside_nr3  23.04.15  12.16  Side 1

Økte til 
1 155 milliarder 
kroner



Kvalitet i arbeid

Kampanjetilbud på et 
begrenset antall biler

Les mer på kampanje.mercedes-benz.no/vito

Tilbudet gjelder ut juni 2015. Pris inkl. lev. Oslo.  
Forbruk blandet kjøring: 0,63 liter pr/mil. CO2-utslipp: 169 g/km. Importør: Bertel O. Steen AS.

Nye Vito – med forhjulstrekk
Komplett bil med høyt utstyrsnivå til gunstig pris

299.900,-Nå
kun

eks.
mva.

Nye Vito er et stort skritt frem-
over for alle som setter høye krav. Du får rå kom-
fort, imponerende drivstofføkonomi og overlegen 
driftssikkerhet. 

Audio 10 med Bluetooth® musikk streaming 
og handsfree mobiltelefoni

Komfort førersete med dobbelt 
passasjersete

Fast tilhengerfesteWebasto vannvarmer med fjernkontroll

Et utvalg standardutstyr:
• Webasto vannvarmer med fjernkontroll
• Multifunksjonsratt i skinn
• Radio med Handsfree og streaming
• Tilhengerfeste

• Skyvedør begge sider
• Mørke ruter
• Vinterhjul

1_1_A4_Vito_111_Hus_og_Bolig.indd   1 22.04.15   11.54
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Hus & Bolig digitalt

Nyheter fra 
Huseiernes Landsforbund

 MEDLEMSNYTT //      91-102Si
D

E

For å lese Hus&Bolig på ditt nettbrett eller på 
smarttelefonen, laster du ned Hus & Bolig-ap-
pen der du kjøper dine apper. Den er gratis for 
alle. Deretter kan du som medlem laste inn bla-
dene gratis, mens ikke-medlemmer må betale 
for bladene. Bildeserien over viser i hovedtrekk 
hvordan du går frem for å få gratis tilgang. 

Fremgangsmåten vil variere noe, etter hvilken 
smarttelefon eller hva slags nettbrett du bruker. 

Merk deg at kampanjekoden for gratisblader 
er “bolig2015” (små bokstaver, ingen mellom-
rom.) Blader som er eldre enn nummer 4-2013 
vil ikke bli tilgjengelige via appen, men alle ny-
ere utgaver vil legges ut fortløpende.  

Er du ute etter eldre Hus & Bolig-utgaver, min-
ner vi om at alle tidligere blader ligger i pdf-
versjon på nettsidene våre hus-bolig.no under 
fanen «Tidligere utgaver». 

For 25 år 
siden...
klaget medlemmer 
på at Byfogden i Oslo 
hadde lang behand-
lingstid på grunn av 
EDB.

For 50 år 
siden...
belyste magasinet 
at bilkjøring utgjorde 
et stort problem for 
luftkvaliteten og  
larmen i byene.

Vil du lese Hus & Bolig på nettbrett eller smarttelefon? 
Da er det bare å laste ned Hus & Bolig-appen. 

For 100 år 
siden...
meldte bladet at 
medlemskapet i  
forbundet kostet  
1 krone. Da fikk man 
bladet “Huseieren” 
gratis i posten og  
10 % rabatt på  
støvsugerarbeider.

1 // Hus & Bolig-
appen finner du 
der du kjøper dine 
apper. Installer. 

4 // Velg «Opprett konto». 
Skriv inn din e-postadres-
se og et valgfritt passord 
(minst fem tegn). Trykk 
på «Opprett konto».

2 // Trykk på 
«Abonner nå».

3 // Trykk på 
«Kampanjekode?».

5 // Velg «Logg 
inn». Skriv inn 
e-postadressen og 
passordet og trykk 
på «Logg inn».

8 // Du får tilgang også 
til tidligere utgivelser, 
tilbake til nummer 
4 - 2013.

6 // Skriv inn 
«bolig2015» i feltet 
for kampanjekode. 
Trykk Gå eller Lås 
opp magasin.

7 // Bladene lastes 
gratis inn i appen.
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Tour de Norvège
TeksT: Linda Ørstavik Öberg     FoTo: dag erik kongsLie

Huseiernes Landsforbund reiser i disse dager landet rundt sammen 
med Varme & Bad for å fortelle om alle fordelene ved yrkesfag.

Det er ingen hemmelighet at rekrutteringen 
til yrkesfag fremdeles er lav, og ikke minst 
er gjennomføringsprosenten for dårlig. Det 
vil på sikt føre til stor mangel på faglært ar-
beidskraft innenfor både offentlig og privat 
sektor. Dette vil rørleggerkjeden Varme & Bad 
og Huseiernes Landsforbund gjøre noe med, 
så derfor reiser de nå rundt for å besøke vide-
regående skoler i hele Norge med «Tour de 
Norvège».

ting kommer ikke gratis
Ungdommene på Kuben videregående skole 
på Økern følger nøye med. Alle er i alderen 
16 – 20 år, og går enten første eller andre året. 
Når komiker Kristian Arntsen spør salen om 
hva de vil bli, hagler svarene.
 «Rørlegger», «maler», «millionær».
 Og siden få ting i livet er gratis, så gir han 
ungdommene en morsom leksjon om moral, 
holdninger og valg i livet.

viktigheten av et smil
Daglig leder i Varme & Bad, Øystein Kjellsen, 
snakker mye om hva som skal til for å bli en 
god håndverker. 
 – Du må stå opp om morgenen i rett tid, 

spise sunt, gjøre ditt beste og inspirere de 
rundt deg, sa han.
 Han legger vekt på at fagstolthet, hold-
ninger, kultur og samarbeid sammen danner 
grunnlaget for en vellykket arbeidsplass med 
lønnsomhet og vekst. Han er også opptatt av 
å løfte statusen til yrkesfagene, og understre-
ker at det ikke er sant at advokater tjener flesk 
og at håndverkere er nederst på lønnsstigen.

tillit
Geir Engebraaten, prosjektleder og kursan-
svarlig i Huseiernes Landsforbund, snakket 
mye om tillit og kundens forventninger.
 – Uten tillit kommer du ingen vei med 
kundene. Du må være til å stole på, hvis ikke 
vil ingen åpne døra for deg eller gi deg nøk-
kelen mens de er borte.
 Han snakket også om utfordringene i da-
gens marked med stor mangel på håndver-
kere, og at det er de som velger yrkesfag som 
er jobbvinnerne fremover.
 – Det er dere som er fremtiden. Vi får sta-
dig mer arbeidsinnvandring, og det ligger i 
den norske folkesjela å eie sin egen bolig. Da 
trenger man hjelp av dere på et eller annet 
tidspunkt, sier han. 

– Jeg kommer til å 
huske det om smil 
og tillit, det synes 

jeg er viktigst.
Hamza boutafaLa, 

eLev ved kuben vgs.

  MEDLEMSNYTT // opplæring
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Lærlinger til sommeren
Hamza Boutafala (17) og Ewelina Sekiw (18) har begge be-
stemt seg for hva de skal bli. Mens Hamza er fast bestemt på 
å bli blikkenslager, vil Ewelina bli maler.
 – Jeg likte spesielt den delen som gikk på holdninger og 
stolthet. Det skal jeg ta med meg når jeg begynner som lær-
ling, sier Boutafala.
 Begge to begynner som lærlinger allerede til sommeren, 
og begge gleder seg.
 På spørsmål om hva de kommer til å huske av dagens 
foredrag, svarer Sekiw at hun synes alle punktene var like vik-
tige.
 – Jeg kommer til å huske det om smil og tillit, det synes 
jeg er viktigst, sier Boutafala.

Landet rundt
– Vi setter stor pris på at de kommer hit for å snakke til elev-
ene. Det er fine innspill, og de hjelper til med å promotere 
faget. Ingenting er bedre enn det, sier Ismail Kandrovch, en 
av klassens lærere.
 Geir Engebraaten sier at de har fått mange takkeerklærin-
ger fra lærere som setter pris på at det kommer noen utenfra 
som forteller elevene det samme som de forsøker å formidle 
fra pensum. Kjellsen håper at foredraget kan inspirere flere 
til å velge yrkesfag i fremtiden, og at de kan være med på 
å forme stolte håndverkere som kanskje en gang blir ansatt 
hos nettopp Varme & Bad. På turen skal de også innom alle 
landets VB-bedrifter og fylkenes opplæringskontorer. 
loo@huseierne.no

Du må være til å stole på, hvis ikke vil ingen åpne døra for deg el-
ler gi deg nøkkelen mens de er borte, påpeker Geir Engebraaten.

Hamza Boutafala (17) vil bli blikkenslager og Ewelina Sekiw 
velger maleryrket.

VI KUTTER DINE 
STRØMUTGIFTER

» Varmt bad hele året
 Uten varmekabler

» Varm hus OG varmt vann – samtidig
 Ikke enten/eller som er vanlig

» Automatisk temp. styring

» Varmvannsbereder

» Akkumulator/buffertank
 340 eller 450 liter
 Kan leveres med A-klasse pumper

» Kan leveres med A-klasse pumper
 Y�erligere strømsparing

» Strøm/effektmåler inkludert i prisen
 Gir kontroll på strømforbruk

» Nyhet! Tilkopling for solfanger

» Enkel Installasjon
 Alt i e� kabine� = en komple� løsning

 
 

Simply the Best

Varmepumper vann/vann
Elektrisk øyeblikks-
vannvarmer
» Ersta�er varmtvannstank
» Sparer strøm
» Egnet til hus og hy�e

AluPlex
Gulvvarme-rør
- Bedre varmeledning 
- Eliminerer knirk i gulv
- 100% luft tett
  (PEX rør er ikke det)
- Lett å jobbe med

MESSETILBUD
på gulvvarme!

Ekowell 
varmepumpe
Vi har levert 11 stk av 
denne på Harøya som 
har 1100 innbyggere

Smarte løsninger.   Tlf: 97 11 23 77 - 717 00 109
F-GASS30 års 

erfaring

Besøk oss på boligmessen
i Molde 31. okt - 2. nov.

www.energi-spar.no
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Nettbutikk: www.moeco.no
Ordretelefon: 55 23 60 60

Fraktfrie lavpristilbud kun kr. 100,- 
for ekspedisjon.

Ved evt. retur betaler kjøper returfrakt.

Spesialforretning midt i gågaten.
Strandgaten 71 – 5004 Bergen

Nettbutikk: www.moeco.no
Ordre telefon 55236060/ Fraktfrie lavpristilbud!

KJØTTKVERN 
Elektrisk
Motor 750 W.  
Kapasitet 150 kg/timen

Stasjonær fres for metall
Motor 1,1 kwVekt 195 kg. 16mm chuchs

Levert uten stativ KUN 11.900,-
Levert med stativ KUN 14.900,-

Motor 1,1 kwVekt 195 kg. 16mm chuchs

MASKINSKRUSTIKKE 

kr 250,-

BENKBOREMASKIN
5 hastigheter.400W 500-2500 o/min
16 mm chuchs vekt 30 kg. 

 KNALLTILBUD!  1790,-
BENKBOREMASKIN 

SØYLEBOREMASKIN
25 mm borekapasitet. 1000 W,
Total høyde 1.635 mm.             KR 3990,-

Borsett til benkboremaskin m/kon 
2 14,5-23 mm               

                KR 790,-

Type 400/8/50, 1-faset, 400 ltr/min.  
Maksimaltrykk 9,5 kg, 50 ltr. tank.  
2-sylindret. Med hjul. Veil. kr. 4980,- 

KUN 2790,-
Type 400/8/90, 1-faset, 400 ltr/min.  
90 ltr. tank. 2-sylindret pumpe.  
Med hjul. Veil. kr. 5800,-          KUN 3490,-

Reimdrevet, 4 HK, 3-faset.  
150 ltr. tank.  
Før kr. 8900,-                           KUN 6990,-
Reimdrevet, 5 HK, 
3 faset 150 ltr. tank              KUN 8490,-

Reimdrevet, 3HK, 
1-Faset, 150 ltr. tank.           KUN 5290,-

KOMPRESSORER
Utstyrt med reduksjonsventil. Alle 
modeller kobler ut på maksimal-
trykk og kobler  aut. inn på 7-8 kg. 
 når trykket reduseres.

Nyhet! 
Stasjonær sirkelsag de lux.
Motor 2 HK
Kuttdybde 78 cm
Vekt 30 kg. 
Veil 2.990,-  KR 1890,-
Gulvstativ 250,-

STASJONÆR 
SIRKELSAG

9'' VINKELSLIPER 2000W
Levert med diamantblad. 
Veil. 1980,-  

10 stk. KUTTSKIVER jern eller stein KR 199,-

KUN                                                     795,-

De lux modell 
Hele 7 tonn kraft 52 cm  
(Den beste vi har prøvet)
Veil. kr. 5.300,- 

Gulvstativ               

KR 370,-2.590,-

VEDKLØYVER

SPONAVSUG
550 W. 1 fas

 1490,-
750 W. 1 fas 30 kg

1790,-
2 HK. 1-fas. Sugekapasitet 
2500 m3 time. Vekt 53 kg                                 

2990,-

KJETTINGTALJE
m/sikkerhetsklemme 
3 mtr. løftehøyde.

1 tonns kap.  KUN 690,-
2 tonns kap.  KUN 990,-
3 tonns kap.  KUN 1290,-
Kjettingtalje m/6 mtr. løftehøyde 

1 Tonn KUN 990,- 
2 Tonn KUN 1290,-
Vi har også elektriske kjetting-

taljer, se www.moeco.no

VANNPUMPE
Trykktank i stål m/gummiblære som 
minsker risiko for dårlig vann og 
korrosjon. Tilkobling for 1" rør. 
Motor 5 A = 1050 W. Avgitt effekt 375 
W.Maks kapasitet 3800 l/t. Veil 1785,-

KUN 1290,- De Luxe modell
Vannpumpe med rustfri, 
underliggende tank

KR 1.590,-

STASJONÆR BÅND OG 
DISCSLIPER
De lux modell 
Båndstørrelse 100x915. Slipetallerken 150mm. 
MOTOR 400W 1 fas. Vekt 17 kg.

JUBELPRIS 1.190,-

AVSUG m/støvsekk
1 HK ca 850 m3/time. 
Vekt 20 kg. Kan også brukes 
uten sekk for avtrekk. 

kun 1590,-

INVERTER 160
A 10-160 – A: for elektrode 1, 6-3,25 mm.
Vekt 10 kg. Levert m/sveisekabler.
Veil. kr. 3.900,-

Kun 1790,-
Tig sveis: se www.moeco.no

Båndsag 
Ekstra stabil gulvmodell
Levert med gulvstativ og anlegg.
Maks sagehøyde 180mm.
Motor 800 Watt.
Vekt ca 65 kg. 

Moe-pris 4.290,-

Gulvmodell 
Båndstørrelse 150x1220mm. Sliperondell 250 mtr. Motor 800W. 
Levert med gulvstativ. Veil.kr. 3980,- 

KUN kr. 3.590,-

TALON 16’’ KJEDESAG 
De Lux. 1800 W. 
Veil. 1690,-   

KUN 795,-
AL-KO KJEDESAG 
2200 watt 16” Sverd.
Partivare.   

KUN 995,-

10” PLAN & 
TYKKELSESHØVEL
3HK motor.
Stort utvalg priser fra 

KUN 5500,-

KUN 2800,-

KR 10.900,-

ELEKTRISK VINSJ

Kapasitet 100/200 kg 500 W. 
motor 3 mm wire 11 mtr. 
Hastighet 11 m/min. Før 1590,-  KUN 695,-
Kapasitet 200/400 kg.  KUN 995,-
Kapasitet 300/600 kg.1300w  KUN 1290,-
IDEELL FOR BÅTOPPTREKK:
Kapasitet 400/800 kg.  KUN 1780,-
Levert med 20 meter wire.

Kapasitet 600/990 kg
Levert med 18 meter wire. 
Veil 4500,- Kampanjepris KUN 2990,-

10˝ KJØTTBÅNDSAG
For kjøttsaging og kjøttkverning. Maks skjære-
dimensjoner. Bredde maks 250 mm. Høyde 
maks 254 mm. Motor 1 HK 1-fas. Vekt 58 kg. 
Levert m/kjøttkvern

10˝ KJØTTBÅNDSAG DELUXMODELL
Konstruert for et større bruk. Veil. 7.990,-

KR  3490,-

KR  4990,-

NYHET! MIG 150DP
Turbo viftekjølt.
Effekt 35 - 150 Amp. 4 strøminnstillinger. 
Trinnløs  innstilling av trådmating. 
Kan anvendes med 0,7 kg. og 5 kg. trådspole. 
Leveres med rørtråd og maske. Kan også 
anvendes med gass 

               JUBELPRIS  1.490,- GASSUTSTYR KR. 500,-

METALL-
DREIEBENK MED 
MATING
Dreielengde 400 mm. Spindelhøyde 125 mm. 
1-fas. 6 hast. Vekt 130 kg. LEVERT MED STATIV       

STØYSVAK VALSEKVERN
2500 W FOR GREINER OPP TIL 40 MM
ÅRETS BESTSELGER!
Veil. 3.900.-
2000W Veil 3900,

NÅ TIL JUBELPRIS!

1590,-

TREDREIEBENK de lux
Proffen for den viderekomne. 
900 mm dreielengde. Vangen i høvlet støpejern. 
Kan dreie skåler opp til 45 cm diam. 10 has-
tigheter 500-2000 o/min.  Motor 3/4 HK avgitt. 1 
fas. Vekt 86 kg. Levert m/stativ.

KUN  

3590,-
Kopieringsanlegg KR  1490,-

6 stk dreiejern 
proff  1000,-

Planskive 250,-

Skålchuchs 995,-

WIREJEKKTALJE
800 kg.
Levert med 20 mtr. wire

KUN 1390,-
1600 kg.
Levert med 20 mtr. wire

KUN 1980,-

METALLBÅNDSAG
550 W.  

KUN 3990,-

Dieselaggregat mod SDG5500
Leverer 4,5 Kw Veil 11900,-                   KUN 9900,- 

Mod. 2500, 
Leverer 2200W KUN 2990,-

Bensin. 4000 watt 
med elektrisk start KAMPANJEPRIS 5990,-

Nyhet! Mod. 3000 m/ el start,  
Leverer kontinuerlig 2500 Watt. KUN 3990,-

STRØM-
AGGREGATER

for lenseoppgaver, 
Navigator 4000 l/timen, 995,-

MOE PRIS 398,-
1449, 7000 
l/timen, 1390,- MOE PRIS  795,-
   
Dykkpumpe 750W JH750 12000 l./t. 
Maks høyde 11m. KUN 995,-
Dykkpumpe for skittvann 
JH550 12000 l./t. Maks høyde 6 meter 
KUN 1000,-

DYKKPUMPE

Bensin. 5000 watt 
med elektrisk start KAMPANJEPRIS 7490,-

KR 2590,-De lux modell 12 hastigheter.
600W 16mm chuchs vekt 61 kg.

1590,-
KNALLPRISMOTORSAG

Motorsag 40 ccm 16” 
Veil 2690,-

INVERTER 200A Kun 2500,-

Større vannpumper se: 
www.moeco.no

BENSINDREVET MOTORSAG
Talon.Lettvekteren 35ccm 14” 
Veil 1990,-

KNALLPRIS

1.095,-

BETONGBLANDER
210 liter.
1000 watt.

KAMPANJEPRIS 
KUN KR. 3.290,-

KAPP OG SLISSESAG
2200watt motor. Kuttdybde 70mm.
Levert med 250mm HM blad.

KAMPANJEPRIS KUN 2.490,-2.490,-

LØPEKATT
1 tonn KUN 995,-
2 tonn KUN 1.190,-
Se løfteutstyr www.moeco.no

BORHAMMER SDS-MAX
Semi-Proff kvalitet.
Max 38mm borekapasitet. Hele 9 Joule.

SUPERTILBUD KR. 1.790,-
Max 38mm borekapasitet. Hele 9 Joule.

VEDKAPPSAG
Ekstra kraftig og stabil, 
hele 450 mm HM sagblad.

KAMPANJEPRIS KUN 3.790,-3.790,-

STRØMAGGREGAT
INVERTER
Inverter aggregat SIG1100.
Leverer 1000 Watt. Vekt 23 kg.

SUPERPRIS KUN 1590,-
Inverter aggregat SIG2000.
Leverer 1800 Watt. Vekt 29 kg.

SUPERPRIS KUN 2790,-
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Hver sine oppgaver

TeksT: NiNa GraNluNd Sæther    FoTo: MoMeNt Studio

Etter seks måneder i stolen som administrerende direktør, har Elisabeth Kristensen 
funnet seg vel til rette i Huseiernes Landsforbund. Peter Batta har gått over 

i rollen som generalsekretær. Sammen har den nye lederduoen 
funnet en klar og tydelig arbeidsdeling.

  MEDLEMSNYTT // HL

Nettbutikk: www.moeco.no
Ordretelefon: 55 23 60 60

Fraktfrie lavpristilbud kun kr. 100,- 
for ekspedisjon.

Ved evt. retur betaler kjøper returfrakt.

Spesialforretning midt i gågaten.
Strandgaten 71 – 5004 Bergen

Nettbutikk: www.moeco.no
Ordre telefon 55236060/ Fraktfrie lavpristilbud!

KJØTTKVERN 
Elektrisk
Motor 750 W.  
Kapasitet 150 kg/timen

Stasjonær fres for metall
Motor 1,1 kwVekt 195 kg. 16mm chuchs

Levert uten stativ KUN 11.900,-
Levert med stativ KUN 14.900,-

Motor 1,1 kwVekt 195 kg. 16mm chuchs

MASKINSKRUSTIKKE 

kr 250,-

BENKBOREMASKIN
5 hastigheter.400W 500-2500 o/min
16 mm chuchs vekt 30 kg. 

 KNALLTILBUD!  1790,-
BENKBOREMASKIN 

SØYLEBOREMASKIN
25 mm borekapasitet. 1000 W,
Total høyde 1.635 mm.             KR 3990,-

Borsett til benkboremaskin m/kon 
2 14,5-23 mm               

                KR 790,-

Type 400/8/50, 1-faset, 400 ltr/min.  
Maksimaltrykk 9,5 kg, 50 ltr. tank.  
2-sylindret. Med hjul. Veil. kr. 4980,- 

KUN 2790,-
Type 400/8/90, 1-faset, 400 ltr/min.  
90 ltr. tank. 2-sylindret pumpe.  
Med hjul. Veil. kr. 5800,-          KUN 3490,-

Reimdrevet, 4 HK, 3-faset.  
150 ltr. tank.  
Før kr. 8900,-                           KUN 6990,-
Reimdrevet, 5 HK, 
3 faset 150 ltr. tank              KUN 8490,-

Reimdrevet, 3HK, 
1-Faset, 150 ltr. tank.           KUN 5290,-

KOMPRESSORER
Utstyrt med reduksjonsventil. Alle 
modeller kobler ut på maksimal-
trykk og kobler  aut. inn på 7-8 kg. 
 når trykket reduseres.

Nyhet! 
Stasjonær sirkelsag de lux.
Motor 2 HK
Kuttdybde 78 cm
Vekt 30 kg. 
Veil 2.990,-  KR 1890,-
Gulvstativ 250,-

STASJONÆR 
SIRKELSAG

9'' VINKELSLIPER 2000W
Levert med diamantblad. 
Veil. 1980,-  

10 stk. KUTTSKIVER jern eller stein KR 199,-

KUN                                                     795,-

De lux modell 
Hele 7 tonn kraft 52 cm  
(Den beste vi har prøvet)
Veil. kr. 5.300,- 

Gulvstativ               

KR 370,-2.590,-

VEDKLØYVER

SPONAVSUG
550 W. 1 fas

 1490,-
750 W. 1 fas 30 kg

1790,-
2 HK. 1-fas. Sugekapasitet 
2500 m3 time. Vekt 53 kg                                 

2990,-

KJETTINGTALJE
m/sikkerhetsklemme 
3 mtr. løftehøyde.

1 tonns kap.  KUN 690,-
2 tonns kap.  KUN 990,-
3 tonns kap.  KUN 1290,-
Kjettingtalje m/6 mtr. løftehøyde 

1 Tonn KUN 990,- 
2 Tonn KUN 1290,-
Vi har også elektriske kjetting-

taljer, se www.moeco.no

VANNPUMPE
Trykktank i stål m/gummiblære som 
minsker risiko for dårlig vann og 
korrosjon. Tilkobling for 1" rør. 
Motor 5 A = 1050 W. Avgitt effekt 375 
W.Maks kapasitet 3800 l/t. Veil 1785,-

KUN 1290,- De Luxe modell
Vannpumpe med rustfri, 
underliggende tank

KR 1.590,-

STASJONÆR BÅND OG 
DISCSLIPER
De lux modell 
Båndstørrelse 100x915. Slipetallerken 150mm. 
MOTOR 400W 1 fas. Vekt 17 kg.

JUBELPRIS 1.190,-

AVSUG m/støvsekk
1 HK ca 850 m3/time. 
Vekt 20 kg. Kan også brukes 
uten sekk for avtrekk. 

kun 1590,-

INVERTER 160
A 10-160 – A: for elektrode 1, 6-3,25 mm.
Vekt 10 kg. Levert m/sveisekabler.
Veil. kr. 3.900,-

Kun 1790,-
Tig sveis: se www.moeco.no

Båndsag 
Ekstra stabil gulvmodell
Levert med gulvstativ og anlegg.
Maks sagehøyde 180mm.
Motor 800 Watt.
Vekt ca 65 kg. 

Moe-pris 4.290,-

Gulvmodell 
Båndstørrelse 150x1220mm. Sliperondell 250 mtr. Motor 800W. 
Levert med gulvstativ. Veil.kr. 3980,- 

KUN kr. 3.590,-

TALON 16’’ KJEDESAG 
De Lux. 1800 W. 
Veil. 1690,-   

KUN 795,-
AL-KO KJEDESAG 
2200 watt 16” Sverd.
Partivare.   

KUN 995,-

10” PLAN & 
TYKKELSESHØVEL
3HK motor.
Stort utvalg priser fra 

KUN 5500,-

KUN 2800,-

KR 10.900,-

ELEKTRISK VINSJ

Kapasitet 100/200 kg 500 W. 
motor 3 mm wire 11 mtr. 
Hastighet 11 m/min. Før 1590,-  KUN 695,-
Kapasitet 200/400 kg.  KUN 995,-
Kapasitet 300/600 kg.1300w  KUN 1290,-
IDEELL FOR BÅTOPPTREKK:
Kapasitet 400/800 kg.  KUN 1780,-
Levert med 20 meter wire.

Kapasitet 600/990 kg
Levert med 18 meter wire. 
Veil 4500,- Kampanjepris KUN 2990,-

10˝ KJØTTBÅNDSAG
For kjøttsaging og kjøttkverning. Maks skjære-
dimensjoner. Bredde maks 250 mm. Høyde 
maks 254 mm. Motor 1 HK 1-fas. Vekt 58 kg. 
Levert m/kjøttkvern

10˝ KJØTTBÅNDSAG DELUXMODELL
Konstruert for et større bruk. Veil. 7.990,-

KR  3490,-

KR  4990,-

NYHET! MIG 150DP
Turbo viftekjølt.
Effekt 35 - 150 Amp. 4 strøminnstillinger. 
Trinnløs  innstilling av trådmating. 
Kan anvendes med 0,7 kg. og 5 kg. trådspole. 
Leveres med rørtråd og maske. Kan også 
anvendes med gass 

               JUBELPRIS  1.490,- GASSUTSTYR KR. 500,-

METALL-
DREIEBENK MED 
MATING
Dreielengde 400 mm. Spindelhøyde 125 mm. 
1-fas. 6 hast. Vekt 130 kg. LEVERT MED STATIV       

STØYSVAK VALSEKVERN
2500 W FOR GREINER OPP TIL 40 MM
ÅRETS BESTSELGER!
Veil. 3.900.-
2000W Veil 3900,

NÅ TIL JUBELPRIS!

1590,-

TREDREIEBENK de lux
Proffen for den viderekomne. 
900 mm dreielengde. Vangen i høvlet støpejern. 
Kan dreie skåler opp til 45 cm diam. 10 has-
tigheter 500-2000 o/min.  Motor 3/4 HK avgitt. 1 
fas. Vekt 86 kg. Levert m/stativ.

KUN  

3590,-
Kopieringsanlegg KR  1490,-

6 stk dreiejern 
proff  1000,-

Planskive 250,-

Skålchuchs 995,-

WIREJEKKTALJE
800 kg.
Levert med 20 mtr. wire

KUN 1390,-
1600 kg.
Levert med 20 mtr. wire

KUN 1980,-

METALLBÅNDSAG
550 W.  

KUN 3990,-

Dieselaggregat mod SDG5500
Leverer 4,5 Kw Veil 11900,-                   KUN 9900,- 

Mod. 2500, 
Leverer 2200W KUN 2990,-

Bensin. 4000 watt 
med elektrisk start KAMPANJEPRIS 5990,-

Nyhet! Mod. 3000 m/ el start,  
Leverer kontinuerlig 2500 Watt. KUN 3990,-

STRØM-
AGGREGATER

for lenseoppgaver, 
Navigator 4000 l/timen, 995,-

MOE PRIS 398,-
1449, 7000 
l/timen, 1390,- MOE PRIS  795,-
   
Dykkpumpe 750W JH750 12000 l./t. 
Maks høyde 11m. KUN 995,-
Dykkpumpe for skittvann 
JH550 12000 l./t. Maks høyde 6 meter 
KUN 1000,-

DYKKPUMPE

Bensin. 5000 watt 
med elektrisk start KAMPANJEPRIS 7490,-

KR 2590,-De lux modell 12 hastigheter.
600W 16mm chuchs vekt 61 kg.

1590,-
KNALLPRISMOTORSAG

Motorsag 40 ccm 16” 
Veil 2690,-

INVERTER 200A Kun 2500,-

Større vannpumper se: 
www.moeco.no

BENSINDREVET MOTORSAG
Talon.Lettvekteren 35ccm 14” 
Veil 1990,-

KNALLPRIS

1.095,-

BETONGBLANDER
210 liter.
1000 watt.

KAMPANJEPRIS 
KUN KR. 3.290,-

KAPP OG SLISSESAG
2200watt motor. Kuttdybde 70mm.
Levert med 250mm HM blad.

KAMPANJEPRIS KUN 2.490,-2.490,-

LØPEKATT
1 tonn KUN 995,-
2 tonn KUN 1.190,-
Se løfteutstyr www.moeco.no

BORHAMMER SDS-MAX
Semi-Proff kvalitet.
Max 38mm borekapasitet. Hele 9 Joule.

SUPERTILBUD KR. 1.790,-
Max 38mm borekapasitet. Hele 9 Joule.

VEDKAPPSAG
Ekstra kraftig og stabil, 
hele 450 mm HM sagblad.

KAMPANJEPRIS KUN 3.790,-3.790,-

STRØMAGGREGAT
INVERTER
Inverter aggregat SIG1100.
Leverer 1000 Watt. Vekt 23 kg.

SUPERPRIS KUN 1590,-
Inverter aggregat SIG2000.
Leverer 1800 Watt. Vekt 29 kg.

SUPERPRIS KUN 2790,-
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Etter mer enn 25 år i forbundet ønsket 
Peter Batta (64) å bli fritatt for alle opp-
gaver som har med administrasjon og sty-
rearbeid å gjøre. Heretter skal han arbeide 
mer målrettet og aktivt mot myndigheter 
og politiske partier for å ivareta medlem-
menes boligpolitiske interesser. I tillegg er 
presse og media hans domene.
 Elisabeth Kristensen (54) skal styre 
skuta og har overtatt ansvaret for den dag-
lige driften av organisasjonen. Nå er det 
hun som er administrerende direktør med 
de fullmakter som ligger i det. 
 – Det har vært en todeling av arbeids-
oppgaver også tidligere. Da organisasjons-
sjefen ble pensjonert, falt brikkene på 
plass. Den stillingen er nå borte. Med en 
ny leder ved roret har arbeidsdelingen 
blitt langt tydeligere enn tidligere, påpeker 
Batta.
 Han innrømmer at han er litt syvende 
far i huset, men mener det er helt nødven-
dig i en opplæringsfase.
 – De første to, tre månedene kom de 
ansatte inn til meg hvis det var noe de 
lurte på – slik de alltid har gjort – men nå 
går de til Elisabeth. Og skulle noen dukke 
opp hos meg, sender jeg dem videre.

Drømmejobb
Kristensen mener hun har fått drømme-
jobben.
 – Det overrasket meg positivt at HL 
har så dyktige og kunnskapsrike ansatte, 
distriktsledere og tillitsvalgte. Det kan vir-
ke som om man over tid har vært dyktig 
på å hente inn personer med høy kompe-
tanse innen eiendom og relaterte områder 
til sentrale verv. Og så gleder det meg stort 
at vi som organisasjon har en så stor tyng-

de og posisjon innen fagfeltet eiendom 
, påpeker hun. Siviløkonomen har som 
ambisjon å gjøre HL til en uunnværlig 
forbrukerorganisasjon for boligeiere.
 Hun vil blant annet arbeide tettere 
mot de 23 distriktslederne som er HLs an-
sikt rundt omkring i lan-
det. Hun vil være pådriver 
for profesjonalisering av 
driften og støtte opp under 
aktiviteten i distriktene. 
Distriktslederne rapporte-
rer nå direkte til henne – 
noe hun mener vil bidra 
positivt.
 – De fleste medlemme-
ne er jo ute i distriktene. 
Derfor er det viktig at vi er 
synlige også utenfor Oslo-
gryta. Distriktslederne skal være leddet 
mellom medlemmene og organisasjonen 
sentralt, påpeker hun. 
 For øvrig mener hun det er et privile-
gium å jobbe i team med Peter Batta. 
 – Jeg er imponert over hvordan han 
har overlatt stafettpinnen til meg.

Målrettet
Organisasjonen er utelukkende finansiert 
av medlemskontingenten, og ca. 30 med-
arbeidere er lokalisert i Fred. Olsens gate 
5 i Oslo. I tillegg har HL 22 dyktige jusstu-
denter som arbeider deltid med å besvare 
medlemshenvendelser. Sammen med le-
dergruppa har den nye direktøren spikret 
målene det skal jobbes mot. HL skal først 
og fremst være en respektert og innflytel-
sesrik forbrukerorganisasjon, og medlem-
menes interesser skal være i fokus. Og vi 
skal være i forkant digitalt.
 – Det er viktig å sette en felles retning 
for hele organisasjonen, det er viktig at 
vi trekker i samme retning, understreker 
hun. – Vi skal gjøre mer av det vi allerede 
er gode på. Vi skal jobbe interessepoli-
tisk og vi skal yte juridisk bistand. HL har 
noen av Norges beste jurister innen eien-
dom. Vi skal gi medlemmene fordelaktige 
rabatter og bli enda bedre på å synliggjøre 
verdien av medlemskapet. Og vi 
skal formidle nyttig informasjon 
gjennom hjemmesider og et 
godt fagblad. Og jo mer vi 
klarer å gjøre tilgjenge-
lig på nett, desto let-
tere blir det for med-

lemmene å få hjelp, blant annet ved at vi 
frigjør kapasitet i medlemsservice og på 
jusstelefonen. 
 Hun er også opptatt av at HL bruker 
størrelse (vi teller nå over 213 000 med-
lemmer) og posisjon til påvirkning og 

inngåelse av gode avtaler. 
 – Størrelsen forplikter, 
men den gir også store 
muligheter, sier hun.

Ikke arbeidsledig
Batta blir ikke arbeidsledig 
selv om han slipper unna 
en del tidkrevende oppga-
ver. Han skal fortsatt være 
organisasjonens ansikt 
utad.
 Boligpolitikk har vært 

lite prioritert i mange år, mener han.
 – Det er viktig at vi er med og påvirker. 
Når vi er aktive, ser vi at det skjer noe. Da 
får vi også resultater. Ta for eksempel det 
nye regelverket for utleie av egen bolig. 
Det er helt klart et resultat av vårt påvir-
kningsarbeid, sier han. Nå som kravene til 
utsikt og bodplass er redusert, vil det bli 
langt flere boliger til leie, og det igjen vil 
dempe prisene.
 Generalsekretæren lager flere presse-
meldinger enn tidligere. Han skal også 
drive med intern opplæring. Han ønsker 
at distriktslederne skal bli mer synlig i 
media. 
 – Vi prøver å bruke egen kompetanse 
fremfor eksterne rådgivere som First Ho-
use og lignende, påpeker han. Da er også 
historisk kunnskap viktig. Det nytter ikke 
å slette alt og begynne med blanke ark. 
Men etter landsmøtet i 2017 ser han for 
seg en liten nedtrapping. Da er han 66. 
ngs@huseierne.no

Adm.dir. Elisabeth Kristensen.

Generalsekretær 
Peter Batta.

– Jeg er im-
ponert over 

hvordan han har 
overlatt stafett-
pinnen til meg.
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I 2014 gjennomførte NTF-takstmenn over 200.000 takseringer over det ganske land.
En takstmann fra Norges Takseringsforbund setter pris på dine verdier.

Enten det er snakk om bolig, bil, båt, skade, nærings- eller landbrukseiendom.
Du kjøper deg trygghet når du benytter deg av en  

sertifisert NTF-takstmann.

Vi jobber hele tiden for å gi så god og riktig takst som overhodet mulig for at både 
kjøper og selger skal være sikre på verdien av salgsobjektet.

Finn din lokale takstmann på: ntf.no

VI sETTEr prIs på NorgE

10-4

”TaksT og pris”
DET Er goDT og VITE aT sTaDIg FlErE oppDagEr 

VErDIEN aV EN TaksTmaNN Fra NTF.
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San Sebastián 
og Bilbao:

Bli med Jørn Hoel på 
en gastronomisk reise 

Nordvest i Spania finner du den lille sjarmerende kyst-
landsbyen San Sebastian. Ingen by i verden har flere 
Michelin-stjerner. Og en kort kjøretur unna finner du 

Rioja-distriktet med noen av Spanias beste viner. Nå kan 
du bli med Huseiernes Landsforbund og Temareiser på 

en kulinarisk reise med Jørn Hoel som reiseleder.

14. - 18. OKTOBER 2015
Dag 1: 
Avreise fra Gardermoen kl 11.50 til Bilbao 
med KLM via Amsterdam. Innkvartering på 
Hotell Astoria 7 ****. Ettermiddagen fri før 
vi møtes kl. 20.00 for avreise til gamlebyen 
hvor vi er klar for “Txikiteo”. Denne formen 
for barrunder startet i 1840 da de første 
spiseklubbene ble etablert. Muntre gjenger 
på 14–16 personer hoppet fra bar til bar på 
jakt etter pintxo – et daglig fenomen både i 
Bilbao og San Sebastian. Pintxo er småret-
ter som ligner på tapas. Vi danner vår egen 

gjeng og gjør som de lokale. En lokal guide 
hjelper oss å finne de rette stedene. 

Dag 2:
Tur til regionen rundt Getaria – kjent for 
sitt gode kjøkken og sine gode viner. Åsene 
rundt byen er dekket med vinranker. Vi 
besøker en vingård som har drevet med 
vinproduksjon i flere generasjoner og som 
er en av de ledende produsenter av «Txa-
koli» hvitvin. Her blir det prøvesmaking.
Lunsj i San Sebastians gastronomiske sam-
funn. Her vil vi blant annet lære å forbe-
rede noen pintxos.
Ettermiddagen fri. KL. 20.00 blir det en 
kort busstur til Petritegi. Det er en gammel 
tradisjon å spise middag på en bondegård, 
og her får vi servert hjemmelaget tradisjo-
nell mat samt smake på årets produksjon 
av cider. En artig og uformell kveld

Dag 3: 
Formiddagen på egen hånd. Ta en tur til 
fots i denne flotte byen. En gang i tiden var 
byen et av Europas hotteste badesteder, be-
søkt av både kongelige og kjente forfattere. 
Byen oser av atmosfære med sine gamle, 
ærverdige bygninger og kulinariske steder.
Kl. 12.00 er det avreise til Jørns venn 
«Grillmesteren». I et gammelt steinhus har 
han designet justerbare griller som hever 
og senker ingrediensene over de åpne 
flammene.  Kullet har han funnet i skogen 
og blandet med eple, oliven og eiketre 
som gir maten fantastisk smak. Han griller 
også iskremen. Restauranten ble tildelt en 
Michelin-stjerne i 2010, og den har den har 
beholdt siden.
Kl. 16.00 møter vi vår masterchef og han 

Opplev vakre vinmarker og lokal spansk vin. Foto: Nina G. Sæther. På barene serveres smakfulle pintxos. Foto: Denis Doyle / NTB Scanpix.
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forteller sin historie om stedet og sine 
metoder for grilling.
Kl. 17.00 avreise mot Bilbao for innsjekk 
på Hotell Silken Gran Domine *****

Dag 4: 
Etter frokost blir vi hentet på hotellet av 
ønologen Jose Ramon som skal være vår 
guide i Rioja. Rioja-området fikk i 1991, 
som det eneste området i Spania, tilføyd 
C’en til sin DO. Dette er en intern range-
ring som viser at Rioja er regnet som det 
beste vindistriktet i Spania. Tradisjonelt 
er Rioja-vin en blanding av alle de tillatte 
druene hentet fra de tre delområdene. 
Men i den senere tid har man begynt med 
endrueviner og viner fra enkeltvinmarker.
Rioja er mest kjent for sine rødviner, og 
til disse vinene er det tradisjonelt tillatt 
med fire drue typer: Tempranillo, Gat-
nacha, Graciano og Mazuelo.
Første stopp blir hos den store produsen-
ten Vivanco. (vivancoculturadevino.es/
en/). Her finnes verdens største vinmu-
seum. Vi besøker vinproduksjonsområdet 
og får være med på vinsmaking.
Vi drar så videre til Rioja Alta Winery 
hvor vi får en omvising før vi går til 
kjøkkenet og får servert den tradisjonelle 
Rioja-stuingen laget av poteter og Cho-
rizo som vi nyter med vingårdens egen 
viner. 
Retur til Bilbao og tid på egenhånd.

Dag 5: 
Formiddagen på egenhånd. Utsjekking kl. 
12.00. Vi reiser da direkte til restauranten 
vår som har 3 stjerner i Michelin-guiden. 
Den er akkurat kåret til Europas beste!

Eieren av restauranten har bestemt seg 
for å gjøre et prosjekt der han vil ”bringe 
maten til folket”. Med det mener han at 
alle skal ha råd til å komme hit å få en 
smakebit – ikke bare de rikeste. Her kan 
vi få en liten tasting meny og hvitvinene 
Txakoli som de lager selv. Kokken benyt-
ter kun lokale råvarer. Stedet har egen 
hage og gartneri hvor de dyrker grønnsa-
ker og urter.  Rettene er et kunstverk både 
for øyet og ganen.
Etter lunsj avreise til flyplassen for hjem-
reise med KLM kl.17.25 via Amsterdam. 
Ankomst Gardermoen kl. 22.40.

Pris per. person i dobbeltrom kr 18 995,-
Tillegg enkeltrom kr 3 195,-

San Sebastián ligger på Spanias vestkyst Foto: Nina G. Sæther. Distriktet er kjent for sin txakoli-vin. Foto: Nina Granlund Sæther.

Jørn Hoel vil 
være reiseleder 
på hele turen.

Prisen inkluderer:
• Jørn Hoel som reiseleder på hele turen 
• Fly tur /retur
• Hotel Astoria 7 4* i 2 netter
• Hotel Silken Gran Domine 5* i 2 netter
• 4 frokoster
• Lunsj med tasting meny på 1* Michelin restaurant inkl. drikke
• Master class kurs på 1* Michelin restaurant
• Lunsj med tasting meny på 3* Michelin restaurant inkl. drikke
• Pinxos middag-tur inkl. guide og drikke
• Tur til Getaria med besøk på vingård for vinsmaking og besøk på ansjosfabrikk
• Lunsj og oppvisning i en tradisjonell txoko 
• Middag i Petritegi på et Cider-hus
• Utflukt til Rioja med ønologen Jose Ramon 
• Besøk og vinsmaking på to vingårder 
• Tradisjonell lunsj på en vingård inkl. drikke
• Transfer som beskrevet i programmet

For nærmere informajon og påmelding, ta kontakt med 
Temareiser AS tlf 23 38 33 00 eller post@temareiser.no
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HUSPAKKE 2
Kan bygges som C, D eller E. Totalvekt kun 280 kg. Typegodkjent kl.3.
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VESTFOLD
Olav Vilnes 
Storgt. 36 
3126 TØNSBERG 
Telefon 33 31 54 00 
vestfold@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

AGDER
Espen Solum 
Kongens gate 32, 
inng. Festningsgaten
4610 KRISTIANSAND 
Telefon 97 53 90 00 
vest–agder@huseierne.no

ROGALAND SØR
Frode Rødder
Postadresse: Postboks 8
4001 STAVANGER
Besøksadresse: Brødregaten 7
4012 STAVANGER
Telefon 51 53 99 57
Mobil 92 02 47 52
rogaland–s@huseierne.no

ROGALAND NORD
Knut Magnus Haavik
Haraldsgate 94 
Boks 490, 
5501 HAUGESUND 
Telefon 52 70 05 30
rogaland–n@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
Telefon 57 88 44 00
Mobil 95 49 55 55
sognogfjordane@huseierne.no

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

ROMSDAL
Magne Otterholm 
Hamnegaten 47 
6413 MOLDE 
Telefon 71 19 10 70  
Mobil 92 60 69 28 
romsdal@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

SØR–TRØNDELAG
Inger Johanne Dehli
Søndre gate 11
Postboks 2185
7412 TRONDHEIM
Telefon 815 10 111
sor–trondelag@huseierne.no

NORD–TRØNDELAG
Ingunn Kjeldstad
Kirkegata 12
Postboks 724 Moan 
7610 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

TROMS
Dagfinn Strønstad 
Besøksadresse:
Grønnegata 80 (Nordeabygget), 
inngang fra Fr. Langesgt. 25
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 

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
Ole Øyvind Moen
Hundskinnveien 94
Postboks 166,
1701 SARPSBORG
Telefon: 69 30 70 81
Mobil: 90 12 22 26 
ostfold–s@huseierne.no

ØSTFOLD NORD
Lars Erik Guttulsrød 
Henrich Gernersgate 14, 
1530 MOSS
Telefon 69 10 99 00
Mobil 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

OPPLAND NORD
Kåre B. Hansen
Storgata 2 H
2670 OTTA
Mobil 95 96 98 11
oppland–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

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

butikk.ragnsells.no

Husk 12% medlemsrabatt på container og SmartBag

(Rabattkode i nettbutikk: HL)

www.ragnsells.no
08899

Advokat Stian Wessel fra Ski er valgt til 
ny styreleder i Huseiernes Landsforbund i 
Oslo og Akershus (HLOA). Wessel har vært 
styremedlem i HLOA i flere år. Valget skjedde 
på generalforsamlingen 21. april. Samtidig 
takket mangeårig leder Jens Petter Bull for 
seg. Han fortsetter i HL-systemet og skal 
fremover jobbe med Huseiernes Landsfor-
bunds avdeling for eiendom (HLE) – altså 
innen segmentet eiendomsselskaper og for-
retningsgårder.

 Styret i HLOA består nå av følgende personer: Stian Wessel 
(leder), Michele Antonio Bonafede (nestleder), Bente Furulund, Liv 
Hansteen, Birger Olsen, Arne Lambech, Cathrine Lerche, Trude Hole, 
Christine Warloe og Christina Lyngtveit-Petersson (ny).

Ny styreleder i HLOA

Fulle hus

  MEDLEMSNYTT // SmåStoff

I april hadde Montér Lillestrøm og Montér Stabekk kampanjedager 
for HL-medlemmer. Mot fremvisning av medlemskort fikk kundene 
store rabatter på en rekke byggevarer. Rekordmange fornøyde 
kunder gjorde store kupp. Montér i Lillestrøm kunne melde om 
omsetningsrekord; en dag med kampanjepriser til HL-medlemmer 
resulterte i en omsetning på 1,1 millioner kroner, som slo den tid-
ligere dagsomsetningstoppen på 600 000 grundig. 
 Alexander Dahlstrøm og Fredrik Bjanes Hagenes fra Husei-
ernes Landsforbunds salgsteam kunne melde om svært mange 
fornøyde kunder. 
 - Noen meldte seg inn på kundedagene, men de aller fleste 
som møtte opp var medlemmer fra før. Det er hyggelig når folk 
bruker rabattene og slik virkelig får nytte av medlemskapet i HL, 
sier Dahlstrøm. 

Vant tur
Alle som betalte medlemskontingenten for 2015 før nyttår var 
med i trekningen om en tur for to til Eger i Ungarn. Nå er de hel-
dige vinnerne trukket ut. Vinnerne er: Einar Bakke, Erik Sandnes, 
Torhild Johannesen, Petter Aarnes, Helene B. Tarebø, Einar Roks-
våg, Roger Bakøy, John Karlsen, Olav Bjarne Skodje, Knut Olstad, 
Gir Aaker, Erlend Aam, Magne Olav Bogan, Jan Grov, Gunhild 
Bergun, Sidsel Eva Holtet Bollerud, Helene Flod Aakvaag, Espen 
Kirkerud, Britt Visedo, Helge Wist. 

MILJØ OG GJENVINNING

HL-butikken
Fyll ut ønsket antall av varen i ruten til høyre, skriv 
navn og adresse på slippen 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,-

Hjemmelserklæring ved arv 19,- 39,-

Festekontrakt 19,- 39,-

Kjøpskontrakt 19,- 39,-

Pantobligasjoner 19,- 39,-

Rapport om kommunale avgifter 50,- 70,-

Samleperm Hus & Bolig 60,- 80,-

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

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

Ellenes/Parelius: «Husleieavtaler» 475,- 589,-

Figursamling om våtromsnormen 98,- 298,-

Stadheim: «Håndbok for 349,- 449,-
styremedlemmer» rev.utg.

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,-

Ung på boligmarkedet 59,- 99,-

En suksesshistorie - Huseiernes 75,- 125,-
Landsforbund 1989-2014

Samboerkontrakt 49,- 75,-

Overtakelsesprotokoll ved utleie 49,- 75,-

NY

NY

NY

NY

h&b-3-2015-HL-BUTIKKEN_HL-BUTIKKEN  5/8/15  11:21 AM  Page 2



103

Søker du håndverker?
Be om anbud på jobben!

www.anbudstorget.no

AnbudstorgetAnbudstorget

Anbudstorget_Layout 1  6/7/12  2:10 PM  Page 1

60 år med tak på topp 
og blikk på by’n

Telefon: 22 67 02 94
Epost: citytak@online.no
www.citytaktekking.no

City Taktekking_Layout 1  6/7/12  2:20 PM  Page 1

FAGFOLK TIL TJENESTE

ANBUDSTJENESTER

BLIKK- OG TAKTJENESTER

BYGG- OG TØMRETJENESTER

Ønsker du å annonsere på disse sidene, ring Britt Fossum, 
tlf. 62 94 69 03 eller send en e-post til bf@hsmedia.no

GRAVEARBEID

Ønsker du å annonsere 

på disse sidene, 

ring Malin Solvang, 

tlf. 477 12 424 

eller send en e-post til 

ms@hsmedia.no

Grorud Gjerde A/S
Peter Møllers vei 5 b, 0585 Oslo

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

Mobil: 90 11 35 83
post@grorudgjerde.no

ALT I TRE OG FLETTVERKSGJERDER

Støtterekkverk av rør
Langs gangvei/sykkelvei 

Innredning av loft/kjellerboder
Sykkelstativer og strekkmetalltrapper

Grorud Gjerde A-S_Layout 1  6/11/12  11     
GJERDE OG GJERDEPORTER

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.

BOLIGINSTITUTTET_Layout 1  6/12/12      

SKORSTEINSARBEID

TANKRENS

TEKNISK RÅDGIVNING

Glassmester
Bilglassmontering

Glasshyller
Dusjvegger
Glassdører

Oslo Glass & Vindu AS
Smalvollveien 63, 0667 Oslo

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

Oslo Glass & Vindu AS_Layout 1  6/7/12      
GLASSARBEID

Vi leverer, monterer  
og garanterer

Henriksen Peisforum AS�
Brobekkveien 115, 0582 Oslo.  
Tlf. 22 65 40 88
Smedsvingen 6, 1395 Hvalstad.  
Tlf. 66 98 40 10

Henriksen Brenselsforretning 
og Varmesenter AS�
Østkilen 6, 1621 Gressvik.  
Tlf. 69 94 95 50

Scan 85
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Jøtul I 400 Panorama

Jøtul I 400 Harmony

En ny rentbrennende peisinnsats fra Jøtul gir et designmessig løft, 
bedre varmeeffekt, samt lavere vedforbruk og utslipp.

Vi ordner gjerne hele prosessen for deg. La deg inspirere 
av vårt store utvalg av peiser og ovner ustilt i butikk. 
Se fl ere løsninger og fi nn din butikk på ildstedet.no

FORNY DITT GAMLE ILDSTED!
HAR DU EN GAMMEL PEIS SOM «SPISER» VED?

Jøtul I 520 FRL

ETTER Jøtul I 520 FLFØR

Jøtul I 400 Panorama

Jøtul I 400 Harmony

Vi leverer, monterer 
og garanterer

H&B_ann_BliNy_Helside_260515.indd   1 24.04.15   15.46
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Hus og Bolig 3-2015
deadline 27.04.15

Bilde settes inn 
av redaktør/redaksjonen.

Setning:
Omtrent to tredeler av 
energiforbruket i en bolig 
går til oppvarming 

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

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

Postnr./Sted: ...................................................................................................................

Medlemsnummer: ..........................................................................................................

Hus & Bolig
Fred. Olsensgate 5
0152 OSLO

kr 10,50

LØSNINGSSETNINGEN ER:

H
us

 &
 B

ol
ig

 n
r. 

3-
20

15

Svaret på oppgaven i nr. 3 må vi ha senest 1. august 2015. 

Send gjerne løsningen på 
oppgaven i nr. 3 på epost til 
kryssord@huseierne.no.

Løsningen og vinnerne blir 
offentliggjort i Hus & Bolig 
nr. 4 - 2015

 KRYSSORD // MAI 2015

Vi trekker tre heldige vinnere som får tilsendt hver sin flotte ryggsekk.



Gå inn på huseierne.no
eller send sms med 

“verv” til 2007

På huseierne.no får du detaljert informasjon om alle 
medlemsfordelene. Oppgi medlemsnummer ved 

henvendelse til partnere.
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Flotte 
vervepremier!

Gratis juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning
Som medlem får du gratis juridisk hjelp på telefon hver dag mellom kl. 08.30-
16.00. Ring tlf. 22 47 75 07, legg igjen  medlems- og telefonnummer, og du vil bli 
ringt opp av en av våre juridiske konsulenter. I tillegg får du teknisk rådgivning 
ved å ringe 22 47 75 24 mandag til fredag kl. 08.30-16.00. 

Rabatt på forsikringene dine
Som medlem får du:
• Super innboforsikring til fast pris 
• 10% rabatt på hus- og hytteforsikring
• 10% rabatt på bilforsikring 
• 10% rabatt på båtforsikring 
• 5% rabatt på Europeiske Reiseforsikring 
• 10% rabatt på forsikring av feriebolig i utlandet
Ring 02400. 

Medlemstilbud på boligalarm
Installerer du innbrudds- og brannalarm fra Verisure får du som medlem av 
Huseierenes Landsforbund 2 ekstra røykdetektorer (verdi 1960,-) med på kjøpet. 
Boligalarmen er tilkoblet Verisures døgnbemannede alarmstasjon, slik at du alltid 
kan føle deg trygg. 

For mer informasjon og bestilling se 
verisure.no/huseierne eller ring Verisure på telefon 06010. Tilbudet gjelder for 
nyinstallasjon av boligalarm og forutsetter tegning av månedsabonnement.

Rabatt på rørleggertjenester
Som medlem i HL får du: 
• kr 1000,- i rabatt på VB-vannsjekken • 10% rabatt på ordinær timepris 
• 15% rabatt på varer og materiell 
• Inntil 10 km fri transport tur/retur. Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer og 
fastpriser/anbud. Medlemsnummer må oppgis ved  bestilling. Finn nærmeste 
Varme & Bad rørleggerbedrift på vb.no eller tlf. 51 95 11 00.

Rabatt på el-utstyr
• Du får 500 kroner i rabatt på Sikringens el-sjekk av din bolig 
• 10% rabatt på elentreprenørens ordinære timepris
• 20% rabatt på produkter/el-utstyr ved utførelse av installasjonsarbeid. 
Arbeid som utføres etter fast pris gir ikke rabatt. Se sikringen.com

Rabatt på el-utstyr

Medlemsfordeler

Rabatt på radonmålinger
• 20% rabatt på sporfilm • 10% rabatt på inspeksjon
Tlf. 21 96 03 50 eller http://radonlab.com/huseierne 

Norges største glassmesterkjede
Fagmenn hjelper deg med alt fra utskifting av vinduer, glass over kjøkkenbenk, 
elegante løsninger til baderom og stilfulle glassrekkverk. Ring vår døgnåpne
servicetelefon på 815 33 022, eller se glassfagkjeden.no

Som HL-medlem får du:
• Glassfagkjedens beste betingelser og en meget gunstig timespris på kr  495,- 
• Gratis befaring! (der avstand fra medlemsbedrift til kunde overstiger 15 km t/r, 
tilkommer normale transportkostnader)
 



Gå inn på huseierne.no
eller send sms med 

“verv” til 2007

På huseierne.no får du detaljert informasjon om alle 
medlemsfordelene. Oppgi medlemsnummer ved 

henvendelse til partnere.
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Flotte 
vervepremier!

Gratis juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning
Som medlem får du gratis juridisk hjelp på telefon hver dag mellom kl. 08.30-
16.00. Ring tlf. 22 47 75 07, legg igjen  medlems- og telefonnummer, og du vil bli 
ringt opp av en av våre juridiske konsulenter. I tillegg får du teknisk rådgivning 
ved å ringe 22 47 75 24 mandag til fredag kl. 08.30-16.00. 

Rabatt på forsikringene dine
Som medlem får du:
• Super innboforsikring til fast pris 
• 10% rabatt på hus- og hytteforsikring
• 10% rabatt på bilforsikring 
• 10% rabatt på båtforsikring 
• 5% rabatt på Europeiske Reiseforsikring 
• 10% rabatt på forsikring av feriebolig i utlandet
Ring 02400. 

Medlemstilbud på boligalarm
Installerer du innbrudds- og brannalarm fra Verisure får du som medlem av 
Huseierenes Landsforbund 2 ekstra røykdetektorer (verdi 1960,-) med på kjøpet. 
Boligalarmen er tilkoblet Verisures døgnbemannede alarmstasjon, slik at du alltid 
kan føle deg trygg. 

For mer informasjon og bestilling se 
verisure.no/huseierne eller ring Verisure på telefon 06010. Tilbudet gjelder for 
nyinstallasjon av boligalarm og forutsetter tegning av månedsabonnement.

Rabatt på rørleggertjenester
Som medlem i HL får du: 
• kr 1000,- i rabatt på VB-vannsjekken • 10% rabatt på ordinær timepris 
• 15% rabatt på varer og materiell 
• Inntil 10 km fri transport tur/retur. Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer og 
fastpriser/anbud. Medlemsnummer må oppgis ved  bestilling. Finn nærmeste 
Varme & Bad rørleggerbedrift på vb.no eller tlf. 51 95 11 00.

Rabatt på el-utstyr
• Du får 500 kroner i rabatt på Sikringens el-sjekk av din bolig 
• 10% rabatt på elentreprenørens ordinære timepris
• 20% rabatt på produkter/el-utstyr ved utførelse av installasjonsarbeid. 
Arbeid som utføres etter fast pris gir ikke rabatt. Se sikringen.com

Rabatt på el-utstyr

Medlemsfordeler

Rabatt på radonmålinger
• 20% rabatt på sporfilm • 10% rabatt på inspeksjon
Tlf. 21 96 03 50 eller http://radonlab.com/huseierne 

Norges største glassmesterkjede
Fagmenn hjelper deg med alt fra utskifting av vinduer, glass over kjøkkenbenk, 
elegante løsninger til baderom og stilfulle glassrekkverk. Ring vår døgnåpne
servicetelefon på 815 33 022, eller se glassfagkjeden.no

Som HL-medlem får du:
• Glassfagkjedens beste betingelser og en meget gunstig timespris på kr  495,- 
• Gratis befaring! (der avstand fra medlemsbedrift til kunde overstiger 15 km t/r, 
tilkommer normale transportkostnader)
 

Som HL-medlem får du:
• TOPP 5-GARANTI på strømprisen, eller 
• HL-SPOT,  spotpris + 25 kr/mnd + 2,85 øre/kWh inkl. mva.

Det er gratis og enkelt å bytte til Norges Energi! 
Bestill på huseierne.no, eller ring 810 33 700. 

Rabatt på solskjerming og garasjeporter
30% rabatt på sol- og innsynskjerming fra 01.10. - 31.03. og 25% resten av året 
20% rabatt på alle garasjeporter fra Kjells markiser hele året

Rabatten gjelder ikke montering. Kontakt oss for gratis besøk av 
konsulent og et uforpliktende tilbud. Må vise gyldig medlemskort før 
ordresignering. E-post: post@kjellsmarkiser.no eller via tlf: 815 00 570.
Se kjellsmarkiser.no

Gratis råd
som sikrer bruk av Byggebransjens våtromsnorm (BVN). FFV gir gratis 
veiledning om valg av FFV sertifiserte våtromsbedrifter til nybygging og 
rehabilitering av bad og våtrom. For nyttig informasjon om dine 
nærmeste godkjente våtromsbedrifter besøk: ffv.no eller send e-post 
til post@ffv.no.

HL-rabatt på parafin og fyringsolje:
• 25 øre/liter inkl. mva. Ring 800 SHELL (800 74355)

Spesialtilbud på bredbånd
Som HL-medlem får du opptil 20 mb/s bredbånd til markedets laveste pris. 
Kun kr. 279,- pr. mnd. 
For mer informasjon/bestilling ring vår prioriterte kundeservice 
tlf: 38 79 83 91 eller se homenet.no.

Norges største malermesterkjede
Mesterfarges medlemsbedrifter gir HL medlemmer 10 prosent rabatt 
på ordinær timepris ved regningsarbeid. Det gis 20 prosent rabatt på 
materiell på veiledende priser (gjelder ikke på kampanjer og tilbud).

Gå inn på mesterfarge.no eller kontakt kjeden på 800 33 055

Skadedyrbekjempelse
Medlemsrabatt 10%

Innemiljøsjekken (Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund). Vi 
sjekker inneklimaet i boligen din. Medlemsrabatt fra kr 500,- til 1000,-

Boligsjekken
Vi sjekker allmenntilstanden på boligen. Medlemsrabatt kr 600,-

For mer informasjon ring 815 48 250 eller gå inn på anticimex.no.

Norsk Hussopp Forsikring tlf. 22 28 31 50, 
e-post: polise@hussoppen.no, hussoppen.no.

Alle HL medlemmer med forsikring i et av NHF samarbeidende skade-
forsikringsselskap får kr 1500,- fratrukket ordinær egenandel ved 
skade. Norsk Hussopp Forsikring tlf. 22 28 31 50,
 e-post: polise@hussoppen.no, hussoppen.no

Rabatt på containerleie
08899@ragnsells.no eller ragnsells.no

Spesialtilbud på telefoni til medlemmene
Med Phonero får du en rabatt på web prisene, selv om Phoneros 
abonnement uten rabatt, er blant de med lavest pris i markedet i dag. 
Fri bruk med 1GB eller Fri bruk med 5 GB Data. Se: huseierne.no/medlems-
fordeler eller ring 03222 for mer info eller bestilling.

Hussopp? Råte? Mugg? Inneklimaproblemer?
Biologisk fagkompetanse uten økonomisk interesse av sanering.
Mycoteam gir gratis rådgivning til medlemmer av HL. 10% rabatt på 
inspeksjoner og analyser. Kontakt oss på Huseierne@Mycoteam.no, 
tlf. 46 97 55 00 eller besøk mycoteam.no

Rabatt på trelast og byggevarer inklusiv kjøkken/garderobe/bad
Se: huseierne.no/medlemsfordeler for mere informasjon

Spar inntil kr 1.830,- første året på boliglånet ditt. Har du boliglån 
hos oss gir vi deg gratis medlemskap i HL. I tillegg til å betale den 
årlige kontingenten sløyfer vi etableringsgebyret på kr 1.200,- og 
termingebyrene på kr 200,- pr. år. Med gratis HL-medlemskap gir vi 
deg også tilgang til alle andre HL-fordeler. Ring 55 33 27 00 eller se 
eiendomskreditt.no for mer informasjon

Rabatt på vedlikeholdsarbeid
•  Utvask, flyttevask, fasadevask og opprydding etter ulykke og dødsfall
•  Kortidslagring av innbo
•  Fjerning av miljø skadelige stoffer, som bl.a. asbest og PCB og sopp.   
Polygon har landsdekkende godkjenning for asbestsanering.
•  Avdekking, rådgivning og sanering av fukt, råte og soppskader.
•   Utleie av avfukter og vifter.

Som medlem av HL får du : 
• 15 % rabatt på materiell og utleie av utstyr  
• 10 % på timepris

Som medlem av HL får du:
• 10% rabatt på verditaksering av boliger
• 10% rabatt på Boligsalgsrapport
• 10% rabatt på tilstandsrapport av boliger
• 10% rabatt på tomtetakst hos utvalgte
medlemmer i Norges TakseringsForbund
Mer informasjon finner du på huseierne.no eller ring HLs sentralbord. 

Hus&Bolig-magasinet gratis
Som medlem får du tilsendt vårt eget magasin, Hus&Bolig, 6 ganger pr. år.

hlbutikken.no
Besøk vår nettbutikk, og se alle våre gode tilbud.

På huseierne.no får du detaljert informasjon 
om alle medlemsfordelene.  

Oppgi medlemsnummer ved henvendelse til partnere.

Tema Helse AS
Flere fordeler:

HLBUTIKKEN.NOHLBUTIKKEN.NO



Returadresse:
Huseiernes 
Landsforbund
4896 Grimstad

Les mer på ctc.no

Vår nye, stilrene og energieffektive varmtvannsbereder CTC Economic  
har en rekke innovative produktfordeler, godt for miljøet og lommeboken.

 Heat Injection teknologi 
Alle CTC Economic-beredere kommer 
med vår unike Heat Injection teknologi, 
som sørger for hurtig oppvarming av 
varmtvann. Hvis berederen tømmes  
helt for varmtvann, er ventetiden likevel 
kort før du igjen kan dusje.

 Flott design 
Berederens design er moderne og  
stilrent, har rene klare linjer, og med 
samme fargekode som våre flotte 
varmepumper i hvitt og grått.

 Stor tappekapasitet 
Economic har større tappekapasitet enn 
volumet tilsier. Economic produserer mer 
varmtvann per tre timer enn en standard 
varmtvannsbereder i samme størrelse.

 Tilfredsstiller nye krav 
CTC Economic tilfredsstiller EcoDesign 
krav til varmetap og effektivitet, som skal 
tre i kraft i 2015. Med tykkere isolering, og 
med en multifunksjonstopp med neopor 
på toppen, har berederen minimalt med 
varmetap. 
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 Plug and play 
Et tilleggsutstyr forenkler monteringen  
og gjør installasjonen enda raskere.  
Vårt prefabrikerte rørkit består av to  
ferdigisolerte rør med bend og fleksible  
slanger frem til veggboks. (Lanseres snart)
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 Skjult rørføring 
Med CTC Economic får du en flott 
installasjon. Med toppmontering er rørene 
skjult bak inspeksjonsdekselet og lokket. 
Nå kan man fint ha berederen plassert på 
baderommet. 

 Lavt varmetap 
For et lavest mulig varmetap fra 
berederen, er ventilsettet plassert på 
siden. Med lavt varmetap sikres også en 
optimal økonomisk drift av berederen.

 Kvalitet 
Vårt nye frontdeksel i stål har samme 
gode kvalitet som våre varmepumper. 
Frontdekselet skjuler ventilsett, rør og 
elektriske koblinger, og gjør berederen 
diskret og stilig i ethvert rom (med sluk). 
Frontdekselet tas enkelt av for montering, 
justering og inspeksjon.

 Universalmontering 
Gjør det enkelt å skifte ut eksisterende 
varmtvannsbereder, uansett om den er 
topp- eller sidemontert. 

 Enkel og rask installasjon 
Enkel installasjon for installatør både ved 
topp- og sidemontering, og vår flotte 
neoportopp gjør det enkelt og stilrent å 
trekke rør til veggboks. 
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Vår nye, stilrene og energieffektive varmtvannsbereder CTC Economic 

 10  gode grunner til 
å velge CTC Economic
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