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Polarlys og oMT bolig-
byggelag, har sammen med de 
øvrige boligbyggelagene, bygget 
boliger i 70 år. Bolig er en sentral del av 
den norske velferdsmodellen som har 
vært satset på siden andre verdenskrig. 
Boligbyggelag ble etablert landet rundt 
for å sikre bygging av gode og solide 
boliger hvor alle ble invitert til å kjøpe 
sin bolig. I etterkrigstiden bidro stat og 
kommune med økonomisk tilskudd 
og lave tomtepriser og dette har gitt en 
noe unikt boligmarked.  Svært mange 
kunne gå til det skritt å kjøpe en bolig. 

DeT å eie sin egen bolig er 
fortsatt en svært viktig strategi i 
boligpolitikken. Polarlys og OMT 
BBL har flere nye byggeprosjekter på 
gang – og vi inviterer deg til å lese om 
prosjektene i BOLIG. De økonomiske 
tilskuddene er borte, byggekostnadene 
er høye, men Polarlys og OMT arbeider 
fram gode og sikre boliger for deg. 

leiligheTer i boreTTslag 
eTTersPørres i boligmarkedet. 
Leiligheter i våre nye prosjekter er 
populære i tillegg til de leilighetene 
som ble bygget for noe tid siden. 

Meglerne melder om stor interesse 
for leiligheter i borettslag og for tiden 
legges det opp til spennende salgstriks. 
Vi har allerede fått ananasleilighet og 
leiligheter med andre frukter ut på 
markedet.

i våre nye boligblokk-
ProsjekTer har vi både leiligheter 
med universell utforming og heis. 
Dette gir en svært god tilgjengelighet 
for alle. 
Gjennom Husbankens heistilskudd 
har et av de eldre borettslagene fått 
tilskudd slik at de kan få muligheten 
til å få heis. Arbeidet starter nå. 
Heistilskuddet er svært viktig for å 
sikre en god tilgjengelighet også i 
blokkene. Søknadene på landsbasis er 
langt høyere enn tilskuddsrammen, og 
dessverre er det slik at flere søknader 
om tilskudd blir avslått på grunn av 
små tilskuddsrammer. 

Sommeren står for døren og vi gleder 
oss til en fin tid med lys hele døgnet, 
sol og mye tid utendørs.

Vi ønsker deg en fin sommer!

BoligBygge-
laget – en solid 

BoligBygger

Foto: Robert Bårdsen
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• 3- og 4-roms leiligheter
• Skjermet, flott takterrasse
• Parkering til alle

Kun 7
Leiligheter

igjen!
 

www.garanti.no/alta
Tlf. 974 30 000

KONTAKT OSS PÅ GARANTI

Totalentreprenør:Et borettslag i regi av:

C4, AltA 
C4 ligger i sentrum av Alta med noen hundre meters gangavstand 
til gågata i Alta sentrum. C4 består av to etasjer næringslokaler med 
to tårn oppå med 25 leiligheter. Leilighetene er universelt utformet 
og det er 2-4-romsleiligheter. Det er hjørneleiligheter med fantastisk 
lys, gode planløsninger og de fleste leilighetene får to terrasser. Det er 
også «tak-hage» oppå bygget, parleringskjeller med ekstra høyde og 
leilighetene har god standard med integrerte hvitevarer, parkett, flis 
og vannbåren varme. Forventet å være ferdig fjerde kvartal 2019. Dette 
er et nytt prosjekt for Polarlys Boligbyggelag hvor det er en ekstern 
byggherre. Leilighetene blir tilknyttet borettslag i likhet med prosjekter 
som bygges av boligbyggelaget. 18 leiligheter er solgt. 

gEnErElt oM nyprosjEKtEr. 
Det forberedes og reguleres to områder i Alta med ca 50 leiligheter på 
hvert område. salg Ved

garanti polarlys

FAgANsvArLig
lars erik bJørn

Tlf. 915 98 289
e-POsT: LArs.erik.

BjOrN@gArANTi.NO
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sKyttErhusfjEllEt, KirKEnEs
Skytterhusfjellet i Kirkenes er på tredje og siste byggetrinn. Blokken 
består av 22 leiligheter og er forventet å være ferdig i høst i år. Kun 
én leilighet igjen. Leilighetene er universelt utformet og det er 
2-4-romsleiligheter. Det er lavenergileiligheter med flott standard 
som kommer med carport med utebod. I Skytterhusfjellet er 

det til sammen bygd 74 leiligheter som ligger i bakken ned mot 
Prestevannet i umiddelbar nærhet til blant annet lysløype og nytt 
sykehus. Det er store, flotte uteområder, og leilighetene ligger nært 
Fiskevannet, samtidig som det er sentrumsnært (ca 2,5 km). 

tollEviKbErgAn, AltA
Prosjektet på 8 blokker med til sammen ca 120 leiligheter. Fire 
av blokkene er allerede bygd, og 24. mai starter salget på to nye 
blokker med 31. Det er forhåndssalg og frist for forkjøpsrett 
er 6. juni. Det er tilknyttet borettslag. Området er fantastisk 
fint og ligger ned mot sjøen med urørt natur rundt. Alle 
leilighetene har flott utsikt mot naturen, men er sentrumsnær 
med ca 15 minutters gange til sentrum. Leilighetene har 
universell utforming og er 2-4-romsleiligheter. Det er 
lavenergiblokker med vannbåren varme i alle rom, parkering 
i kjeller og båreheis. Leilighetene er moderne med god 
standard, og kommer blant annet med parkett, flis, store 
vinduer og integrerte hvitevarer. Det har vært stor interesse 
rundt blokkene. Det er forventet byggestart sommeren 2018, 
og det er forventet ferdigstillelse av Tollevikbergan 7 fjerde 
kvartal 2019 og Tollevikbergan 8 tredje kvartal 2020. 

hårEKsgAtE 62, nArviK
Håreksgate 62 er en pen boligblokk med elleve moderne leiligheter 
sentralt i Narvik sentrum. Nye eiere flytter inn 1. september. Heis, 
balkong og parkering i garasjeanlegg. Kun to leiligheter igjen til salgs.  

borEttslAg i boligfElt på lilAnd, EvEnEs
OMT BBL planlegger oppføring av moderne 4 mannsbolig på Liland. 
4 mannsboligen er i funkis-stil med universell utforming, god 
planløsning, og blir det første borettslaget på Liland.

nye prosjekter nye prosjekter

salg Ved
narVik Meglern as

AdvOkAT/MegLer
tone VikleM olsen

TLF. 404 94 1 19
e-POsT: TONe.OLseN@
NArvikMegLerN.NO

torE hunds gAtE 
Arbeidet med regulering av helt ny 
boligblokk i Tore Hunds gate er startet 
opp. Vi er fortsatt i planleggingsfasen 
på dette prosjektet, og gleder oss til å 
presentere mer informasjon etter hvert. 

borEttslAg på AnKEnEs vEd 
strAndKAntEn
OMT BBL planlegger rekkehus i kjede 
i strandsonen på Ankenes. Fantastisk 
beliggenhet med en nydelig utsikt ut 
Ofotfjorden. 

bogEn borEttslAg, EvEnEs
5 moderne leligheter i 2. etg på 
Servicesenteret i Bogen sentrum. 
Balkong, heis, besøkshybel og 
parkeringsplass. Kun to leiligheter ledig 
i Bogen Borettslag 
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OMT BBL
nye prosjekter nye prosjekter

fAntAstisK bEliggEnhEt på frydEnlund, nArviK
Frydenlund er en attraktiv bydel i Narvik. Vi er derfor glade for å kunne 
tilby helt nye leiligheter med salgsstart i 2018. Forventet innflytting 
er en gang i løpet av 2020. Boligblokken i Kirkegata 52 blir liggende 
flott til og nærmeste nabo til Rønningtomta. Leilighetene blir lekre 

med lyse vegger, parkett og flislagt bad. Fine uteplasser med balkong 
samt glassbalkong. Leilighetene får balansert ventilasjon, parkering 
i underetasjen og heis. Bygget har 5 etasjer og totalt 14 leiligheter 
fordelt på treroms og fireroms leiligheter.  

ØvErjordEt, sEtErMoEn
Ny 4-mannsbolig utlagt for salg 
– kun én leilighet igjen. Den 
første 4-mannsboligen ble fort 
utsolgt, og ble overtatt av nye eiere 
i mai. Totalt blir det bygget 3 stk 
4-mannsboliger på den aktuelle 
tomta på Øverjordet. Vi minner 
om at OMT BBL medlemmer 
har fortrinnsrett. Boligene har 
fornuftige planløsninger med 
god standard i en helhetlig og 
moderne arkitektur. DU kan selv 
påvirke standarden gjennom 
tilvalg på blant annet kjøkken, 
parkett og fliser. Alle boligene har 
egen balkong eller privat uteplass 
på bakkeplan. Mer informasjon på 
side 15 om overtakelse Øverjordet.

sEtErlund borEttslAg, 
bArdu
Seterlund borettslag er 25 moderne 
leiligheter som planlegges bygget 
sentralt på Setermoen. Leiligheter 
fra 73 til 90 kvm. Utbygger er 
Storegga Entreprenør og blokken 
blir et borettslag tilknyttet OMT 
BBL. 

fAMiliEbAKKEn, nArviK 
Familiebakken borettslag består av 6 eneboliger i kjede rett ved 
friarealer med mulighet for «ski-in-ski-out» fra alpinanlegget i 
Narvikfjellet. Kort vei til de fleste fasiliteter som skole, barnehage og 
butikk. Moderne boliger med en fantastisk beliggenhet. Salget er i 

gang og det er beregnet ett års byggetid. Eneboligene i kjede har 
et moderne uttrykk med stor veranda, garasje og muligheter for 
etablering av takterrasse i tillegg til selve verandaen. Leilighetene 
er over to etasjer. 

Nytt leilighetsprosjekt på Setermoen.
25 moderne leiligheter.



10     bolig  01 • 2018 bolig  01 • 2018      11

oslo WooD er DesigneT av ove rogne fra Narvik og 
produserers av Northern Lighting, et prisvinnende norsk firma 
som står bak mange kjente design innenfor designbelysning. 
Northern Lighting er kjent for å kombinere nye design med en 
kolleksjon av klassiske, norske designlamper som de har hentet 
frem i rampelyset igjen. 

I februar i år skiftet Northern Lighting navn til Northern samtidig 
som at designfirmaet beveget seg ut av belysningskategorien og 
lanserte den største norske møbelkolleksjonen noensinne. Over 
20 nye produkter i flere varianter ble lansert under Stockholm 
Furniture og design fair. 

Norsk design er i vinden som aldri før og verden har nå endelig 
satt fokus på design fra Norge etter at vi i alle år har ligget i 
skyggen av våre skandinaviske naboer kunne ikke tiden for en slik 
lansering vært bedre. 

Dagens kolleksjon fra Northern syr sammen klassiske norske 
designikoner fra designere som Birger Dahl med nytt design, som 
mange vi vil omtale som designklassikere i fremtiden, det er jeg 
sikker på. 

Den store ”snakkissen” under messen i Stockholm var denne 
nye lanseringen fra Northern og Norge, da jeg besøkte Northern 
møtte jeg arkitekter og innkjøpere fra hele Europa, USA og Japan, 
designelskere fra alle verdenshjørner var fulle av lovord om 
kolleksjonen. 

Stilen på kolleksjonen blir karakterisert som  stemningsfull, 
funksjonell og vakker av Ove Rogne og kjennetegnes av 
strømlinjede former og grafiske elementer. Designene er utformet 
av talentfulle formgivere fra hele verden som har hatt en kreativ 
rekkevidde som går utover vår norske arv og  blandes med 
funksjonell og luksuriøs eleganse. Den norske designduoen 
Morten & Jonas har hatt det overordnede ansvaret for utformingen 
av kolleksjonen og i tillegg til designere fra den store verden er 
også Nord-Norge  godt representert både igjennom Ove Rogne 
selv, men også Ann Kristin Einarsen fra Ankenes som har laget 
Oasis, som er en serie selvvanningspotter i terracotta. 

Som over middels designinteressert går jeg bare ut i fra at  alle 
ønsker internasjonalt anerkjent design til plantene på terrassen i 
sommer? 

Til tross for at jeg gjerne skulle hatt hele kolleksjonen til Northern 
i hjemmet mitt må man jo av og til begrense seg litt, slik at om jeg 
skulle bli nødt å velge vil jeg  ha plukket ut Loud barskap, Hifive 
hyllemoduler (hvem kjenner ikke igjen de klassiske sjalusidørene?), 
Heat taklampe, Frame veggstativ og Daybe sovesofa som er en av 
de mest elegante sofaene på markedet i dag. 

hvA Er din fAvoritt blAnt nytt norsK dEsign? 

Petter Leiros, Eier  
www.2rom.no

norges største 
møBellansering 
noensinne er et 

faktum
Med TideN hAr de FLesTe Både i NOrge Og i uTLANdeT BLiTT 

kjeNT Med guLvLAMPeN OsLO WOOd, eLLer ”OsLOLAMPA” sOM deN 
ikONiske LAMPeN er BLiTT kjeNT sOM På FOLkeMuNNe. 
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- DeTTe beTyr velDig Mye for oss som bor 
her. 

Det forteller et samlet styre i borettslaget 
FRAM 2 på Frydenlund i Narvik. 39 år etter at 
beboerne flyttet inn i det som den gang var 
en helt ny boligblokk, skal bygget igjen få et 
skikkelig løft – et løft som både vil påvirke 
byggets fasade og livskvaliteten til beboerne. 

Boligblokka består av fire etasjer, inkludert 
underetasje, og det er til sammen ni boenheter 
i blokka. Her er det nå besluttet at det skal 
bygges tilbygg med trapp samt installering 
av heis i det ene trappeløpet. Det er beboerne 
strålende fornøyde med.

- Vi ser at mange blokker gjør det samme 
som oss og velger å få etterinstallert heis for å 
møte dagens etterspørsel og standard, forteller 
styret i borettslaget. 

- Det skal bli godt å ha valget mellom trapp 
og heis.

En stor jobb MEd stor uttElling
Den nye heisen er planlagt å stå ferdig til 
høsten i år. Entreprenøren som skal installere 
heisen, Mathisen Entreprenør AS med 
Dagfinn Mathisen i spissen, forteller at det er 
en stor jobb som skal gjøres. 

- Vi har etterinstallert heiser tidligere, men 
det er alltid en stor jobb, sier Mathisen. 

Den nye heisen har vært planlagt en god 
stund, noe som vil si at borettslaget har 
fått spart opp en del penger i forkant av 
byggeprosessen. Dermed vil ikke kostnadene 
for beboerne øke noe særlig.

- Vi har hele tiden spart penger og gjort 
vedlikeholdsarbeid når det har vært behov. 
Dette er et større prosjekt, og da kommer det 
godt med å ha litt penger stående, forteller 
styreleder ved borettslaget, Oddbjørg Østnes. 

For borettslaget er det viktig å få heis. En ny 
heis vil si at blokka får seg et fasadeløft og at 
beboerne som er dårlig til beins får en lettere 
hverdag. 

- Vi regner med å betale rundt tre millioner 
kroner for denne oppgraderingen. Siden dette 
er en oppgradering som vil gjøre at flere kan 
bo hjemme lengre har vi fått tilskudd fra staten 
gjennom Husbanken og NAV på til sammen 
ca 40% av prosjektkostnadene. Tilskuddet har 
avgjørende betydning for at prosjektet blir 
gjennomført. 

- Og så vet vi jo at eldre leter etter leiligheter 
med heis, så det betyr at borettslaget vårt blir 
mer attraktivt for flere, avslutter styret.

Til stede på bildet: Styret i FRAM 2: Oddbjørg Østnes, Trine Hansen, Ann-Karin Jespersen, Marvin Holmstad, Harald Susæg
Entreprenør Dagfinn Mathisen. OMT BBL: Ketil Kristiansen

fram 2 Borettslag:

juBler for  
ny heis

i BOreTTsLAgeT FrAM 2 i NArvik er deT juBeL i gANgeNe OM dAgeN. Nå skAL deT NeMLig 
eTTeriNsTALLeres heis i ByggeT, eN heis BeBOerNe veT viL være TiL sTOr gLede.

Tekst: Terese Larsåsen - Foto: Rune Dahl

– vi er forhanDler av 
boligleverandøren Blå Bolig, og 
kan bygge både kataloghus og 
hus som er tegnet selv, forteller 
Jan Pettersen i BVS. Husene kan 
leveres som precut, eller som 
ferdige elementer. – Ved ferdige 
elementer bygges elementene 
på fabrikk, og leveres ferdige 
på byggeplassen. Det reduserer 
byggetiden betraktelig. 

Mange har et ønske om en ny 
bolig, men er usikker på hvordan 
man skal gå frem. – Hvis du har 
ønske om å bygge nytt, ta kontakt 
med oss for en hyggelig boligprat, 
oppfordrer Pettersen.

BVs Bygger i skistua
Bvs Bygger 

eNeBOLig i NyTT 
BOLigFeLT i skisTuA.

Foto: Rune Dahl

Jan Nyberg og Lars Erik Berge i BVS 
bygger ny enebolig.
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boligene i evenes boliguTleie 
er et samarbeidsprosjekt mellom OMT 
BBL, BVS, Mesterbygg og Evenes 
kommune. Samarbeidet startet som et 
initiativ fra Evenes kommune i 2015, og 
Evenes boligutleie er seks utleieboliger 
i 3 bygg med husbankfinansiering. 
Leilighetene leies ut til kommunen med 
en langsiktig leieavtale på 20 år, og er 
en del av Evenes kommunes satsing på 
utleie. Tilstede under åpningen var Ann-
Karin Bergland og Geir-Ove Meland fra 
Husbanken, rådmann Stine Fedreheim, 
vekstkoordinator Beate Stellander, 
integreringskoordinator Even Sørgaarden 
Johnsen og leder for fellesavdelingen Per-
Kåre Holdal fra Evenes kommune, Jan 
Pettersen i BVS, samt Ketil Kristiansen og 
Kirstin M. Leiros i OMT BBL. 

offisiell åpning aV 
eVenes Boligutleie

åPNiNg Av eveNes BOLiguTLeie FANT sTed TOrsdAg 19. APriL

fireMannsboligen besTår av 
fire MoDerne andelsleiligheter 
over to plan i Engstien på Setermoen. 
Boligen blir en del av Øverjordet 
borettslag på Setermoen. Leilighetene 
ble overlevert fornøyde kjøpere, som 
ble ønsket velkommen av styreleder i 
borettslaget Annie Botnmark.  

Det neste trinnet i Øverjordet borettslag 
er også under oppføring, og i denne 
4-mannsboligen er det kun én leilighet 
igjen for salg. For mer informasjon, 
se prospekt på Narvik Megler’n sin 
nettside, eller ta kontakt med megler 
Tone Viklem Olsen på telefon 40 49 41 
19 eller tone@narvikmeglern.no

oVertakelse  
øVerjordet Borettslag

- vi er velDig glaDe for å kunne tilby 
lærlingeplass til så mange, forteller Kirstin 
Leiros i OMT BBL og Narvik Boligstiftelse. I 
Narvik Boligstiftelse er det to tømrerlærlinger, 
og vi har nylig undertegnet lærlingekontrakt 
i boligbyggelaget innen økonomi og 
administrasjon. Jan Pettersen i BVS sier 
seg enig. – I BVS har vi to tømrerlærlinger i 
praksis, og de er gode ressurser for bedriften. 

Magnus Andreassen er i sin avsluttende del 
av lærlingeperioden, og fagprøven venter 
til sommeren. Han forteller at han har vært 

med på flere nybyggprosjekter i tillegg til 
renovering. For tiden arbeider han med 
renovering av leilighet i et borettslag. Dette 
har vært en fin arbeidsplass med dyktige folk 
og mye humor.

- Å ta inn lærlinger medfører noe ekstra 
tilrettelegging i begynnelsen, men vi ser at 
det lønner seg. Vi mener det er en vinn-vinn 
situasjon for både bedriften og lærlingene. 
Det er viktig for bedriften å bidra til utdanning 
av nye håndverkere, avslutter Leiros. 

Isak Flage Hanssen og Magnus Andreassen i BVS, Steliana-Ioana Merla i OMT BBL, Tord L. Sandberg og Andreas Enoksen i Narvik Boligstiftelse.

satser på 
lærlinger

OMT BBL, NArvik BOLigsTiFTeLse Og Bygg Og vAkTMesTerservice As sATser 
sTOrT På uNgdOMMer. heLe FeM LærLiNger TAr PrAksis i virksOMheTeNe.

Foto: Rune Dahl

MANdAg 7. MAi vAr deT 
dukeT FOr OverTAkeLse 
Av Ny FireMANNsBOLig 

i ØverjOrdeT 
BOreTTsLAg.

14     bolig  01 • 2018 
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i full gang 
med digital 

utVikling
FOrvALTNiNgsAvdeLiNgeN i POLArLys BOLigByggeLAg driver 

FOrreTNiNgsFØrseL Med BOreTTsLAg Og sAMeie.  
Nå jOBBes deT AkTivT Med å uTvikLe AvdeLiNgeN digiTALT. 

Tekst: Terese Larsåsen

Salgstart 24. mai 

Polarlys.no  
Eva 996 46 480
Lars Erik 915 98 289

BO ENKELT VED HAVETBO ENKELT VED HAVET
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- vi jobber MeD å gi våre medlemmer et bedre 
digitalt tilbud, og har nå tatt i bruk en app for 
våre medlemmer, forteller Kaj Myreng i Polarlys 
Boligbyggelag. 

I tillegg jobber forvaltningsavdelingen med en 
portalløsning som vil være et godt redskap for 
styrene i borettslagene. 

- Dette gir alle i styret mulighet til å se, mens 
styreleder også kan godkjenne, fakturaer, samt gir 
tilgang på regnskapsrapporter. 

- Etter hvert vil styrene få tilgang til elektronisk 
styreprotokoll og man kan utarbeide og 
endre budsjett. Det vil komme mulighet for 
informasjonstavle for de ulike borettslagene 
og sameier. Eiere av leiligheter i borettslag og 
sameie vil kunne slå opp på felleskostnader og se 
tredjepartsoppgaven, tidligere ligningsoppgave, 
vedrørende sin leilighet.

tEKnisK AvdEling
Både i Alta og Sør-Varanger er det en god del eldre 
borettslag. Boligbyggelagets tekniske avdeling, 
som består av 2 ingeniører, hjelper til med å 
utvikle boliger for å møte dagens standarder og gi 
borettslagene et løft. 

- Det planlegges vedlikehold og oppgraderinger, 
som bygging av garasjer, carport og innglassing av 
verandaer i flere borettslag.

- Vi holder også på å starte opp vaktmestertjeneste 
som vi håper skal være på plass i løpet av året, 
avslutter Myreng.

eT gaveMeDleMskaP kan gjøre DeT enklere 
å komme inn på boligmarkedet når det blir aktuelt. 
Medlemskapet gir forkjøpsrett på nye og brukte boliger, 
og ansienniteten kan komme godt med. 

I tillegg gir medlemskapet mange gode 
medlemsfordeler. 
Se nettsiden til ditt boligbyggelag for mer informasjon  
www.omtbbl.no / www.polarlys.no 

gi et medlemskap i  
BoligByggelaget i dåpsgaVe!

MedLeMskAP i BOLigByggeLAgeT kAN være BiLLeTTeN iNN i BOLigMArkedeT. 
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salg aV Boliger 2017
gjEnnoMsnittlig pris for 
solgtE boligEr i 2016-2017
Oversikten viser solgte boliger 
i 2016-2017 fordelt på de 
aktuelle kommunene. Grafen 
viser gjennomsnittpris for 
enebolig, rekkehus, leilighet og 
tomannsbolig. Oversikten tar 
for seg gjennomsnittspris for 
solgte boliger, gjennomsnittspris 
per kvadratmeter, antallet solgte 
boliger, og omsetningshastigheten 
pr salg.

gjEnnoMsnittpris pr M2 
pr boArEAl/p-roM
Diagrammet viser en oversikt over 
kvadratmeterpris boareal for enebolig, 
rekkehus, leilighet og tomannsbolig 
i våre kommuner. Dette gjelder 
gjennomsnittspriser for alle solgte 
boliger i disse kommunene. Vi ser at 
kvadratmeterprisen for leiligheter for 
de fleste kommunene ligger høyere 
enn de øvrige boligtypene. For Alta var 
gjennomsnittlig pris per kvadratmeter 
neste lik for rekkehus og leiligheter.

AntAll solgtE boligEr i 
2017 i AltA, nArviK og sØr-
vArAngEr.
Oversikten viser totalt antall 
solgte boliger i Alta, Narvik og 
Sør-Varanger. Oversikten viser 
også hvordan de solgte boligene 
fordeler seg mellom antall 
eneboliger, rekkehus, leiligheter 
og tomannsboliger. For samtlige 
kommuner omsettes det mest 
leiligheter og eneboliger.

oMsEtningshAstighEt 2017
Oversikten viser omsetnings-
hastigheten pr salg. 
Omsetningshastigheten viser antall 
dager fra meldt salg til salget er 
gjennomført. Vi ser av oversikten at 
antallet dager varierer mellom type 
bolig og pr kommune.

vikleM olsen er Daglig leDer i Narvikmeglern. De siste årene 
har hun som megler opplevd en kjempeøkning i interessen rundt å bo 
i leilighet. 
- Leiligheter selges som aldri før. Vi ser en sterk pågang bare siden 2014, 
og utviklingen går fort. Vi merker at det er rift om leiligheter nå, forteller 
Viklem Olsen og utdyper:
- Nylig hadde vi en leilighet som så vidt rakk å være på markedet før den 
ble solgt. Det ble en skikkelig budrunde og folk hev seg rundt for å dra på 
visning. Det ble holdt privat visning slik at de som var interessert skulle få 
sett en før budfristen gikk ut. 
Hun beskriver markedet som stabilt, men med bra fart. Om hvorfor det 
har blitt så populært kan hun avsløre at økonomi er et viktig punkt. 
- Det er populært å kjøpe leiligheter i borettslag hvor boligbyggelaget har 
økonomien. Det er et kvalitetsstempel å kjøpe gjennom boligbyggelaget, 
som har god kontroll på hva som skjer i borettslaget. 
- I tillegg er det store fordeler med å være tilknyttet borettslag når det 
kommer til drift, men også vedlikehold hvor man tar opp lån gjennom 
borettslaget og ikke som privatperson. 
Det finnes flere gode grunner til at flere velger leilighet i borettslag, men 
megleren tror spesielt en ting har endret seg fra tidligere generasjoner. 
- Jeg tror de nye generasjonene verdsetter fritid på en annen måte enn 
tidligere. Man vil ha det komfortabelt og heller bruke tiden for eksempel 
på hytta i stedet for å drive vedlikehold hjemme.

Borettslags-
leiligheter 
selges som 
aldri før

- FLere Og FLere Av Både yNgre Og 
vOksNe kjØPere kjØPer LeiLigheTer 
Nå. deT hAr BLiTT kjeMPePOPuLærT, 

FOrTeLLer TONe vikLeM OLseN i 
NArvikMegLerN. 

Tekst: Terese Larsåsen

boligpoddEn

Boligpodden er NBBLs podkast om det som 
rører seg i boligmarkedet og i samfullet for øvrig. 
Podkasten har som mål å være både lettbeint og 
lærerik, med spennende temaer og gjester og litt 
fjas innimellom. Det snakkes om boligpolitikk og 
aktuelle saker på andre områder.

Boligpodden kan du lytte til på SoundCloud, iTunes/
Apple Podkaster eller Podcast Addict med Android 
telefon. Ny episode tirsdager hver annen uke.

MEdlEMsrAbAtt på svArtA bjØrn-
MArsjEn til folKEfEst i roMbAKsbotn

Svarta Bjørn-marsjen til Folkefest i Rombaksbotn 
arrangeres lørdag 30. juni 2018. Som medlem i 
OMT BBL har du 10 % rabatt på transportpakkene. 
Se www.vinterfestuka for informasjon og 
billettbestilling.

opplEvEr MEdlEMsvEKst

Det siste året har boligbyggelaget opplevd en større pågang 
av nye medlemmer. Dette fordi det er blitt en betydelig større 
interesse for å benytte forkjøpsrett ved leilighetskjøp. Det er nå 
flere yngre som velger leilighet som sin første bolig, forteller Kaj 
Myreng i Polarlys Boligbyggelag.

- Før var det stort sett enslige og tilflyttere som kjøpte leiligheter 
her. Dette har nå snudd fullstendig, og vi opplever at både yngre 
og godt voksne kjøper leiligheter i større grad enn tidligere, 
utdyper Myreng.

Siden 2012 har boligbyggelaget bygd mange leiligheter både i 
Alta og Sør-Varanger. Nå er det for første gang i nyere tid andre 
enn boligbyggelaget selv som bygger borettslag som tilknyttes 
Polarlys Boligbyggelag når boligene ferdigstilles. 

- Det er i år flere sameier som skifter fra utenbys 
forretningsfører og til Polarlys. Dette tyder på at det er viktig med 
lokal tilstedeværelse.
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Daglig leDer veD inTersPorT 
i narvik, Stig Johannessen, kan 
fortelle at de har et bredt utvalg i 
butikken, og selger alt i fra treningsklær 
og sportsutstyr til el-sykkel og ski. 

- Vi selger mye av både treningsutstyr 
som løpesko og klær, men også større 
ting som sykler, der i blant el-sykkel. 
Vi har faktisk en modell fra Nakamura 
som er best i test i sin klasse. Det er 
veldig gøy, smiler Johannessen. 

- Nå som det er tursesong selger vi 
mye av blant annet turmat, turklær, 
telt, fiskeutstyr og hengekøye. 

Hos Intersport satses det på 
kompetanse, og Johannessen kan 
fortelle at de skal sende en ansatt på 
camp for heve kompetansen innen 
friluft.

- Kim har allerede vært på 
sykkelcamp, og skal nå på friluftscamp. 
Dette er viktig slik at vi får spisset oss 
også på friluft. 

Hos Intersport har boligbyggelagets 
medlemmer fast medlemstilbud i 
utvalgte butikker. Dette innebærer at 
du får 5% bonus og 10% rabatt* når du 
handler med aktivert medlemskort i 
butikk. 

- Vi er glade for dette samarbeidet, 
og oppfordrer våre medlemmer til å 
benytte seg av fordelene sine, forteller 
OMT BBLs Sondre Jørgensen. 

*Rabatten gjelder ikke Head Racing, 
pakketilbud, våpen, ammunisjon, 
optikk og elektronikk. 

medlemsfordel 
hos intersport 

narVik

sOM MedLeM Av OMT 
BBL hAr du MuLigheT 
TiL å gjØre gOde kjØP 
iNNeN sPOrT Og FriTid. 

hOs iNTersPOrT i 
NArvik Får du Både 5% 
BONus Og 10% rABATT* 

På diTT kjØP.

Tekst: Terese Larsåsen 
Foto: Rune Dahl

DeT er ønskelig å se på hvilke energi-
løsninger som kan være aktuelle for boligblokker 
som er bygget for noe tid side. Det legges vekt 
på bærekraftige løsninger som bruk av vind, 
sol, hav og muligens avfall. Lagring av energi er 
sentralt for å finne de gode løsningene. 

Vi som lever nord for Polarsirkelen har årstider 
som både gir masse sommerlys, men også kald 

og mørk vinter. I vårt samarbeid skal vi derfor 
legge vekt på løsninger som gjelder for oss som 
bor i nord.

Vi er i en tid hvor smarte løsninger skal bidra til 
å gjøre vår hverdag enklere og bedre. Det finnes 
mange muligheter, og vi ønsker å se nærmere 
på hva som kan være gode og aktuelle smarte 
løsninger for oss som bor i leiligheter.

energi og smarte 
løsninger

Fra samarbeidsmøte Trond Østrem, Sigurd Leiros, Bjarte Hoff, Kirstin M. Leiros, Terje Gjengedal, Charu Sharm og Marianne Thomassen.

OMT BBL hAr iNNLedeT sAMArBeid Med uNiversiTeTeT FOr å seTTe 
eNergi Og sMArTe LØsNiNger På dAgsOrdeN. 

Foto: Terese Larsåsen
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byggMakker Per sTranD har lang 
TraDisjon i Narvik. I år gikk byggevarehuset 
over til å bli Montér - en del av Optimera AS som er 
Norges største byggevarekjede. 

For OMT BBLs medlemmer betyr dette at når de 
nå besøker byggevarehuset på Fagernes blir de 
møtt av nye skilt, en litt røffere butikk, men også av 
gode medlemsfordeler og de samme ansatte som 
tidligere. 

5% bonus – også på tilbudsvArEr 
Montér har 119 butikker rundt om i landet og leverer 
byggevarer både til gjør-det-selv-markedet og til 
bedrifter. Her får boligbyggelagets medlemmer 5% 
bonus på alt de handler, og medlemsfordelen gjelder 
over hele landet.

- Den gjelder også på tilbudsvarer, og vi håper 
avtalen vil bli brukt aktivt, forteller Sørvoll.

OMT BBL har hatt et langt samarbeid med Per 
Strand og begge partene er fornøyde med at 
samarbeidet fortsetter med Montér. 

- Vi vet dette er en avtale våre medlemmer setter 

pris på, forteller Sondre Jørgensen i OMT BBL.
I tillegg til nye skilt på veggene følger det også 

noen andre endringer nå som byggevarehuset har 
blitt Montér, endringer Sørvoll tror vil bli oppfattet 
som positive. 

- Vi får blant annet ny leverandør på kjøkken. Det er 
rått, dansk design fra Aubo. Vi blir også fullverdig på 
fliser og får egen shop in shop fra Flisekompaniet på 
250kvm bakerst i butikken. Det gleder vi oss veldig 
til.

- Montér satser enda mer på byggevarer og er rå 
på pris. Vi er en litt røffere butikk nå som leverer alt 
til hus. 

medlemsfordel 
hos norges største 

ByggeVarekjede
- deT er de sAMMe, hyggeLige MeNNeskeNe du MØTer her sOM 

TidLigere, sier gArd BOghOLM sØrvOLL i MONTér. 

Tekst: Terese Larsåsen - Foto: Rune Dahl

MEdlEMsfordEl Montér pEr 
strAnd og Montér ØstlyngEn bygg: 

5% bonus
på alle kjøp med aktivert 

medlemskort

Gjør som flere i Boligbyggelaget:

BYTT TIL MEDLEMS-
STRØM DU OGSÅ!

Ring 987 02006 eller gå inn 
på omtbbl.no for å lese mer!

[ design: rekylreklam
e.no ]

I 2017 har medlemmer 
betalt 31,10 øre/kWh*

 
Den norske husholdningen betalte i samme 

periode 34,40 øre/kWh (kilde SSB)
* I tillegg kommer månedsbeløp på 39 kr/mnd

Medlemsstrøm er et produkt kun for deg som nyter godt av 
Boligbyggelagenes Medlemsfordeler. Gjennom våre storinnkjøp av 
strøm til medlemmer og boligselskap får du de aller beste strøm-
prisene gjennom hele året. 

Medlemsstrøm har ingen 
forskuddsbetaling, ingen 
skjulte påslag og ingen 
skjulte bindinger.

DeT sTår for general DaTa ProTecTion regulaTion 
og er EUs nye personvernforordning som trer i kraft 25. mai. 
GDPR og ny personopplysningslov avløser den gjeldende 
personopplysningsloven. 

- OMT BBL og Polarlys BBL er samvirkeorganisasjoner som er 
eid av medlemmene våre, med hovedformål å bygge og forvalte 
boliger for medlemmene, forteller Oddmund Eriksen, daglig leder i 
Polarlys BBL og Kirstin Leiros i OMT BBL. For oss i boligbyggelaget 
er det viktig at du kjenner deg trygg på hvordan vi håndterer din 
personopplysninger.

- Når du blir medlem i boligbyggelaget blir personopplysningene 
dine registrert i medlemsregisteret vårt. Disse opplysningene 
blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven. 
Boligbyggelagets personvernerklæring skal gi deg trygghet om at 
dette skjer på en forsvarlig og sikker måte, sier Eriksen. 

hvilKE pErsonopplysningEr rEgistrErEs oM dEg?
Når du blir medlem i boligbyggelaget registreres følgende 
opplysninger om deg i medlemsregisteret: Navn, fødselsdato, 
adresse, telefonnummer, e-postadresse, dato for innmelding, og 
dato for innbetaling av andelskapital og medlemskontingent. - Disse 
opplysningene er nødvendige for at boligbyggelaget skal kunne 
administrere medlemskapet ditt. Du får tildelt medlemsnummer og 
registreres av boligbyggelaget. 

hvA Er forMålEt MEd rEgistrErtE 
pErsonopplysningEr?
- Behandlingen av personopplysningene innebærer blant annet 
utstedelse av medlemskort og forvaltning av medlemsrettigheter 
knyttet til forkjøpsrett og ansiennitet, forteller Leiros. I tillegg 
innebærer det håndtering av medlemsbladet BOLIG og 
eventuelle nyhetsbrev og DM’er, informere og markedsføring 
av boligbyggelagets produkter og tjenester, og fordelene 
som boligbyggelagets samarbeidspartnere tilbyr gjennom 
fordelsprogrammet.

BoligByggelaget 
passer på dine 

person- 
opplysninger

hAr du hØrT OM gdPr?
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Å starte en  
bedrift gir helt 
fantastiske 
ringvirkninger. 

Se hva din bedrift bidrar 
med i samfunnet på 
dnb.no/ringvirkninger

Snekring • Mur/puss • Flislegging
Maling/belegg • Tilbygg • Tak

Fasader • Vaktmester • Renhold

Åpningstider:
Mandag – fredag 0700 – 1500
Dronningens gate 35, Narvik

 Mob. 958 34 823 • jan@bvservice.no

www.bvservice.no

Vi er forhandler av husleverandøren 

 
 

 

bygg- og vaktmesterservice as

Råd til å bo

Sentr. godkj. Rørleggermester

TLF: 76 94 07 07 

MEDLEMSTILBUD
Med Fordelskortet får du gunstige  
timepriser + 25% rabatt på materiell
Kontakt oss på 76 94 07 07
Les mer om oss på www.vvs-proffen.noMontér Per Strand Bardu 

Industriveien 10, 9360 Bardu • Tlf: 77 18 66 00 
Mandag - fredag: 08.00–17.00 Lørdag: 09.00–14.00

Montér Per Strand Finnsnes 
Strandveien 56, 9300 Finnsnes • Tlf: 77 85 00 70 
Mandag - fredag: 08.00–17.00 (Torsdag: 18.00) 
Lørdag: 10.00–14.00

Montér Per Strand Narvik 
Fagernesveien 144, 8514 Narvik • Tlf: 76 96 94 00 
Mandag - fredag: 07.00–17.00 (Torsdag: 18.00) 
Lørdag: 09.00–14.00

BYGGEVAREHUSDITT 
LOKALE
Velkommen innom for en hyggelig prat, vi lover å gjøre vårt beste for å skape en god kundeopplevelse for deg!

KUNDELØFTE
• Hyggelig, ydmyk og uformell
• Ærlig og kvalitetsbevisst
• Engasjert og positiv
• Løsningsorientert og nysgjerrig
• Faglig kompetent

Lik oss på

Facebook

NY 
AVTALE

Nå med 5% 
bonus på alt 
du handler 

hos oss
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SPAR PENGER SOM  
NORNETT-KUNDE
Medlemsfordel: 15% rabatt på  
ditt bredbåndsabonnement

BLI KUNDE I DAG:

FÅ15% 
RABATT 

Fri etablering
Rask levering

www.nornett.as/bli-kunde 
Eller ring oss på 78 45 75 75

MEDLEMSTILBUD: 10 % rabatt på timespris og 20% rabatt på materiell

boligEr på forKjØpsrEtt 
finner du under fanen Forkjøpsrett 
på boligbyggelagets hjemmesider 
www.omtbbl.no 
www.polarlys.no   
Hvis det går mer enn 3 måneder før 
boligen blir solgt, vil boligen med 
forhåndsavklaring bli kunngjort 
for medlemmene på nytt.

soMMeren er TiDen da vi flytter stue og 
kjøkken utendørs, og tall viser at nordmenn 
i snitt bruker 8000 kroner på hagen hvert 
år. Etter en lang vinter er det kanskje ikke så 
rart at vi er sultne på sol og sommer? Gå for 
solide materialer som er lette å vedlikeholde 
på uteplassen, så kan du bruke mer tid på å 
nyte livet.

slitEstErKt gulv på din MåtE
Ønsker du tregulv på terrassen, har 
Møre Royal som du finner hos Montér, 
ekstrem råtebeskyttelse, og er nærmest 
vedlikeholdsfritt. Fargen kan falme litt med 
tiden, derfor anbefales det at du oljer det 
i løpet av de første sju årene for å holde på 
fargen. 

Kebony Furu er en annen holdbar variant, og 
skal ha en forventet levetid på minst 30 år. 
Vil du ha et miljøvennlig gulv som varer 
og varer, kan komposittgulv være tingen. 
Riktignok er det litt dyrere enn de andre 
alternativene, men tåler både vær og 
vind og trenger svært lite vedlikehold. 

Komposittgulvet Trex består av 95 prosent 
gjenvunne materialer inkludert trekapp, 
sagflis, brukte paller og plastemballasje. 
Gulvet brytes ikke ned over tid, og holder seg 
derfor like fint etter 25 år.

lEttstEltE utEMØblEr
Vil du slippe å male, beise eller lakkere 
utemøblene, og heller bruke tiden på å nyte 
sommerværet? Det finnes mange utemøbler 
i materialer som vinyl, ulike typer kompositt 
og plast. Rottingmøbler i høykvalitetsplast 
med en ramme av aluminium ruster ikke, 
og vil holde seg fine år etter år. 

ny tEKnologi sKApEr MindrE bry
Med en pent opplyst uteplass kan du 
nyte sommerkveldene lenger, og LED-
teknologien har gitt mange løsninger for 
utebelysning. Oppladbare LED-lamper gir 
mulighet for plassering hvor som helst i 
hagen, og det finnes flere produkter som har 
et lite solcellepanel, som lett kan settes i bed 
eller balkongkasser. 

Arnøy.retro (Foto: Montér) Få hjelpen du trenger til å velge riktig gulv til din uteplass hos Montér.

lykkelig sommer 
på uteplassen

LeNgTer du eTTer LATe dAger Med sOL FrA skyFri hiMMeL? gjØr hAgeN Og 
TerrAsseN kLAr FOr kOs Og hygge Og Lev uT sOMMerdrØMMeN.

Tekst: Emma Therese Hansen og Bettina Bjørn

bruK MEdlEMs-
fordElEnE i soMMEr 
Hos byggevarekjeden 
Montér får du 5 % bonus på 
hele kjøpet.
Hos Lampehuset får du 5 % 
bonus på alle kjøp i butikk 
og på nett.

Dra aktivert medlemskort 
eller registrert betalingskort 
i betalingsterminalen 
for å få bonus. Registrert 
bankkort eller Kredittkort 
for medlemmer kan også 
brukes.
Rabatt får du ved å vise 
frem fysisk medlemskort 
eller medlemskortet i 
appen.

Se alle dine 
medlemsfordeler på 
fordelerformedlemmer.no.
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Ring oss på 76 97 72 60, eller besøk oss i Kongens gate 44
Les mer om oss på www.narvikmeglern.no

TRE GODE GRUNNER TIL Å VELGE NARVIKMEGLER’N

MEDLEMMER I  BOLIGBYGGEL AGE T FÅR  

KR 5000,-  I  RABATT 
PÅ MARKEDSPAKKEN VED SALG

Det er selvfølgelig deilig å sitte på en innglasset balkong og nyte livet. Men Balcos innglassede balkonger er så 
mye mere. I tillegg til reduserte energikostnader og økt verdi på eiendommen gir Balcos balkongsystemer deg 
muligheten til å få større balkonger. En hyggeligere investering er vanskelig å tenke seg.  Ta en prat med oss!  

Balco AS   .   Teknologiveien 12   .   8517  Narvik   .   Telefon +47 458 71 658   

ER BOLIGSELSKAPET DITT ELDRE ENN 25 ÅR?
Da bør du ta en balkongsjekk!

å få glasseT inn balkongene er i vinden og mange  
borettslag velger nå å gjøre denne oppgraderingen på sine 
bygg. Siden 1987 har Balco levert smarte balkongsystemer og 
innglassinger, og er nå en ledende leverandør på balkongsystem. 

I Norge har Balco levert over 30 000 balkonger fordelt på mer enn 
300 prosjekter så langt og opplever etterspørsel fra hele Europa. 
Bare i Narvik er totalt 10 prosjekter og 270 balkonger glasset inn 
av Balco. 

- Noen av borettslagene vi har glasset inn balkongene på er 
Thulehjørnet Borettslag, Punktveien Borettslag og Tøtta1 og Tøtta 2 
Borettslag, forteller Ann-Sofie Lundbergh i Balco.

- Vi har også inngått avtale om leveranse til Nordly Borettslag 
som skal ha åpen balkongløsning og Fossestuområdets Borettslag 
AL som skal ha innglassede balkonger, totalt 28 balkonger. 

KoMbinAsjonEn soM gir KvAlitEt og siKrEr 
prosEssEn

For beboerne som får innglassede balkonger betyr det ofte at 
balkongene benyttes i større grad, både om sommeren hvor 

glasslukene åpnes helt og om høsten hvor de stengte lukene 
lukene skjermer for vær og vind. 

Det er en stor investering, som både gir økt livskvalitet, men også 
er en viktig oppgradering på bygget, og da er det viktig at det gjøres 
skikkelig. 

- Vårt balkongdekke og stålrammer med armert betong gir 
stabilitet og mengden betong reduseres dermed. Dette gjør at 
balkongplatene blir lettere og enklere å feste på eldre bygg. Balcos 
innglassingssystemer monteres i tillegg utenpå balkongplaten og 
gir bedre beskyttelse for balkongkonstruksjonen. Dermed unngår 
man vann på betongen, noe som kan medføre korrosjon og 
sprekkdannelser. 

- Dette er en av fordelene med våre produkter, utdyper Lundbergh.
Gjennom samarbeidsavtalen med Ofoten Midt-Troms 

Boligbyggelag tilbyr Balco holdbare, innovative løsninger og 
elegant design som gir beboere økt livskvalitet, samtidig som 
boligbyggelaget er profesjonell prosjektleder. 

- Denne kombinasjonen av erfaring og kvalitet vi sammen tilbyr 
er vanskelig å slå, smiler hun.

oppgraderer Balkonger 
– med eller uten glass

MANge BOreTTsLAg OPPgrAderer BALkONgeNe sOM eN deL Av vedLikehOLdeT Av 
ByggeT. FOr TideN hAr deT BLiTT sværT POPuLærT å iNNgLAsse BALkONgeNe. 

Tekst: Terese Larsåsen
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Åpningstider for private: 
 Mandag:  07.30 – 20.00
 Tirsdag - fredag:  07.30 – 15.30
 Lørdagsåpent*:  10.00 – 14.00

*gjelder i perioden 28. april - 1. oktober

MED HRS-KORTET 
KAN DU LEVERE GROVAVFALL

Grovavfall er alt av avfall som kommer fra en privat husholdning  
og som ikke kan kastes på returpunkt eller i avfallsdunken. 

Vi har fokus på mer materialgjenvinning, og det er derfor lagt opp 
til mer sortering på vårt kundetorg. Vi anbefaler at ulike typer avfall 

sorteres hver for seg hjemme, før dere leverer hos oss. Dette for å få en 
mer effektiv levering på kundetoget vårt. Se gjerne vår nettside for mer 

informasjon og oversiktskart over det nye kundetorget.

FORDELER FOR VÅRE MEDLEMMER

Medlemsstrøm

fra 

Levert av IF.
Medlemspris og enda 

flere fordeler.

Les mer om våre medlemsfordeler på: www.omtbbl.no (Ofoten Midt-Troms)  www.polarlys.no (Alta)

15% rabatt 

på smøremidler 

og 10% rabatt 

på kjemiprodukter

10% rabatt på timespris og 20% rabatt på materiell

10 % rabatt med 

medlemsskortet
20% rabatt

og 5% bonus

5000,- i rabatt 

ved salg av bolig

FULLFARGE MOT LYS BUNNFULLFARGE MOT LYS BUNN

10-15 % rabatt 
med på utvalgte 

arrangement

Fra 10-15% 
rabatt med 

medlemskort

12% rabatt

på ordinær pris

Spesialpris 
og 5% bonus

Gunstige times-priser og 25%  rabatt på materiell
Sentr. godkj. Rørleggermester

TLF: 76 94 07 07 

10% rabatt på abonnement

5-40% rabatt 
og 5% bonus

20% rabatt på fliser 

og 10% rabatt 

på skifer. 5% bonus

15% rabatt på
 inngangsbillett

Kredittkort

med nettbonus

i 50 nettbutikker

 10% rabatt
5% bonus

Medlemskortet
for medlemmer av boligbyggelag

Et aktivert Fordelskort gir deg 

eksklusive fordeler, som rabatter 

og bonus på byggevarer, møbler, kultur, 

reise og forsikring m.m.

For mer info se www.fordelskortet.no

eller ring tlf. 22 40 38 50
Ofoten Midt-Troms BoligbyggelagOMT BBL

Ofoten Midt-Troms BoligbyggelagOMT BBL Polarlys Boligbyggelag

Medlemsrabatt på  
utvalgte produkter  

i butikken

140.000 hoteller 
over hele verden 
med prisgaranti

5-15% rabatt 

og 5% bonus

5% bonus

Kr 5.000,- i rabatt

 ved salg av bolig

5% bonus  på alle kjøp

5% % bonus
på alle varer

Per Strand

10 % rabatt

5 % bonus



Returadresse:
OMT BBL
Dronningensgt. 35
8504 Narvik

Når hele familien er på nett er det 
smart å ha et bredbånd som virker

Med bredbånd fra Canal Digital Kabel er Telenors Alltid På Nett-garanti 
 inkludert. Les mer på kabel.canaldigital.no/garanti

ESPERVIK D
ESIG
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