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Medlemstilbud

Leder

Bate er opptatt av hvilke behov kunder på 
boligjakt har. Ønsker de nybygd eller brukt 
bolig? Leilighet, rekkehus eller enebolig? 
Hvor i regionen ønsker de å bo?

For noen år siden, da markedet var varmt 
og boligprisene steg, var det viktigst for de 
fleste å komme seg inn i boligmarkedet. Det 
å få seg en bolig gikk foran andre behov 
og det var helt sikkert det rette valget da.

Hva skjer når markedet endrer seg og 
den som er på boligjakt har mye å velge 
imellom? Hva skjer med oss som utbyggere? 
Det er nå vi som utbyggere virkelig må 
definere hva boligjaktkundene egentlig 
ønsker og kundene må finne den rette 
boligbyggeren.

For leilighetskjøpere ser vi at foruten 
beliggenhet og pris, har en lang rekke 
forhold blitt viktige; parkering, bodplass, 
elbil-løsning, terrasse, energiløsning og 
smarthus-løsninger. Unge i dagens samfunn 
vurderer dette som standard. Ennå klarer 
ikke vi som utbyggere å møte disse be-
hovene fullt ut. Vi må skjerpe oss.

Med bakgrunn i dette mener vi det er et 
potensiale for gode utbedringer på de 
24 000 boligene vi driver i dag. Hvor mange 
av disse boligene møter alle behovene til 
nye kjøpere? Det varierer selvsagt, men 
vi tror at en del grep kan tas for å ivareta 
verdien av boligen på lik linje med nye 
boliger. Hvis ikke fornyelsen skjer slik at 
nye behov blir ivaretatt, kan verdien av 
enkelte boliger synke. Som et eksempel 

har vi i dag nærmere 700 boligselskaper 
som kunder, og det er ikke mange av 
disse som har en skalerbar elbil-løsning 
i sine garasjeanlegg. Ennå har ikke dette 
behovet eksplodert, men vi tror det vil stige 
kraftig de neste årene, så vi må i gang med 
tilrettelegging nå.

Hvor mange av boligselskapene har 
smarthus-løsninger eller solcellepanel på 
taket? Vi tror det er relativt få. Når vi vet 
at denne type løsninger og teknologi er 
kommet for å bli bør vi påse at våre boliger 
blir oppgraderte og ivaretatt slik at verdien 
holder seg.

Bate er engasjert i utviklingen og vil levere 
nye boliger til markedet tilpasset ulike 
grupper og de behovene de har. Vi skal 
være med å utvikle boliger til beste for 
kunden, enten det er nye prosjekter eller 
eksisterende boligselskap som ønsker å ta 
vare på verdiene.

Venlig hilsen

Paul A. Boxill 
administrerende direktør

Fremtidens boliger

som Bate medlem får du kr. 3.000,– 
i rabatt på våre markedspakker? 
Vi er regionens ledende eiendoms-
megler på salg av borettslagsboliger, 
og selger årlig mer enn 300 
Bate-boliger.

Utnytt fordelene du også, og velg oss 
som din megler. 

Hei!
Visste du at ...

Stavanger: t: 02070 e: borettslagsmegleren@em1.no
Sandnes: t: 02070 e: sandnes@em1.no



– Vi vil 
overgå dine 
forventninger 

Aktuelt
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Bates administrerende direktør har i løpet av de siste årene ført 
boligbyggelaget gjennom store endringer. Det har vært fusjon 
mellom Sandnes og Stavanger boligbyggelag og det har vært 
flytting til nye lokaler på Mariero. Kommersialisering har vært et 
mål, men hele tiden har Bate-sjefen hatt én ting øverst:

– Det er samfunnet og medlemmene som eier oss. Det har vi holdt 
fast ved hele tiden, og det er viktig i slike prosesser, sier han. 

Et selskap med spenst 
– Etter fusjonen mellom Sandnes og Stavanger boligbyggelag ble vi 
et stort regionalt selskap. Vi ønsket å skape en unik identitet og en 
merkevare. Vi stilte oss spørsmålet: Hvor spenstige skal vi være? 

Enden på visen ble en navneendring og omprofilering, et valg 
med mye spenst i.

– Vi valgte navnet Bate, som betyr «fordel» fra gammelnorsk. 
Jeg har ikke angret en dag på at vi tok det, selv om det var en 
del som rynket på øyenbrynene, minnes Boxill. 

Ledelsen i Bate måtte deretter snakke om hvordan de ville tenke 
fremover. Diskusjonene lot ikke vente på seg: Hvilken kompetanse 
har selskapet? Hvordan skal Bate drives fremover? 

– Vi spurte medlemmene, kundene, samarbeidspartnerne og de 
ansatte – hva vil dere at Bate skal være i fremtiden? 

Svarene som kom var mange, og kundesenter og digitalisering 
med app og muligheter for å gjøre ting selv på nett stod på 
ønskelisten. Samlet sett var stikkordet enklere løsninger, og her 
har Bate tatt grep. 

– Vi har opprettet eget kundesenter og har dedikerte personer som 
kan svare på de aller fleste spørsmål når kunder ringer inn til oss. 

Bate har også utviklet to apper: «Bate» og «Bate portal». Her kan 
medlemmer få oversikt over alle fordeler, rabatter og bonuser.

– Med et tastetrykk kan du for eksempel overføre bonus til kontoen 
din. Enklere blir det ikke! 

I tillegg jobbes det hele tiden med å legge til nye og gode avtaler 
i Bate-kortet. Det siste tilskuddet før ferien var Norwegian Outlet 
på Ålgård. 

Det gode gamle er også verdt noe
Spenstighet og fornying til tross – det gode gamle, og noen ganger 
trauste, er vel verdt å ta vare på.

– Vi har noe trygt og godt rundt oss med tanke på at boligbyggelag 
har kunnskap, er litt trauste og ingen døgnfluer. Vi har fått nesten 
1 000 nye boliger som kunder hos oss bare i år. Det er helt 
fantastisk! 

Boxill mener det er to hovedgrunner til at medlemmene kommer 
til Bate: 

– Den ene er forkjøpsretten. Vi driver 24 000 boliger, så hvis 
medlemmene har sett for seg at de vil bo en bestemt plass 
i regionen eller i resten av landet, kan de komme langt med 
ansienniteten. Den andre grunnen er verdiene som ligger i 
medlemskapet, altså muligheten til å få rabatter og bonus på 
kjøp som er interessante for medlemmene. 

Kunden først
Valg av fokus er viktig fremover, og Boxill er klar på hva Bate 
har valgt:

– Kunden først! Vi må sette av tid til virkelig å lytte til kundene, 
ellers kommer noen til å ta innersvingen på oss og vi blir tatt 
med buksene nede. Vi må være på ballen og tenke tre til fem år 
fremover. Noen ganger har vi hatt for mye fokus innover og da 
får vi problemer. 

Leie-eie for studenter
Når det kommer til bolig, vil Bate være med og bygge 
samfunnsmodeller. Selskapet vil hjelpe både unge i etableringsfasen, 
studenter, personer med spesialbehov, eldre og andre som trenger 
å løse boligsituasjonen sin. 

– For eksempel vil vi satse mer på leie-eie-boliger til studenter 
slik at de kan få førsterett på leiligheten når de er ferdige med å 
studere. Problemet med de unge og egenkapital blir ikke bedre 
selv om markedet går ned. 

Leie-eie-konseptet bygger på en idé om å beholde unge i kommunen. 

– Ta Randaberg som eksempel. Der finnes det mange ressurssterke 
mennesker som ikke har råd til å komme inn på boligmarkedet. 
For å unngå at de flyttet fra kommunen ble Randaberg med på 

Fusjon, kommersialisering og nye lokaler på Mariero; Bate har vært 
gjennom forandringer og fornyelser de siste årene. – Nå ser vi fremover 

og der står medlemmene og kundene i sentrum, sier Paul Boxill.

TEKST: Ina Midttveit / Impress Publisering   FOTO: Tomas Larsen

leie-eie-prosjektet og 32 familier kunne flytte rett inn i boliger uten 
egenkapital. Det er slik vi vil satse mer på studentene, sier Boxill. 

Ny boligsituasjon for mange
I Norge snakkes det mye om eldrebølgen. Vi blir flere eldre og 
vi lever lenger. Nye problemstillinger for hvor og hvordan eldre 
skal bo tvinger seg frem, mener Boxill.

– Det er ikke alltid enkelt for eldre å selge boligen sin og finne en 
ny. Kan vi tenke på en helt annen måte og finne nye muligheter 
– kanskje vil de selge boligen sin og heller leie?

Det vil bli enklere fordi leietakeren slipper å tenke på utvendig og 
innvendig vedlikehold og gir en trygghet dersom noe uforutsett 
skjer. Kanskje kan vi også bo i vårt eget hjem lenger.

– Her kan Bate sammen med det offentlige få til gode løsninger 
fordi vi ikke bare må tenke profitt i alt vi gjør.

Bate har også erfaring med boliger for personer med rus- og 
psykiatriproblematikk. Sammen med Helse Stavanger har selskapet 
laget stiftelser og boenheter som ivaretar ulike behov.

– Idet vi bygger slike boliger er det nullprosjekter, i likhet med 
leie-eie. Vi er eid av samfunnet, derfor kan vi være med og bygge 
boliger for grupper som ellers har det vanskelig på boligmarkedet.

Blir bedre ved å lytte
Bate utvikler seg hele tiden og Boxill tror selskapet vil være 
vanskelig å kjenne igjen om noen år. 

– Leveransene våre vil endre seg i fremtiden. Vi må skape 
fornuftige og konkurransedyktige produkter som er attraktive 
for medlemmene og kundene. 

Det kan Bate bare få til ved å lytte. 

– Med en gang medlemmene og kundene våre finner bedre 
produkter andre steder, forlater de oss. Det er derfor vi hele 
tiden jobber for å både møte og overgå forventingene deres. 

Karoline Henningsen og Bård Tveiterå var et av parene som flyttet inn i 
pilotprosjektet Leie-eie i Randaberg i fjor. De fikk besøk av Paul Boxill og 
helseminister Bent Høie, som var på befaring for å lære mer om prosjektet.  
– Vi vil utvikle flere Leie-eie-konsepter fremover, sier Paul Boxill.

«Kunden først! Vi må sette 
av tid til virkelig å lytte til 
kundene».
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Kontakt EiendomsMegler 1:  
Espen S. Grastveit 997 03 170  
eller Bate: Elisabeth Helliesen 913 18 113   
bate.no

Gauselengen har alt: Mer enn 20 ulike leiligheter. Sjø, skog og fjell. Hinna Park og Viking stadion.  
Bare noen minutt til Stavanger, Sandnes og Forus. Skikkelig Bate-håndverk. Pris: 3 120 000–5 790 000. 

 
Leilighetene er planlagt ferdigstilt november 2016. Visning i møblert visningsleilighet hver tirsdag 12-12.30 og 16-17.

Mer på gauselengen.no

JA
Gauselengen har 

husbankfinansiering:  
1,7 % rente!
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NORGES  
MEST FORNØYDE 
TV- OG BRED- 
BÅNDSKUNDER
6 ÅR PÅ RAD*

Mer enn nok kapasitet til alle. 
Opptil 1 Gbps. 
100% fiber. Alltid.
Opplevd hastighet kan variere avhengig av utstyr  og lokale forhold
*EPSI Norge 2015

Telefon 51 90 80 90 (døgnåpent)
Facebook 24 timer i døgnet



Profilen

Fra Stavanger Oilers 
til Frölunda Indians

For Johannes Johannesen har det gått slag i slag siden han 
debuterte med Stavanger Oilers A-lag i 2014. 19-åringen fra Hinna 

var landslagets yngste spiller under VM i Russland i vår. Nå har 
han signert kontrakt med Frölunda Indians i Göteborg.

TEKST OG FOTO: Guro Waksvik

Vi møter Johannesen hjemme 
på Hinna en kald sommerdag 
i juli. Han står på farten til 
Hellas med dama. Ferie er i og 
for seg et nesten ukjent begrep 
for hockeystjernen, som stort 
sett bruker all fritid til å trene.

– Sommeren er egentlig den 
eneste perioden jeg har fri. Da 

må jeg bruke tiden til å bygge opp kroppen til en ny hard sesong.

Han er forberedt på at det kan bli tøft. Nye ansikter, nytt språk, 
nytt land, bo alene.

– Det blir nok en utfordrende høst, men det skal ikke være for 
komfortabelt. Jeg må hele tiden ha noe å strekke meg etter, slår 
han fast.

Hjemreiser blir det neppe tid til, i alle fall ikke før til jul. Da blir 
det i så fall bare en snartur. For når samfunnet tar fri, er det 
romjulskamper for hockeyspillerne.

Familien betyr mye
Det begynte da han var 6 år gammel. Johannes, far Bjørnar 
og storebror Bjørn-Tore var i Siddishallen for å se sin første 
hockeykamp.

– Vi ble begeistret. Mamma foreslo at Bjørn-Tore og jeg skulle 
lære oss å gå på skøyter. Det var så gøy at vi ble hekta begge 
to, forteller han.

Brødrene var aktive i hver sitt aldersbestemte lag for det som 
den gang het Viking. I sommerferiene seilte familien på fem til 
Lysekil like ved Gøteborg. Brødrene deltok på hockey-camp, mens 
moren og søsteren ferierte. 

– Pappa jobber i Nordsjøen. Da vi kom fram til Lysekil dro han 
offshore. Etter to uker kom han tilbake, og vi seilte hjem.

Johannes spilte fotball og håndball også. Til slutt måtte han velge. 
I 7. klasse sa han farvel til Viking Håndball, og to år senere forlot 
han Vaulen IL. Siden har det bare vært hockey.

– Familien har alltid stilt opp. De har kjørt meg til og fra trening, 
og vært med på kamper. Mamma har også vært oppmann. Støtten 
fra familien har betydd enormt mye. 

Vil leve av hockey
– Det største jeg har opplevd så langt var å vinne NM med Oilers 
i vår. Det var kjempekult å være med i VM også, spesielt da jeg 
scoret det første målet mot Kasakhstan. Jeg scoret også mot Latvia.

I april 2016 ble han tildelt utmerkelsen Get Rookie of the Year 
2015/2016. Det hele skjedde under en seremoni i DNB Arena før 
NM-finalen mellom Stavanger Oilers og Lørenskog. Utmerkelsen 
går til årets unge nykommer i eliteserien. Vinneren får 10 000 
kroner og plass i treningstroppen til Norges VM-lag, og kan i tillegg 
donere 50 000 kroner til en breddeklubb.

– Jeg valgte Stavanger Hockey. De har nå fått en skyterampe som 
er oppkalt etter meg. Det er kult. 

Johannes Johannesen sammen med 
kongepuddelen Leia, et viktig medlem 
av familien på Hinna.

p
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noe å strekke 
meg etter.



JOHANNES JOHANNESEN 

• Født 1. mars 1997 på Hinna

• Startet karrieren i aldersbestemte juniorlag, 
først i Viking Hockey, deretter i Stavanger Oilers 
ungdomsavdeling, U18- og U20-lagene. 

• Debuterte for Stavanger Oilers A-lag i 2014, og ble 
Norgesmester med laget i 2015 og 2016.

• Spilte for første gang i A-landslaget i februar 2016, 
og ble tatt ut til Norges tropp til VM 2016 i Russland. 
Scoret sitt første VM-mål mot Kasakhstan. 

• Ble kåret til årets nykommer, Rookie of the Year, 
i eliteserien i 2016.

• Har nylig signert kontrakt med Frölunda Indians 
i Göteborg.

Oilers har betydd mye for 19-åringen. Han har opplevd klubben 
som en proff og fin organisasjon med gode fasiliteter og bra 
trenerteam. 

– Miljøet og kulturen er god, med en stabil stamme. Klubben har 
vært viktig for min utvikling. Alle idolene mine var der, og jeg 
fikk mange gode sjanser. Nå blir det spennende med forandring, 
slår Johannesen fast.

Egentlig hadde han ett år igjen med Oilers. Men en klausul i 
kontrakten gjorde at han kunne løses fra avtalen dersom det 
dreide seg om en klubb i utlandet. 

– De støttet meg da jeg fortalte dem det. De skjønte godt at jeg 
ville reise.

På et tidspunkt så det ut til å bli Chicago Blackhawks for talentet 
fra Hinna. Han ble vurdert, og var en tur over for å prøvespille. 

– Klart det var en skuffelse at det ikke gikk min vei, men det gikk 
fort over. Det var ikke verdens største undergang. Litt surt at det 
var så stort slått opp i media. Det ble så mange forventninger.

På sikt er drømmen er NHL (National Hockey League), Nord-
Amerikas største hockeyliga med lag i Canada og USA. 

– NHL er både et mål og en drøm. De beste lagene med de beste 
spillerne er der. Å leve av det du brenner mest for må være det 
største. Klarer jeg det de 10–15 neste årene har jeg oppnådd mye.

Det ser ut til at drømmen kan bli virkelighet. På NHL Central 
Scoutings midtsesongrangering ble han draftet som den 70. beste 
europeiske utespilleren. Å bli draftet betyr at en NHL-klubb sikrer 
seg de nordamerikanske rettighetene til spilleren. Det er ikke 
dagligdags at dette skjer med norske spillere.

Adrenalin og følelser
Så langt har han ikke hatt alvorlige skader. En liten bit av en fortann 
er røket, og i ansiktet er det noen sting her og der. 

– Det er første sesong uten gitter. Det medfører vanligvis noen 
trøkk i ansiktet, helt til vi lærer å gå inn i dueller på andre måter.

15 økter trening i uken, og to kamper hver helg i sesongen 
krever sitt. Johannes gikk på toppidrettslinjen ved St. Svithun 
videregående skole, og har så og si fullført. Det mangler bare to fag. 
De skal han ta i løpet av året. Han ser også for seg en utdannelse.

– Selv om jeg planlegger en lang ishockeykarriere vil jeg ta noen 
fag ved siden av. Men jeg er ikke sikker på hva jeg vil bli når 
karrieren er over. 

Midt i september starter serien. Blir han tatt ut til OL kvalifiserings-
kampene, skjer det også i september. 

– Norge er i pulje med Italia, Kasakhstan og Frankrike. Det beste 
laget går videre. Norge er høyest på rankingen. Så det er et visst 
håp om at vi kommer til Sør-Korea i 2018.

Når han går på isen er det både følelser og adrenalin i sving. 
Spesielt på DNB Arena med intro showet og et snitt på over 4 000 
tilskuere. Nå blir det Scandinavium i Göteborg med plass til 12 000.

– Er det fullt der blir det definitivt bra trykk. 

Han har beina på jorda, og føler seg ydmyk. Han har mye å lære, 
og mye å jobbe fram mot. I juni var han i Göteborg. Han fikk sett 
fasilitetene, trent med lagkameratene og hilst på ledelsen.

– Det virket bra. Jeg gleder meg. Familien støtter valget mitt, men 
mamma synes det er litt trist. De kommer nok garantert på besøk.

Trist er det også for kjæresten Dorthea Hviding, som forøvrig er 
en talentfull tennisspiller med flere titler i junior NM. 

1. Johannes Johannesen står foran en utfordrende høst. – Det skal ikke være for 
komfortabelt. Jeg må hele tiden ha noe å strekke meg etter, sier han. 
Foto: Oddmund Sola

2. Stavanger Oilers har betydd mye for Johannes Johannesen. Nå forlater  
19-åringen klubben for å spille med Frölunda Indians i Gøteborg. 
Foto: Oddmund Sola 

1

2

«NHL er både et mål og en drøm.  
De beste lagene med de beste 
spillerne er der».
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Juleavslutning med 

Bjergsted
Jazzensemble
Spor 5 • Lør. 10.12 kl. 20

Bill. 250,- (200,- medl./Bate)

Obstfelder 
LIVE m/ Jan 

Erik Vold
Spor 5 • Lør. 5.11 kl. 20
Bill. 300,- (250,- medl./Bate)

Barne- og familiekonsert
Meg & 

kammeraten 
min

Spor 5 • Søn. 2.10 kl. 14
Bill. 100,-

Hovedsamarbeidspartner:

Spor 5 • Tir. 18.10 kl. 20
Bill. 300,- (250,- medl./Bate)

Come Shine

Spor 5 • Lør. 12.11 kl. 20
Bill. 250,- (200,- medl./Bate)

Donny
McCaslin

Quartet

Spor 5 • Lør. 8.10 kl. 20
Bill. 250,- (200,- medl./Bate)

Beady Belle

Folken • Ons.9.11 kl. 21
Bill. 350,- (280,- medl./Bate)

Nils Petter Molvær 
med Sly & Robbie

Stanley
Clarke

Folken • Lør. 19.11 kl. 21
Bill. 350,- (280,- medl./Bate)

Bugge
Wesseltoft

«It’s snowing on my piano»
Stav. k.hus • 17.12 kl. 19.30

Bill. 375,- (325,- medl./Bate)

stavangerjazzforum.no

BATE- MEDLEMMER FÅR RABATT PÅ ALLE KONSERTENE TIL STAVANGER JAZZFORUM!

Jazzhøsten
er i gang!

Organ Jam

Spor 5 • Tor. 27.10 kl. 20
Bill. 200,- (150,- medl./Bate)

flugger.no*  Tilbudet gjelder Flügger produkter i perioden 22.-24. september 2016.  
Kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter og tilbudet gjelder så langt lageret rekker.

Som medlem i ditt boligbyggelag har du tilgang  
til en rekke gode bonus- og rabattfordeler.  
Aktivér medlemskortet ditt og les mer på  
www.fordelskortet.no

Medlemsdager
22. - 24. september

40% rabatt
+ 5% bonus
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Smart Miljøservice AS 
Tlf Stavanger: 51 55 30 00 / Vakt tlf: 4006 5858 

www.smartms.no / post@smartms.no

RELOK
FORENING FOR NORSKE FLYTTEBYRÅER

TRYGT, ENKELT OG RIMELIG
Be om tilbud

Smart Miljøservice tilbyr flyttetjenester, 
pakking, søppel kasting, avfallshåndtering, 
montering, demontering, dødsbo, utvask 

av privatboliger og leiligheter  
– samt lagerhotell.

Bate-medlemmer får inntil 

30 % rabatt  
3 % bonus



Familieidyll. Mamma Ann Cathrin 
leser eventyr for Sofie (6), mens 
pappa Erik og Mathilde (4) morer 
seg med å leke «fly».

Alt er best 
med barn i Bate

Mitt Bate
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– Vil du se rommet mitt?

Sofie (6) ser spørrende på meg. Lillesøster Mathilde (4) er litt 
mer avventende, og titter frem bak søsterens rygg med en fing 
i munnen.

En rosa drøm
Det er en solrik ettermiddag i Gausel Atrium på Jåttå. Fra de 
åpne vinduer siver deilige middagsdufter, barn løper rundt i 
det bilfrie området, noen på lekeplassen, andre på vei til ulike 
fritidsaktiviteter. En og annen mor eller far stikker hodet ut av 
vinduet og roper barnet sitt inn til middag. I Austtunsletta 75 er 
det leksetid. Sofie går i andre klasse på Jåttå skole, og viser stolt 
frem pennalet sitt. Det er rosa og har tre rom med fargeblyanter og 
viskelær. Pappa Erik Nilsen prøver å få datteren til å konsentrere 
seg om leseleksen, men det er ikke så lett. Hun vil mye heller vise 
frem rommet sitt. Pappa nikker godkjennende, og Sofie stormer 
opp i andre etasje med Mathilde i hælene.

– Kom da, sier hun og viser vei inn i en rosa drøm av et pikerom.

– Mitt også, sier lillesøster Mathilde og åpner døren til enda et 
prinsesserom.

– De e fint her åg, sier hun. Og vi er hjertens enig. 

Stortrives
Familien på fire har bodd litt over et år i de nye atriumhusene 
i Gausel Atrium på Jåttå. Beliggende midt mellom Sandnes og 
Stavanger, like ved togperrongen og næringsområdet Hinna Park – 
og med kort avstand til fjord og skog. Borettslaget er et Norwegian 
Wood boligprosjekt tegnet av Arkipartner. 20 rekkehus med 179 
romslige kvadratmeter fordelt på tre etasjer.

– Vi stortrives her. Boligen ble akkurat det vi ønsket oss, både 
inne og ute. Vi bor i rekkehus, men boligen er så romslig og luftig 
at det ikke føles som å bo i rekke. Dessuten trenger vi ikke å male 
huset, dette er vedlikeholdsfritt materiale, sier pappa Erik (28) 
og klapper fornøyd på den trehvite veggen. 

Mamma Ann Christin (29) nikker samtykkende.

– Vi er veldig fornøyde. Med alt. Med Bate, håndverkerne, 
utformingen – ja, hele prosessen sier, hun.

– Og hva med barna, trives de her spør vi.

– Alt er best med å bo her, slår Sofie (6) fast.  
Lillesøster Mathilde (4) nikker og er helt enig. For et år siden flyttet 

familien Nilsen inn i Gausel Atrium på Jåttå – og de stortrives.

TEKST: Hjørdis Halleland Mikalsen   FOTO: Jan Inge Haga

– Du kan jo se selv, sier Ann Christin og nikker mot de to småjentene 
som hopper opp og ned i sofaen.

– Jentene våre stortrives. Det kreler av unger her, i alle aldre. 
Stort mer barnevennlig kan man knapt få det, området er bilfritt, 
Sofie kan gå til og fra skolen uten at vi trenger å bekymre oss for 
trafikk. Dessuten har hun mange barn å slå følge med.

– Ja, for jeg har nemlig en venn i nabohuset, jeg, sier Sofie og smiler.

– Det er ikke særlig langt å gå, bare noen skritt faktisk, slår hun fast. 

– Så har vi lekeplass også, sier Mathilde og peker på lekeplassen 
like utenfor stuevinduet.

– Ja, og vi kan vinke til mamma mens vi disser, sier Sofie og 
løper barbent over gressplenen til lekeplassen. Mathilde følger 
hakk i hæl.

– Jentene våre er fortsatt små, men ettersom de blir eldre, kommer 
de til å starte med ulike fritidsaktiviteter. Her er det mange gode 
tilbud, og alt ligger like i nærheten. Sofie har gått både på friidrett 
og på en rideskole like her borte. Dessuten er det snakk om at 
det skal komme et Folkebad her i området. Det gleder vi oss til, 
sier Ann Christin, som til daglig studerer sosiologi. Ektemannen 
Erik jobber som konsulent i Cowi. 

Barnevennlig
– Før vi flyttet hit bodde vi et selveier hus på Austrått i Sandnes. 
Vi lurte egentlig på å kjøpe tomt å bygge selv, men det var lettere 
sagt enn gjort. Vi er begge fra dette området, og ville gjerne bo 
i et barnevennlig nabolag, nær familiene våre. Min far har hatt 
medlemskap i Bate i mange år, selv om han aldri selv har bodd i 
borettslag. Men han hadde en tanke om at en dag ville et av barna 
hans få nytte av det. Det fikk han rett i. Med hans ansiennitet i 
ryggen fikk vi kjøpe her. Det er vi veldig glade for, sier Erik.

– Se på meg, se på meg, nå skal jeg ta en araber, sier Sofie og slår 
hjul på den 56 kvadratmeter store gressplenen utenfor huset.

– Hva synes du er best med å bo her da, Sofie, spør vi. Hun tenker 
seg om en liten stund.

– Jeg tror det må være…alt, sier hun og slår begeistret ut med 
armene. Lillesøster Mathilde er helt enig. 

– Ja, alt, hermer hun og prøver seg på en araber hun også. 

1. Se på meg, roper Sofie (6) og slår hjul på plenen utenfor hjemmet sitt i Gausel 
Atrium på Jåttå.

2. Lekeplassen ligger like utenfor stuevinduet. - Vi kan vinke til mamma når vi disser, 
sier Mathilde (4)

3. Søstrene Mathilde (4) og Sofie (6) har hvert sitt prinsesserom i det nye huset.

4. Det er leksetid hos familien Nilsen. Sofie går i andre klasse og har et rosa pennal 
med tre rom. Lillesøster Mathilde går i barnehagen, men gleder seg veldig til hun skal 
begynne på skolen - og få eget pennal. 

1

2
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URBAN DESIGNER OG GRÜNDER ASLAUG TVEIT:

Gode byrom 
skaper gode 
mennesker

Bomiljø

Ditt Bate / 21 20 / Ditt Bate



– Vi lager ikke møtesteder, vi lager steder hvor folk kan møtes.

Aslaug Tveit og ser spørrende på meg gjennom blanke brilleglass. 

– Forstår du hva jeg mener med det, spør hun, men fortsetter 
uten å vente på svar.

– Om vi får i oppdrag å bygge et møtested eller et uterom. Så er 
ikke vårt fokus først og fremst den universelle utformingen, det 
viktigste er ikke god drenering eller vedlikeholdsfrie materialer. Vi 
er selvfølgelig opptatt av det også, men vårt fokus er menneskene! 
Hvem er de menneskene som skal bruke dette uterommet? Hvilke 
ønsker og behov har de? Det er det vi kartlegger først, før vi 
begynner på det praktiske.

Byutvikling. Ikke byplanlegging
Da Aslaug Tveit (33) i 2009 flyttet hjem til Norge etter et treårig 
studie ved Universitetet i Ålborg var hun sannsynligvis den eneste 
i kongeriket som kunne titulere seg som urban designer. Og bare 
to uker etter at hun hadde fått vitnemålet startet hun selskapet 
LEVA Urban Design.

– Jeg visste vel ikke helt hva jeg kastet meg ut i, og hadde null 
peiling på selskapsdrift. Men jeg hadde en visjon om å fronte 
fagfeltet urban design og finne nye måter å definere oppdragene 
på, sier hun. I dag har LEVA Urban Design 8 ansatte, og foruten 
hovedkontoret i Ryfylkegata på Storhaug i Stavanger har firmaet 
kontor i Oslo og Lille i Frankrike. 

– Men LEVA Urban Design er ikke et arkitektfirma?
– Nei, nei. Overhode ikke. Og jeg er ikke en arkitekt. Vi har en helt 
annen måte å tilnærme oss oppdragene på. Vi tenker forskjellig. 
Mens urbane designere tenker prosess og har mennesket i sentrum, 
er arkitekter og landskapsarkitekter mest opptatt av det fysiske. 
Vi tenker mest på byliv, innhold, næringsliv og mennesker, de 
er mer opptatt av landskapstrekk og volumplanlegging. Vår 
fremgangsmåte er å komme i dialog med menneskene i byområdet, 
enten ved å ringe på dørene, distribuere flygeblad eller opprette 
lukkede facebook-sider. 

– Men hvor hører da den urbane designer hjemme i fagmiljøet?
– Det er et godt spørsmål, og ikke alltid lett å forklare med få ord. 
Jeg er opptatt av dynamikk, har et hjerte for byrom, og ønsker 

Hun har et hjerte for byrom og menneskene som ferdes der. 
Aslaug Tveit i LEVA Urban vil lage skreddersydde løsninger 

i byen som fører til mindre ensomhet og kriminalitet.

TEKST: Hjørdis Halleland Mikalsen   FOTO: Jan Inge Haga

LEVA Urban Design er opptatt av å sette mennesket i sentrum.

ikke å bli plassert i en bås merket «arkitekt», «landskapsarkitekt» 
eller «byplanlegger». Vi følger ingen maler, men skreddersyr våre 
egne prosesser og jobber med utgangspunkt i en overbevisning 
om at et godt byrom skaper gode mennesker. Det sosiale aspektet 
er viktig her; et godt byrom kan føre til mindre ensomhet og 
kriminalitet. Det kan virke inkluderende for innvandrere og skape 
bedre sosiale forhold for menneskene som bor der. Helhetstenking 
er vår spesialitet. Ikke bare fysisk, men også når det gjelder sosial 
bærekraft. Dessuten er det viktig å understreke at vårt spesialfelt 
er byutvikling, ikke byplanlegging. Det er et viktig skille, sier hun. 
Fortsatt like engasjert.

Veletablert
I dag er LEVA Urban Design et veletablert firma med flere store 
oppdragsgivere. Et av disse er byutviklingsprosjektet Urban 
Sjøfront på Storhaug, et non-profit aksjeselskap hvor Aslaug er 
daglig leder. 

– Urban Sjøfront er et spennende prosjekt hvor formålet er å 
bidra til positiv utvikling av Stavanger Øst. Min jobb er å ivareta 
grunneiernes interesser, være et bindeledd mellom de ulike 
aktørene. I tillegg skal vi fokusere på det spesielle denne bydelen 
har å tilby i forhold til andre bydeler. Det skal være et sted for 
opplevelser, og vi skal arbeide for bedre løsninger på offentlig 
kommunikasjon, sier Aslaug Tveit som fikk Firsprangprisen 2012 
for sitt arbeid med Urban Sjøfront. Et annet omfattende prosjekt 
LEVA Urban Design nylig har gjennomført er den 9 kilometer lange 
havnepromenaden i Oslo sentrum.

– Både havnepromenaden i Oslo og Urban Sjøfront har vært 
spennende og lærerikt, og helt i trå med min visjon om urbant 
design, sier Aslaug Tveit og legger til:

– Jeg er privilegert som får lov til å jobbe med noe jeg brenner 
for, noe som engasjerer meg. Det er ikke en jobb, mer en livsstil 
– og LEVA Urban Design er babyen min, smiler hun. 

Da Aslaug Tveit (33) var ferdig utdannet var hun trolig den eneste i Norge 
som kunne titulere seg som urban designer. Siden har det blitt flere.

Aslaug Tveit startet LEVA Urban Design knappe to uker etter at hun hadde fått 
vitnemålet, i dag har firmaet kontor i Stavanger, Oslo og Lille i Frankrike. Her i 
samtale med en annen urban designer, kollega Katrine Dam Henriksen.
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Hus som bygges i fremtiden skal 
ha lavt energibehov. Det vil si 
at de skal bygges med ekstra 
varmeisolasjon, tre lags glass i 
vinduene og varmegjenvinning 
av ventilasjonsluft. 

– Poenget er å bruke minst mulig 
energi til å varme opp husene vi 
bor og jobber i. I tillegg til å spare 
penger på strømregningen, vil 
den jevne huseier også få bedre 
komfort. For eksempel har du 
ikke kald trekk fra vinduene og 
du får en jevn innetemperatur i 
huset, sier Solveig Irgens.

Hun er kommunikasjonsrådgiver i Lavenergiprogrammet, som 
jobber blant annet for å heve kompetansen om energieffektivisering 
av og energiomlegging i bygg. 

Varmen i huset skal gjenvinnes
I tillegg til å isolere bygget godt, er formen på bygget også en 
viktig faktor hvis du ønsker et energieffektivt bygg. Det er enklere 
å bygge et energieffektivt bygg dersom det er kompakt og har 
liten overflate. 

– I nye hus stilles det også krav til hvor mye luft som skal få 
lov til å slippe ut av bygget, såkalt luftlekkasjetall. Dette kravet 
innebærer at håndverkerne må tette godt rundt vinduer og i 
overgangen mellom de ulike delene av bygget, for eksempel 
mellom ytterveggene og taket, sier Irgens. 

Når den oppvarmede luften holdes inni huset, samtidig som vind 
og fuktig luft hindres i å komme inn, kan varmen utnyttes bedre. 

– Mange huseiere er skeptiske til nye hus fordi de er så tette. 
Grunnen til det er at luften inne i husene våre har mye fukt i seg, 
og vi vil ikke at den fuktige lufta skal slippe ut i konstruksjonen. 
Der møter den kald luft og det kan oppstå kondens, sier Irgens.

For å få nok frisk luft inn i huset og få ut den brukte luften, er 
det vanlig at nye hus har et balansert ventilasjonsanlegg med 
varmegjenvinning. Varmegjenvinning av ventilasjonsluft betyr at 
den varme, fuktige luften trekkes ut gjennom ventilasjonskanaler 
og brukes til å varme opp den friske, kalde luften på vei inn. 

– I tillegg til å sikre et godt inneklima i huset, er dette også med 
på å spare energi til oppvarming, sier Irgens. 

På vei mot nullutslipp
Det er kommunal- og moderniseringsdepartementet som 
har fastsatt de nye energikravene, og de er en oppfølging av 
klimaforliket fra 2012. I forliket ble det bestemt at energikravene 
i byggteknisk forskrift skal skjerpes til passivhusnivå i første 
omgang, og deretter mot nullenerginivå i 2020. 

– Med nye energikrav sikrer vi at nye bygg vil bli opptil 25 prosent 
mer energieffektive enn med dagens regler, sa kommunal- og 
moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding da 
kravene ble kjent. 

Vil det være mulig å nå slike mål?
– Det er fullt mulig å bygge både nullenergibygg og plusshus 
allerede i dag, og flere har allerede blitt bygget. Det er imidlertid en 
forutsetning at byggherrer, arkitekter, ingeniører og håndverkere 
får mer kunnskap om hvordan både bygge energieffektivt og 
sikre at byggene har et godt inneklima. Ikke minst skal de være 
gode å bo eller jobbe i.

– Nye bygg skal ta 
bedre vare på miljøet

Kravene til energieffektivitet i bygg ble skjerpet fra nyttår.  
Innen 2020 skal alle nye bygg være så godt som nullenergibygg, 

sier Solveig Irgens i Lavenergiprogrammet. 

TEKST: Ina Midttveit / Impress Publisering

DETTE ER DE NYE KRAVENE:

• Gjelder fra 1. Januar 2016, men med en 
overgangstid på ett år. 

• Mer energieffektive vinduer enn i dag, for eksempel 
trelags vinduer med isolert ramme og karm.

• Bedre tetthet og mindre luftlekkasjer i bygget. 

• Bedre isolert gulv. 

• Mer effektive tekniske installasjoner, for eksempel i 
ventilasjonsanlegg og vifter. 

• Mer klimavennlig energiforsyning. Det er ikke lenger 
tillatt å installere fossil energi til oppvarming i nye 
bygg.

• Småhus skal bygges med skorstein, men ikke hvis 
der er vannbåren varme eller hus som er mer 
energieffektive enn kravene. 

• Større mulighet til å bruke elektrisitet til oppvarming. 

• Det finnes noen unntak, for eksempel for små 
bygg og fritidsboliger (under 70 kvadratmeter), 
laftede bygg og for bygg som produserer sin egen 
elektrisitet.

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Vil utfordre regelverket
– Dette er en glimrende tanke og det går i en positiv retning, 
men vi vil samtidig prøve å utfordre regelverket, sier Paul Boxill, 
administrerende direktør i Bate.

Han mener det finnes andre like gode løsninger for å lage 
miljøvennlige og gode hus. Det kan summeres opp i tre: tekniske 
spesifikasjoner, stedlige forhold og alternativ energi. 

– Norge er et langstrakt land, hvor Trysil og Tromsø har et annet 
klima enn Sandnes og Stavanger. Det går ikke an å ha de samme 
kravene over hele landet. Er det for eksempel riktig å bygge helt 
tette hus alle steder? spør Boxill.

Ved å bruke andre eller ulike tekniske løsninger mener han vi kan 
bygge like gode og miljøvennlige hus overalt. 

– I tillegg er det viktig å se på alternativ energi, for eksempel 
brønnvarme.

1. Krav om å unngå luftlekkasjer
2. Krav til bruk av fornybar energi
3. Krav om balansert ventilasjon
4. Krav til hvor stor varmetap 

bygget kan ha 
5. Krav til energiforsyning
6. Krav om lavt oppvarmingsbehov
7. Krav om tre-lags glass med 

isolert karm
8. Krav om få kuldebroer som leder 

ut varme
9. Krav til god isolering

Illustrasjonen viser hvilke krav som ligger til grunn for passivhusstandarden. 
Nye bygg skal bygges tett opp mot passivhusstandard, om enn ikke helt. Den 
største forskjellen er at passivhus vil ha mer isolasjon i vegger og tak enn husene 
som bygges etter de nye kravene (TEK10). Illustrasjon: Lavenergiprogrammet
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Solveig Irgens er kommunikasjons-
rådgiver i Lavenergiprogrammet, 
som jobber blant annet for å heve 
kompetansen om energieffektivisering 
av og energiomlegging i bygg.
Foto: Lavenergiprogrammet



Chris Butters, arkitekt og medlem 
av GAIA-nettverket. Foto: Privat

For tidlig å 
skrinlegge miljøkampen

– Vi er kommet et skritt lenger med de nye kravene, men vi er ikke i mål 
enda. Det mener Chris Butters, arkitekt og medlem av GAIA-nettverket.

– Det går i rett retning med nye 
krav og større fokus på miljø, sier 
Chris Butters.

Han er arkitekt og medlem av 
GAIA-nettverket. I 30 år har 
han arbeidet med energi og 
miljø, og i dag forsker han på 
lavenergiboliger ved Warwick 
University i England.

– Jeg mener likevel at det er 
for smalt å bare fokusere på 
varmetap. Halvparten av energien 
i livssyklusen til et lavenergibygg 

ligger i materialene. Det må fokuseres mer på blant annet materialer 
og ventilasjon, sier han. 

Som å bo i en plastpose
– Ofte brukes plast, eller polymer, til å tette igjen sprekker og 
skjøter, det kan sammenlignes med å bo i en plastpose. Det er ikke 
sunt og det har vært omstridt i over 20 år, sier Butters.

Hvilke helseeffekter de nye kravene har er i svært liten grad 
dokumentert, skrev GAIA-nettverket som svar på høringsnotatet 
som ble sendt ut fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
Nettverket mener at i verste fall kan det bli så dårlig inneklima 
at vi kan få økte helseproblemer. 

– Vi bør blant annet bli flinkere til å bruke naturlig ventilasjon på 
en fornuftig måte, heller enn å bygge alle boliger helt tette. Naturlig 
ventilasjon krever hverken energi eller mekaniske anretninger. 
Det er sunnere, langt mindre sårbart og finnes i flere varianter, 
poengterer Butters.

Forskjell på teori og praksis
Det er forskjell på teori og praksis, og varmegjenvinningen er 
ikke nødvendigvis så effektiv som lovet. Butters forteller om en 
undersøkelse gjort i Sverige som viste 30 prosent varmegjenvinning 
i husene. I teorien skal det være over 80 prosent. 

– Husene bygges tette og lite brukervennlige. Mange flere feil 
kan og vil oppstå, sier han. – Fungerer ventilasjonsanlegget? 
Hvor ofte må huset sjekkes for sprekker? Det er slike spørsmål 
brukere bør få svar på før de flytter inn i nye, tette hus. Det 
må lages bruksanvisninger og settes krav til vedlikehold. Dette 

handler vel så mye om sosiologi som ingeniør- eller arkitektkunst, 
mener Butters.

– Mange forskere er teoretikere, men vi er mennesker og 
vi misbruker. En stor europeisk undersøkelse har vist at 
energibesparelsene i praksis er det halve av det teoretikerne lovet. 

Hele husets levetid
Butters mener vi må ha hele husets levetid i beregningen når 
det bygges: helt fra tegningene ligger på bordet hos arkitekten, 
gjennom byggeprosessen og til beboere har flyttet inn må det 
være oppfølging. Det må også være krav til hvordan byggene 
skal behandles når de skal rives.

– I forhold til miljø og klimautslipp er vi nødt til å tenke mer 
helhetlig. Det er anerkjent internasjonalt at hele livssyklusen må 
tas i betraktning, inklusiv hva som skjer med materialene etter 
riving, sier han.

Boligbyggelag kan gå foran
I arbeidet med å bygge mer miljøvennlig og å bruke husene «riktig» 
har boligbyggelag en unik sjanse til å gå foran.

– Uten bevisste brukere er den teknologiske fremgangen forgjeves. 
Her har boligbyggelag muligheten til å følge opp og komme med 
råd. Ta et eksempel med utskiftning av filter i ventilasjonsanlegget: 
Vanlige mennesker glemmer det, men et boligbyggelag kan følge 
opp at det skjer. 

Butters er klar på at boligbyggelag får en viktigere rolle fremover 
og kommer til å bli en arena for bevisstgjøring og diskusjoner.

– Folk er interessert i miljøet, hvordan husene bygges og 
helseeffekter. Det er mange som etterlyser mer miljøvennlige 
materialer og muligheter i dag. 

Selv er han uenig i måten de nye kravene i byggeforskriften er 
utformet, men han ser dem som nyttige:

– Vi må for all del ikke tro at vi er ferdige med diskusjonene. 
Innovasjon og nytenking innen byggebransjen tvinger seg frem 
selv om de byggetekniske kravene ikke legger til rette for det i 
dag. Vi er kommet lenger, men passivhustenkningen blir for smal 
idet lange løp, sier Chris Butters. 

BALKONGINNGLASSING
Med Farstad-balkongen kan du utnytte terrassen din bedre, 
lengre og oftere! Vi lager skreddersydde innglassingssystem 
på mål etter dine ønsker. Våre helglass balkongsystem er et 
skyve/vende system som betyr en 100% åpen balkong.  
I parkert stilling vendes glassene inn mot balkongen slik at 
man kan stå trygt på balkongen og vaske glassene.

BALKONGINNGLASSING  
MED RAMMER
Med en balkonginnglassing med rammer får du muligheten  
til å åpne opp terrassen når godværet kommer. Du kan  
enkelt skyve og parkere glassene til begge sider.

BALKONGINNGLASSING  
MED SKYVBART TAK
Med skyvbart tak kan du åpne opp for solen på balkongen  
din og nyte varmen hele året. Beskyttet for vind og trekk  
kan du utvide sommeren til langt utover høsten.

Basisprofilene er dimensjonert for norske vindforhold og alle hjul er 
rustfrie og med kulelager, noe som gir en nesten lydløs gange.

Innglassingssystemene er utviklet for norske forhold og kan leveres med  
(laminerte sikkerhetsglass), glass og to-lags isolerglass. Genialt og lekkert  
design med fleksible og integrerte løsninger som skjermer mot vær og vind!

Tlf.: 51 85 09 00  –  Epost: post@rufa-trading.no  –  Gamle Forusvei 8, 4034 Stavanger
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Registrer deg på monter.no
Vi tar kontakt innen 10 virkedager og avtaler tid for taksjekk.  

☞

ER TAKET DITT 
ELDRE ENN 20 ÅR?  
DA BØR DU TA EN 
TAKSJEKK!

SJEKK TAKET GRATIS
NÅ!*

*Gjelder ikke flate tak eller næringsbygg.

SE MER PÅ monter.no
     oss på  

Uansett hva du bruker nettet til

Med bredbånd fra  
Canal Digital er du alltid på

Alltid På Nett
garanti

Les mer om Alltid På Nett-garantien på canaldigital.no/garanti 

APN 210x297 aug v1.indd   1 15.08.2016   10.57



Det er ikke alt 
du skal f ikse selv.

Det er vi som legger vannrørene og de elektriske kablene. Det er vi 
som lager badene, får varme i gulvene, lys i huset og sørger for at 
du kan ha et komfortabelt inneklima. Det er oss du skal ringe til 

når du skal ha noe gjort i boligen din. 

Som medlem i Bate får du 15% rabatt på timepris 
samt 20% på materiell. Heldige deg.

15%
på fagfolkene

51 82 80 00 51 68 23 00 51 97 20 40
ronningelektro@ronning-el.no post@sig-halvorsen.no post@emiljo.no

Annonse Bate orig.indd   1 27.11.15   11.17

Dyre Vaas Vei, Sandnes
Twin®- Luker med ramme

DesignTM

Luker uten ramme

Rammeløse luker

Balkongen kan åpnes helt!

DesignTM

-
Balkonginnglassing
uten ramme

Renovere eksisterende
balkonger eller...

Bygge ut og glasse inn?

Tlf. 51 800 800 
www.renovasjonen.no

* Gjelder for kommunene Stavanger, 
Sandnes, Randaberg, Sola og Klepp.
Områder utenfor disse kommunene: 

ta kontakt for pristilbud. 
Gjelder ikke for bedrifter.

BESTILL CONTAINER Fast pris i 
7 dager. 

Kun 
3.290,-*

Layout og illustrasjon: D
ataTrykk A
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Smartere annonsering
Ny teknologi gir mulighet til å skreddersy reklame på nett. 

Nå skal drømmehuset finne deg – ikke omvendt. 

Har du opplevd at du går inn på en nettside, for eksempel for 
å kjøpe sko, og deretter dukker det opp annonser fra samme 
annonsør på andre nettsider i flere uker etterpå? 

Eller har du sett Facebook-feeden til din partner eller venn, og 
stusset over hvor forskjellige verdener dere lever i når du ser 
annonsene som kommer opp der?

Dette er selvfølgelig ikke tilfeldig. Ny teknologi setter deg i bås 
i forhold til interesser og sporer din aktivitet på nettet. Slik kan 
annonsører nå deg med relevante annonser.

Vi kaller det for «retargeting» og «programmatiske annonse-
kjøp». Dette markedet har eksplodert den siste tiden, og 
eiendomsmeglerbransjen har kastet seg på karusellen.

Meglernes 
spalte

Med ønske om å bruke kronene effektivt, og finne 
kjøperne snarest mulig, er meglerne blitt kunder hos 
Facebook og Google, i tillegg til den norske giganten 
Schibsted. I stedet for at du leter etter en ny bolig, 
finner boligen deg.

I dagens medieverden er dette en smart måte å finne 
sine kunder på. Vi ser stadig flere eksempler på at 
det fungerer, og teknologien blir bedre og bedre. 
I boligmarkedet har finn.no regjert lenge, men i en 
tidsalder hvor ting endres stadig kjappere utfordres 
etablerte løsninger. Også vi som eiendomsmeglere 
må henge med, og kombinere kompetansen vår med 
ny teknologi.

Noen synes kanskje det er ubehagelig at algoritmer 
laget av datamaskiner velger hva du skal få se av 
annonser på denne måten, andre synes det er greit å 
slippe masse irrelevant støy. På Google kan du gå inn 
for å sjekke hvem de mener du er, eller du kan selv styre 

hvilke type markedsføring du ønsker 
å utsettes for. Det er vanskelig å 
snu denne utviklingen uten at for 
eksempel myndigheter regulerer 
eller at blokkeringsløsninger hjelper 
til. En ting er likevel sikkert; slike 
løsninger blir stadig bedre. Og som 
forbruker er det greit å være klar 
over at dette skjer.

Rune Bertelsen  
Regionsjef/markedssjef,  
EiendomsMegler 1

Obed
i mer enn 77 år

Tlf.: 51 68 13 00

Sandnes • Bryne • Stavanger

Medlemmer i Bate boligbyggelag får

En solist til sermonien (verdi 2.600 kr.)
eller 10 % rabatt på kjøp av kiste og urne

ved valg av Obed som begravelsesbyrå.

I et av de vanskeligste øyeblikk i livet 
kan dere stole på oss - vi tar hånd om alle 
praktiske sider ved gravferden og hjelper til
med å få en personlig, nær og verdig avskjed.

www.obed.no
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dekk1.no
32 11 18 80
Osloveien 14, 3511 Hønefoss

Vi starter vintersesongen med 

ELLEVILLE PRISER
og vi har alltid testvinner på lager

• 5% medlemsrabatt på kampanjepriser
• gratis dekkhotell første sesong

• 5% bonus på alt
Mer om medlemstilbudene på fordelskortet.no

Velkommen til Dekk1 - Husk å ta med ditt aktiverte medlemskort!

dekk1.no 03355

Dekk1 Stavanger
      51 88 28 00
      Dalsetveien 2E
      4018 Stavanger

Dekk1 Sandnes
      51 62 46 31
      Gravarsvn. 30
      4306 Sandnes

Dekk1 Jæren
      51 42 04 00
      Solaveien 464
      4354 Voll

Dekk1 Forus
      51 800 300
      Bjødnabeen 4
      4031 Stavanger

Dekk1 Bryne
      51 48 08 88
      Jærveien 152
      4340 Bryne

Dekk1 BATE September 2016 - 200x295.indd   1 22.08.2016   15:00:17

Svart arbeid betyr arbeid som utføres uten at det betales 
skatt, arbeidsgiveravgift, trygdeavgift eller merverdiavgift 
for arbeidet. Ofte er det privatpersoner som engasjerer 
håndverkere til mindre oppdrag som utføres og betales svart, 
såkalte «strøjobber». Men vi ser dessverre eksempler på at 
større selskaper som borettslag og sameier også benytter 
seg av dette; både til strøjobber og til større arbeider. Noen 
benytter svart arbeid bevisst, andre blir rett og slett lurt. 

Svart arbeid er ulovlig, og man kan bli straffet både for å 
utføre svart arbeid og for å bestille eller benytte seg av 
dette. Styremedlemmer i et borettslag eller et sameie vil 
i grove tilfeller kunne bli holdt personlig ansvarlig dersom 
selskap de leier inn for å utføre en jobb på vegne av laget, 
ikke etterlever de norske skatte- og avgiftsreglene. Dette 
må styremedlemmene være oppmerksomme på ved valg 
av entreprenører. Selv om et firma virker seriøst ved første 
øyekast, bør styret gjøre sine undersøkelser for å sikre at 
entreprenøren selv eller underentreprenører ikke bedriver 
økonomisk kriminalitet.

Bruk av svart arbeid kan også medføre andre konsekvenser 
utenom de strafferettslige. Dersom arbeidet man har fått 
utført er mangelfullt, vil man stille svakt i en reklamasjonssak 
når arbeidet er utført svart og uten skriftlig kontrakt. Videre 
risikerer du å ikke få forsikringsutbetaling for eventuelle 

skader. Arbeid som var rimeligere i utgangspunktet, fordi det 
ble utført svart, ender ofte med en økt totalregning.

Svart arbeid representerer også et betydelig samfunnsproblem 
ved at det offentlige taper store inntekter. Når noen unnlater 
å betale skatter og avgifter 
blir det mindre penger til 
veier, skoler og andre viktige 
funksjoner som skal til for at 
samfunnet vårt skal fungere 
godt. Svart arbeid er også et 
problem for virksomheter 
som driver «hvitt», fordi det 
svarte arbeidet skaper ulike 
konkurransevilkår.

Elise Folkvord  
Juridisk sjef, Bate boligbyggelag

Er svart arbeid 
så farlig, da?

Juridisk 
spalte

Risikoen ved å benytte seg av svart arbeid er større en mange tror. 
Høyesterett har slått fast at du faktisk kan havne bak murene for dette. 

UNNGÅ SVART ARBEID

Råd til boligselskaper og privatpersoner som 
ønsker å sikre seg mot kriminelle aktører:

• Foreta en enkel firmasjekk ved å gå inn på 
nettsiden handlehvitt.no

• Sjekk at firmaet er registrert i momsregisteret

• Forlang skriftlig kontrakt 

• Betal fakturaen for jobben via bank

JURIDISK AVDELING
• Yter juridisk bistand til Bates boligselskapskunder
• Avdelingen bistår også de andre operative avdelingene  

i Bate ved behov
• Utarbeider rutiner, standarder for kontrakter og vedtak, 

samt holder kurs for styremedlemmene i boligselskapene.
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Ønsker du Ditt Bate 
elektronisk?
Vil du heller lese Ditt Bate elektronisk? Da kan du sende 
oss en epost til medlem@bate.no.

Batenytt

Bate har fått 
nye nettsider!
Vi har endelig fått på plass nye nettsider. 
De er bygget opp slik at de skal være mer 
brukervennlige for deg om du er medlem, 
sitter i et styre eller gjerne ønsker å bli 
medlem. 

De nye sidene gir deg god oversikt over 
våre boligprosjekter som er for salg slik at 
du raskt og enkelt finner det du leter etter. 
Digitalisering er et viktig satsingsområde 
for Bate og de nye nettsidene er en del av 
denne prosessen. 

Vi håper du tar en titt. Gi oss gjerne tilbake-
melding i dialogboksen du får opp når du 
besøker bate.no.

M
ontasje

Foto: O
lav A

. Saltbones, Røde Kors

Årets TV-aksjon 
23. oktober
Det nærmer seg årets TV-aksjon og i år går pengene til Røde Kors 
sitt arbeid i ni land: Syria, Libanon, Sør Sudan, Afghanistan, Myanmar, 
Somalia, El Salvador, Guatemala og Honduras. Pengene går også til 
å hjelpe flyktninger som har kommet til Norge.

Merk deg datoen 23. oktober da kommer bøssebærerne til blokker, 
oppganger og borettslag. 

Årets TV-aksjon skal redde liv og gi om fattende helsehjelp til 
noen av de mest sårbare i verden – mennesker rammet av krig og 
konflikt. Gjennom TV-aksjonen skal mer enn to millioner mennesker 
få livsviktig hjelp.

Ukens boliger 
på forkjøp!
Bruk forkjøpsretten i Bate boligbyggelag til å skaffe 
deg bolig. Boligene blir kunngjort hver torsdag kl. 
12.00 med frist torsdagen etter kl. 12.00 for å melde 
bruk av forkjøpsretten. 
Les mer på bate.no

Følg oss på

Bate stilte til start 
med studentene på UiS
11 000 studenter hadde semesterstart 
mandag 15. august. Monica Ørevik, Tone 
Goa og Torill Bollestad stilte med godt 
humør på stand for Bate. 

– Det er litt folk innom hele tiden, men plutselig kommer det store 
rush som vil delta i konkurransen vi har om å vinne en Ullvang-
genser, spise litt popcorn eller vite hva Bate er. Det siste er det 
kjekkeste, sier Goa.

Bate vil gjerne vise seg blant unge og studenter gjennom «Ung i Bate». 

– Det viktigste er fordelene ved ansiennitet når unge skal inn på 
boligmarkedet. I tillegg har medlemmer av «Ung i Bate» enda flere 
fordeler enn andre. For eksempel er det rabatter på Bikerstreet, Din 
Trafikkskole og Metro Bowling i Sandnes og Stavanger, sier Bollestad. 
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Bate har forretningsførsel for 
boligselskaper som inngår 
både i bo rettslag og sameier. 
Til sammen forvalter de over 
600 boligselskaper og påvirker 
dermed hverdagen til ca. 23 000 
mennesker. 

– Vi er med på å ivareta et sikkert 
bomiljø, økonomi og holder 
orden med fremtidig vedlikehold. 

I tillegg passer vi på at styret forholder seg til lovverket, sier Edel 
Alvestad. Hun er forretningsfører i Bate.

Tar vare på alle
Det å drive forretningsførsel for borettslagene og sameiene handler 
først og fremst om å ta vare på menneskene som bor i boligene. 
Det gjør Bate blant annet ved å delta på generalforsamlinger og 
sameiermøter. Hensikten er at budsjetter og planer for årene 
fremover skal drives på en fornuftig måte. 

– Fra mars til litt ut i mai er det fullt kjør, da skal alle de 600 
boligselskapene holde generalforsamlinger og sameiermøter og 
vi er med på alle sammen. Møtene foregår på kveldstid så det er 
stor aktivitet i avdelingen vår da.

En av grunnene til at mange velger å legge boligselskapet sitt hos 
Bate er gode systemer.

– Vi har systemer for alt; regnskap, budsjett og rutiner for å kreve 
inn fellesutgifter. I tillegg har vi gode avtaler med Lyse, Get og 
på forsikringer og de webbaserte programmene Bevar-HMS og 
Bevar-Vedlikehold som gjør det lettere å identifisere utfordringer 
og holde oversikt. Til sammen gjør dette at det blir både attraktivt 
og enkelt å være med oss, sier Alvestad. 

Hjelper styrene å bli bedre
Bate arrangerer også kurs for styrene, både i forhold til juridiske 
og tekniske aspekter, samt vedlikehold av selve byggene.

– Vi gjør det for å holde en god drift i boligselskapene og ivareta 
verdiene på bygningene. Det gjør det enklere å være ajour med 
vedlikehold når styret er klar over både lovkrav, hva Bate kan 
gjøre og deres egne muligheter, forklarer hun videre.

Får inn nye kunder
Alvestad har jobbet i Bate i snart seks år. Hun begynte som 
kunderådgiver, men har nå gått over til salg og forretningsførsel. 
Først og fremst handler det for henne om å få inn nye kunder.

– Vi kontakter både utbyggere og etablerte sameiere som gjerne 
ikke har en forretningsfører. Mange synes det er trygt at vi 
kommer inn som en profesjonell part slik at styret har noen å 
støtte seg på, sier hun.

Alle sameier og borettslag som velger å bli en del av Bate får egen 
kontaktperson som de forholder seg til.

– Da kan de ringe hvis de har spørsmål og vi får svart fort og 
greit på det aller meste. Ellers har vi gode rutiner og kontakter 
som kan hjelpe til hvis vi står fast. 

Alvestad forteller at hun trives kjempegodt både med jobben og 
i arbeidsmiljøet. 

– På jobb har jeg mange hyggelige kolleger og jeg treffer mange 
kjekke utbyggere. Ikke minst er jobben variert. Jeg får dra ut 
og treffe folk i forbindelse med stiftelse av boligselskaper eller 
velforeninger og det er mye kjekt som skjer, smiler hun.

Forretningsførsel i Bate
Det minste sameiet hos Bate har tre boliger, mens det største  

borettslaget har over fem hundre boliger. Stort eller lite – Bate hjelper 
med forretningsførsel i alle typer borettslag og sameier. 

TEKST: Ina Midttveit /I mpress Publisering   FOTO: Elisabeth Ferking / Impress Publisering

Aktuelt
Det hender at Edel Alvestad sykler 
til møter med utbyggere eller til 
stiftelsesmøter. Kanskje du har sett 
henne og elsykkelen på veien?
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er mye jobb. 
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deg!



Vi har alt i blomster
Vi har en rabattordning til medlemmer  

i Bate hvor de får 10 % rabatt.
Dette er nå mulig også på vår web. Det må oppgis  

koden «Bate2016», så vil systemet gi rabatt også her.

Interflora Kolnes-Zwerg Blomster AS
Lars Hertvervigsgate 3 – tlf 51 93 99 50

www.kolnes-blomster.no – kolnes-blomster@interflora.no

Velkommen til vår spennende butikk  
i Jakob Askelandsvei 9 på Forus

Tlf 51 89 19 19 / 51 81 92 00  
www.pilkington.no

Ute,  
inne, 
oppe 

 og nede!

GLASS  
gjør en forskjell

/modenafliser

FORUS  Åpent: 9-19 (9-14)  Lager: 7-19 (9-14)
BRYNE  Åpent: 7-16 (9-14)  Tors: 7-18
STAVANGER  Åpent: 7-16  Lør: stengt

SANDNES  Åpent: 6-16  Lør: stengt
EGERSUND  Åpent: 7-17 (9-14)  Tors: 7-19

HØSTSTEMNING

Novabell Imperial

Revigres Nimbus

Original Style  Oddyssey

Dovre  Sense

Minera  Skifer

Equipe Magical 3

ABK Interno 9

ALT PÅ  
ETT STED! 

Interiørservice AS
Togveien 15, Hillevåg, Stavanger
Tlf. 51 82 11 70

Åpningstider : 
mandag–onsdag–fredag: 09.00–16.00
Tirsdag–torsdag: 09.00–18.00
Lørdag:10.00–14.00

Kom innom og opplev 
distriktets største utvalg 
i gardiner og innvendig 
solskjerming.

• Vi har egen systue  
og egne montører

• Vi har mer enn 30 års erfaring
• Vi leverer til både privat- 

og bedriftsmarked

Ta kontakt for gratis befaring på 
interiorservice.no eller besøk oss 
i vårt showrom.



Bate-appen kan du laste ned  
i App Store eller Google Play.  
Søk etter «Bate» i din app-store. 

Med Bate rett i lommen

Last ned Bate-appen og få tilgang  
til dine medlemsfordeler direkte på mobil.

Med Bate-appen kan du blant annet:

• Få medlemskortet ditt rett på mobilen   
– da har du det alltid med deg

• Få oversikt over din bonus og overføre den til bankkontoen din

• Få oversikt over alle dine medlemsfordeler   
– inkludert boliger på forkjøpsrett

• Raskt finne ut hvor du får rabatter og bonus

• Se og få info om byggeprosjektene til Bate

Medlemmer som har aktivert medlemskortet tidligere, logger seg inn på appen 
med samme brukernavn (epostadressen) og passord som på fordelskortet.no

Nyhet!

Medlemskap 
i Bate

Det er mange gode 
grunner til å være 

medlem i Bate
Forkjøpsretten er kanskje den viktigste grunnen, 
men du trenger ikke være på boligjakt for at et 

medlemskap skal lønne seg. Som Bate-medlem får  
du også en rekke gode bonus- og rabattavtaler.  

Husk å følge med på ukens utlysninger på bate.no.
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Medlemskap 
i Bate

Her sparer du penger 
med medlemskortet

HUSK! 
• Å vise kortet før du betaler

• Kortet må være aktivert for å få bonus

• Rabatt kan ikke kombineres med andre tilbud eller kampanjer

For mer informasjon om hver avtale se bate.no

TIPS! Last ned Bate-appen. Der får du tilgang til dine medlemsfordeler, 
rabatter og bonus direkte på mobil.

MEDLEMSKORT

Jan Johansen
Medlemsnr: 185024   
Kortnr: 505 600 370
Gyldig til: 05/16       

Kortet gir deg tilgang til mange medlemsfordeler.  
Bruk dem og spar penger. Se mer på bate.no

Bate boligbyggelag  51 84 95 00  
medlem@bate.no  bate.no

Signatur

HVEM HVA FORDEL

Flügger farve
Maling, trebeskyttelse, malerutstyr og 
tapet

20 % rabatt  
5 % bonus

Mobil for medlemmer Mobilabonnement og telefoni Medlemspriser

Hurtigruten Reiser langs norskekysten
5 % bonus  
Medlemstilbud

Sector Alarm Boligalarm
10 % rabatt til nye kunder  
på abonnement. Fri installasjon

Bioflame Pipeløse peiser 10 % rabatt 5 % bonus

Forsikring for medlemmer Alle typer skadeforsikring 15 % samlerabatt medlemspriser

Thon Hotels Hotellovernatting
Faste weekendtilbud i Norge  
og Sverige

medlemsshoppen.no
Nettbutikk med merkevarer til deg 
og ditt hjem

Medlemsrabatter  
2 % bonus

Kraftinor Medlemsstrøm til lav pris
Ingen forskuddsbetaling, ingen skjulte 
påslag eller bindinger

Via Tours Reiser Medlemskampanjer og rabatter

haugenbok.no Bøker Medlemsrabatter og/eller 5 % bonus

Lampehuset Belysning, interiørtips, nettbutikk 5 % bonus, gjelder også nettbutikk

Sembo Reiser 5 % rabatt

Studio-Sigdal Kjøkken 25 % på egenproduserte kjøkken

NY MEDLEMSFORDEL:

SATS ELIXIA 
Bransjens to største treningskjeder har gått sammen for å levere 
de beste treningsopplevelsene til deg. Som medlem i Bate får du 

nå 15 % rabatt på det nyeste og råeste innen trening.

Sats Elixia tilbyr landets største utvalg av treningssentre, gruppe-
treningskonsepter og det beste innen treningsutstyr. Har du barn, 
men ikke barnefri, tilbyr de fleste sentrene barnepass. For deg som 
vil trene mest mulig effektivt finnes Online Training, samt flere 
hundre høyt kvalifiserte personlige trenere som tilbyr personlig 
tilrettelagt trening.

Som medlem i Bate får du nå rabattert pris på Priority- og 
City-medlemsskap. Priority er for deg som vil ha det beste 
treningstilbudet. Da kan du trene på alle SATS ELIXIA sentre 
i Norden, inkludert Priority-sentre og Online Training. City-
medlemskap er for deg som ønsker et stort treningstilbud med 
tilgang til alle sentre i din by/region, samt Online Training. 

MEDLEMSTILBUD

15% rabatt på Priority og City medlemskap. 

Priority: Gir mulighet til å booke inntil 10 
gruppetimer 10 dager i forveien. 

City*: Gir mulighet til å booke gruppetimer 7 døgn 
i forveien og inntil 6 gruppetimer.

*Bindingstid 12.mnd. 
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HVEM HVA FORDEL

Sola Strand Hotel Drømmeweekend Se fordelskortet.no/bate

Elixia Treningssenter
15 % rabatt på priority eller city 
medlemskap. Bindingstid 12.mnd.

Obed Begravelsesbyrå
10 % rabatt på kiste og urne eller en 
solist til seremonien (verdi kr. 2600)

UNG I BATE:

Din trafikkskole

Kurs for førerkort kl. B, trafikalt 
grunnkurs inkl. mørkekjøring og 
førstehjelp, moped, motorsykkel, 
tilhenger

Se fordelskortet.no/bate/
dintrafikkskole

Bikerstreet Utstyr ved kjøp av ny scooter/moped
20 % rabatt på utstyr og gratis 
registrering ved kjøp av ny scooter/
moped

Metro Bowling i Stavanger 
og Sandnes

Bowling 3 serier for 2 inkludert 1 slush

SpareBank 1 SR-Bank Lån til bil, mc og båt
Rabatt på etableringsgebyr  
og termingebyr

Medlemskap i Bate
• Innmelding: 300 kr

• Årskontingent: 300 kr

• Barn under 20 år gratis

Medlemskap i gave?
Medlemskap i Bate boligbyggelag er en gave som varer og varer. Jo eldre den blir, desto mer verdifull er den. 
Du kan gi et medlemskap i gave, uavhengig av alder, bare husk at medlemskapet koster 300 kr i året etter 
fylte 20 år. Ved bestilling av et gavemedlemskort, husk å ta stilling til om fremtidig kontingent skal sendes til 
medlemmet eller deg som giver.

MEDLEMSKORT

Jan Johansen
Medlemsnr: 185024   
Kortnr: 505 600 370
Gyldig til: 05/16       

Kortet gir deg tilgang til mange medlemsfordeler.  
Bruk dem og spar penger. Se mer på bate.no

Bate boligbyggelag  51 84 95 00  
medlem@bate.no  bate.no

Signatur

NY!

NY!

HVEM HVA FORDEL

Montér Byggevarer og produkter

10–35 % rabatt + 4 % bonus  
på byggevarer med unntak 
av nettopris, tilbuds- og 
kampanjeprodukter

Certego Nøkler 20 % rabatt

Kolnes Zwerg Blomster Blomster til alle anledninger 10 % rabatt

Westco Miljø Container utleie 20 % på transport

Haukaas Møbler og Interiør Klassisk og moderne møbler 6 % rabatt

Bohus Møbler og interiør
10 % rabatt + 5 % bonus  
i Bohus-butikkene på Forus, Egersund, 
Jæren, Lyngdal og Sørlandsparken

Smart Miljøservice AS Renhold, flyttetjenester og leie av lager 10–25 % rabatt + 3 % bonus

ACsenteret Varmepumper og klimaanlegg
10 % rabatt ved kjøp av varme pumpe 
og 25 % på service av varmepumpe 
og klimaanlegg

Oliviers & Co Mat og drikke
15 % rabatt på varer i butikkene 
i Sandnes og Stavanger

G-Max/Sport Sportsutstyr 15 % rabatt på varer i butikken

L’Occitane Helse og velvære
15 % rabatt på varer i butikkene i 
Sandnes og Stavanger

Stavanger jazzforum Kultur og underholdning 15 % rabatt på konserter

Modena Fliser 5 % også på nedsatte og kampanjevarer

Dekk 1
Dekk, felger, dekkhotell, omlegging/
skifte

Fra 5–10 % rabatt + 5 % bonus

Fasadeprodukter Solskjerming, garasjeporter Fra 30–40 % rabatt eks. montering

Nettmat.no Matkasse
8 % rabatt for levert på adresse eller 
15 % rabatt ved å hente selv

Møller Bil Forus-Skoda Bil – Skoda
4 % rabatt ved kjøp av ny bil 
eks. engangsavgift, mva og 
leveringskostnader

Rønning Elektro, Sig. Halvorsen 
og Energi & Miljø

Elektriker, rørelegger og ventilasjon

15 % rabatt på timerpriser 20 % rabatt 
på materiell 
Gjelder etter medgått tid og materiell. 
Rabatten gjelder ikke varer i butikk

Norwegian Outlet Merkevarer 10 % rabatt

Kredittkort for medlemmer Kredittkort
Se fordeler på  
fordelskortet.no/Bate

EiendomsMegler 1 Salg av boliger
Kr. 3 000,- i rabatt på 
markedsføringspakke
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Bate tilbyr flere tjenester som kan hjelpe deg i arbeidet ditt:

/ Bevar-HMS er et skreddersydd system som ivaretar 
   internkontrollforskriften.
/ BevarVedlikehold er et vedlikeholdssystem skreddersydd  
   for boligselskaper.
/ Rådgivning og teknisk bistand når du trenger det.
/ Forsikringsskader følges opp når uhellet er ute.
/ Prosjektledelse av rehabilitering og oppgradering 
   av eksisterende bygningsmasse.

Interessert? La oss ta en kaffe og en prat!

Ring 51 84 95 00 eller send en e-post 
til kundeservice@bate.no, så finner  
vi en dag som passer.  
bate.no

Aldente Illustrasjon: Kristin Roskifte

Hei, styreleder! 
Klar for å gjøre vervet 
ditt litt enklere?

myklaberget.no

Aldente Foto: Elisabeth Tønnessen

Eneboligene på Myklaberget er tegnet for å kunne endres 
alt etter hvor dere er i livet: Kanskje er det ene soverommet 
lekerom noen år. Etter hvert blir rommet i kjelleren en fin 
ungdomshule. Når tiden er inne for enklere dager, har dere 
livsløps standard og alt dere trenger på ett plan. Den ferdig 
opparbeidede hagen nyter du fra dag én.

Myklaberget ligger på Røyneberg, sentralt i forhold til både 
Sandnes og Stavanger. Forus tar deg ti minutter med sykkel. 
Butikker, kafeer og service tilbud har du på Sola. 

 fra kr 6 400 000   BRA 229 m2 P-rom 167 m2

Ta kontakt for visning:
EiendomsMegler 1: Espen S. Grastveit 997 03 170  
eller Bate boligbyggelag: Elisabeth Helliesen 913 18 113   
bate.no

Fleksible eneboliger med fantastisk takterrasse!

The boss in town!
BATE medlemmer får 20% rabatt 

på transport av
8m3 og 10m3 containere. 

 
Containeren kan du ha 

i 7 dager uten leie.

www.westco.no

99% av alt du kaster går til gjenvinning

Bestill i dag! 
Tlf: 51 64 40 00



Boliglån

Planer om å flytte?
Det kan være greit å sjekke hvor mye lån du kan få allerede nå, 
så er du klar til å by når drømmeboligen plutselig dukker opp!

Avtal et gratis møte med rådgiver eller søk selv på sr-bank.no.
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SOMMERKAMPANJER
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FRITZ HANSEN

7´stol 3107 i hvit lakk.  
Før kr 5.235,- Nå kr 3.910,-

CANE-LINE

Diamond 2-seter.  
Før kr 17.750,- Nå kr 10.650,-FJORD FIESTA

Scandia Senior (uten vipp) -15%

Fam  

HJELLE

i utvalgte stoff og farger -20%

Arena

Amfi

Alva

CARL HANSEN

Y stol røykebeiset eik. Beg. antall. 
Nå 5.995,- 
CH22 eik, sign. utgave Beg. antall. 
Før 20.492,- Nå 12.500,-. 

VITRA

HAL / EPC Kjøp 6 betal for 5, alle stoler

JUUL

903 eks pris 220 cm Prestige hud 
før kr 33.200,- Nå kr 26.990,-
953 eks pris 220 cm i Torino hud 
før kr 29.900,- Nå kr 26.990,-
701 eks pris 220 cm i Torino hud  
før kr 28.075,- Nå kr 22.300,-

903

953

701

Forbehold om utsolgt

SKAGERAK

Steamer justerbar Teak (uten pute) 
Før kr 8.495 Nå 4.990. Begrenset antall

HÄSTENS

Få overmadrass på kjøpet når du  
bestiller Hästens seng  (ikke alle modeller)

MONTANA BAD

Vi skifter ut våre 3 utstillinger som  
selges ut -55 % (eksl. armaturer)

Rester hagemøbler  
fra utstilling -30–60%

Montana bad  
utstilling -55% 

Priseksempler utstillingsmøbler: 
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SKAGERAK

Steamer justerbar Teak (uten pute) 
Før kr 8.495 Nå 4.990. Begrenset antall

HÄSTENS

Få overmadrass på kjøpet når du  
bestiller Hästens seng  (ikke alle modeller)

MONTANA BAD

Vi skifter ut våre 3 utstillinger som  
selges ut -55 % (eksl. armaturer)

Rester hagemøbler  
fra utstilling -30–60%

Montana bad  
utstilling -55% 

Priseksempler utstillingsmøbler: 

VITRA

Grand Repos og Eames Lounge 
Chair

Velg stol og bestill i stoff eller hud:  
15 %

F r e d e r i c i a  2 0 1 6 D e s i g n  D e a l s

t h e  s p o k e - b a c k  s o fa

D e s i g n  b y  B ø r g e  M o g e n s e n

T h e  S p o k e - B a c k  S o f a  w a s  d e s i g n e d  i n  1 9 4 5  a n d  i s  t o d a y  o n e 

o f  t h e  b e s t  k n o w n  p i e c e s  o f  f u r n i t u r e  b y  B ø r g e  M o g e n s e n . 

M o g e n s e n  c o m b i n e d  t h e  E n g l i s h  d a y b e d  w i t h  t h e  F r e n c h 

c h a i s e  l o n g u e  t o  c r e a t e  a  c o m p l e t e l y  n e w  t y p e  o f  s o f a .

*  D e s i g n  D e a l  r e c o m m e n d e d  r e t a i l  p r i c e : 

N O K  3 5 . 8 9 5 , -

C u r r e n t  r e c o m m e n d e d  r e t a i l  p r i c e :  

N O K  5 7. 4 8 0 , -

C a m p a i g n  p e r i o d :  1  S e p t e m b e r  t o  3 0  N o v e m b e r  2 0 1 6  

D e a d l i n e  f o r  e x h i b i t i o n  o r d e r s :  1  M a y  2 0 1 6

T h e  S p o k e - B a c k  S o f a  —  M o d e l  1 7 8 9

C a n v a s  1 7 4

S o a p - t r e a t e d  o a k 

T h e  S p o k e - B a c k  S o f a  —  M o d e l  1 7 8 9

R i m e  6 4 1

S o a p - t r e a t e d  o a k

T h e  S p o k e - B a c k  S o f a  —  M o d e l  1 7 8 9

R i m e  1 5 1

S o a p - t r e a t e d  o a k

T h e  S p o k e - B a c k  S o f a  —  M o d e l  1 7 8 9

R i m e  7 9 1

 S o a p - t r e a t e d  o a k

1 0
 *  T h e  D e s i g n  D e a l  o n l y  c o m e s  w i t h  r i g h t - s i d e  r e c l i n i n g  f e a t u r e  a n d  b u t t o n s 

 i n  t h e  s a m e  c o l o u r s  a s  t h e  c u s h i o n s .

VARIER

Peel stol og Kokon stol,  
valgfritt stoff eller hud.  
Få krakk på kjøpet

HØSTKAMPANJE

Før 22.595,-  

Nå 19.206,-

H: 211,8 cm inkl. sokkel  /  B: 139,2 cm  /  D: 30 cm

Design: Peter J. Lassen

R E A D
Bokhylle

M O N T A N A  C O L L E C T I O N 

Kampanjetilbud – gjelder til og med 30. november.
Få 15% rabatt på utvalgte møbler fra Montana Collection 
– velg dem i Montanas 42 farger.

JUUL

903 eks pris 220 cm Prestige hud 
før kr 33 300,- Nå kr 26 990,-

953 eks pris 220 cm i Torino hud 
før kr 29 900,- Nå kr 26 990,-

CARL HANSEN

Y stol røykebeiset eik. Beg. antall. 
Nå 5 995,-

Y stol såp eik (kr 6 939,-) nå 6 for 
prisen av 5

FRITZ HANSEN

7’stol i hvit lakk.

Før kr 5 235,- Nå kr 3 910,-

FREDERICIA

Tremmesofa i stoff Canvas og Rime 
(utvalgte farger) før kr 57 480,-  
Nå kr 35 895,-
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Forbehold om utsolgt

SKAGERAK

Steamer justerbar Teak (uten pute) 
Før kr 8.495 Nå 4.990. Begrenset antall

HÄSTENS

Få overmadrass på kjøpet når du  
bestiller Hästens seng  (ikke alle modeller)

MONTANA BAD

Vi skifter ut våre 3 utstillinger som  
selges ut -55 % (eksl. armaturer)

Rester hagemøbler  
fra utstilling -30–60%

Montana bad  
utstilling -55% 

Priseksempler utstillingsmøbler: 

MONTANA COLLECTION

Read bokhylle før kr 22 545,-  
Nå kr 19 200,-

Bend vegghylle før kr 11 995,-  
Nå kr 10 196,-

Rise vitrineskap før kr 17 995,-  
Nå kr 15 296,-

Archive skuffemodul  
før kr 15 195,- Nå kr 12 916,-

Pair skjenk før kr 14 995  
Nå kr 12 746,-

Borte bra, sengen best

Grand Repos

Eames Lounge Chair

Peel

Kokon



B-POSTABONNEMENT

RETURADRESSE
BATE BOLIGBYGGELAG
Postboks 88, Sentrum 4001 Stavanger

Fellesferien regnet vekk.  
Høsten er på vei. Flaks at lykke kan  

kjøpes. Med rabatt, faktisk.

Aldente

*Gode rabatter på G-MAX, G-Sport, Oliviers & Co og Haukaas, for eksempel. 

Medlem
16 999,-

Medlem

7 199,-

eller ikke7 999,-eller ikke18 085,-

Hvis du er medlem, da. Som Bate-medlem kan du og familien spare tusenvis  
av kroner* for bare 300 kroner i året. Gratis medlemskontingent ut 2016!

 
Meld deg inn på bate.no i dag, så har du kortet i postkassen om noen dager.

Medlem

339,-

eller ikke

399,-


