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«Sinnasnekker’n» Otto Robsahm:
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før man rører så mye som en spiker.»

Ditt hjem
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i denne utgaven

Boligen er nord-
menns viktigste 
trygghet og spa-
rebøsse. Finans-
rådgivere ønsker 
oss over på alter-
native sparefor-

mer, og lager stadig nye produkter  
som skal lokke meningmanns  
sparepenger vekk fra bolig. Allike-
vel ser vi at det nettopp er bolig vi  
ønsker å bruke våre penger på. Dette 
beviser at nordmenn ikke betrakter 
boligen som et investeringsprosjekt, 
men som et hjem!

Boligkjøp handler ikke bare om 
å kjøpe seg opp i høyest pris eller 
standard. Vi skifter bolig etter fami- 
liens behov og for å skape trivsel. 
Ifølge Norsk institutt for by- og regi- 
onforskning (NIBR) flytter nord-
menn mellom syv og åtte ganger i 
løpet av et livsløp. De samme tallene 
viser at flytteaktiviteten er størst i 
alderen 20 til 35 år.

84 prosent av det norske folk eier 
sin egen bolig. Fordi boligene er 

våre hjem er vi verdensmestere til 
å pusse opp og holde boligen ved-
like. Vi boligeiere står derfor for en 
enorm verdiskapning.

Boligeiere skaper store verdier
Bare i 2015 pusset vi opp for 68,7 
milliarder kroner, ifølge tall fra 
Prognosesenteret. Tar vi med tall 
fra hyttemarkedet kan vi plusse på 
enda 9,7 milliarder kroner. Vi hand-
let møbler for nesten 28 milliarder 
kroner. Nordmenn vet å sette pris 
på sin eiendom, og vi vet å holde 
den i orden både ute og inne. Vi  
prioriterer stuen når vi skal pusse 
opp. Den er enkel å gjøre noe med, 
og du kan gjøre det meste selv. For 
at vi skal opprettholde en god stan-
dard, og for at boligtransaksjonen 
skal være konfliktfri, er det viktig at 
vi bruker godkjente håndverkere på 
det vi ikke bør gjøre selv.

Bruk kvalifiserte håndverkere
Et bad og et elektrisk anlegg med 
den rette dokumentasjonen er etter 

Som man reder bor man
Å pusse opp og vedlikeholde boligen er din største og eneste garanti for at den holder seg i 
verdi. Vær derfor nøye med hva du gjør med den, og hvem som gjør det.

les  mer på hjemoghage.no

hvert blitt alfa og omega. Under- 
søkelser om eiendomstvister viser at 
disse to områdene er de vi krangler 
mest om etter bolighandelen. Ved 
bruk av skikkelige fagfolk er det 
mulig å få ned antallet tvister mel-
lom kjøper og selger.

Fagrådet for våtrom (FFV) har 
årlig 6 000 henvendelser om bad i 
året. Det er over 16 henvendelser 
om dagen. Vi må være nøye med å 
velge kvalifiserte håndverkere, og 
vi må passe på at håndverkerne 
gjør jobben sin.  Av de nesten 69 
milliarder kronene vi pusser opp 
for er badet ved siden av kjøkkenet 
det viktigste rommet målt i kroner. 
De rommene vi pusser oftest opp 
er i rangert rekkefølge stue, entre/
gang, kjøkken, soverom og bad. I et 
marked hvor dokumentasjon blir et 
krav kan du ikke lukke øynene for 
at skikkelige fagfolk gjør boligen din 
mer verdt.

den norske boligmodellen
Vi ønsker alle å trives i hjemmene 

våre. Vi i Huseiernes Landsforbund 
er opptatt av å ta vare på den nor-
ske boligmodellen om at flest mulig 
skal eie sin egen bolig – også i frem-
tiden. Ved å ta vare på boligen er vi 
med på å øke verdien av den. Dette 
vil også komme våre barn til gode.

Nå som boligprisene stadig øker, 
er det viktig at foreldre hjelper barna 
med inngangsbilletten til bolig- 
markedet. Vi ser også at «Familie-
banken» blir mer og mer verdifull 
når bankenes egenkapitalkrav har 
økt til 15 prosent. Med gode tider 
over lang tid har det bygget seg opp 
betydelige verdier i familiene og i 
mange familier samarbeider man 
på tvers av generasjonene for å 
bevare verdier og bistå barna i eta-
bleringsfasen. Å kunne eie sin egen 
bolig er et grunnleggende velferds-
gode, noe vi må ta vare på også i 
fremtiden. ■
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www.hurricane.no

Velg bakteriefritt!

Det eneste vaskbare massasjebad,  
enklere blir det ikke!

oppussing av bad
Slurv under renoveringen 
av badet kan forårsake store 
vannskader. Les hva det er 
viktig å tenke på når du skal 
pusse opp et våtrom.
s.4

Bygging av garasje
Å bygge en garasje kan 
være krevende, men hvis 
du planlegger godt er mye 
gjort. Slik går du frem og 
dette må du søke om.
s.16

Uterom
Det blir mer og 
mer populært med 
et ekstra uterom -  
rommet kalles enten 
sommerstue eller 
vinterhage.

Peter Batta
generalsekretær, 
Huseiernes landsforbund
Foto: Huseiernes LandsForbund

vi i Huseiernes 
landsforbund er opptatt 
av å ta vare på den norske 
boligmodellen om at flest 
mulig skal eie sin egen 
bolig - også i fremtiden.

Foto: istock Foto: igLand garajsen Foto: santex systems ab

les flere artikler 
på vår nettside 
hjemoghage.no
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Sedummatter for tak og skråninger.
Friskt, frodig og vakkert!

Ta kontakt:  Tlf: 908 45 926  |  bengt@bergknapp.no  |  www.bergknapp.no

Følg oss på 
Facebook!

Kjøp ferdig lagt 

tak eller materialer 

med beskrivelse 

av utlegging!
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byggetips

i norge registreres det årlig 
cirka 80 000 vannskader, 
ifølge Fagrådet for våtrom. 
Uvitenhet og slurv kan forår-
sake store økonomiske tap 
som resultat av vannskader 
på badet. derfor er det viktig 
å forholde seg til seriøse 
aktører og gjennomføre  
kontroll ved ferdigstillelse og 
levering. 

- Når man ønsker å pusse opp et  
baderom er det ofte fordi man  
ønsker å modernerise slik at det 
oppfyller dagens krav og trend. Det 
som er viktig når man bygger et 
våtrom er at man bygger det riktig 
første gang, sier Vidar Wold, daglig 
leder i VW Consult og fortsetter:

- Det viktigste er å sjekke hvilke  
firma som er involvert og at de fak-
tisk kan det de sier. Et annet viktig 

moment er at man skriver kon-
trakten hvor kunden signerer på 
det som faktisk skal leveres.

Krever grundig prosjektering
Dette betyr at man må prosjektere 
det som skal gjøres før man starter 
opp byggingen.

- De som skal utføre jobben er 
pålagt å prosjektere, slik at du vet 
hva som faktisk skal gjøres. Du må 
vite hvordan løsningene skal være, 
hvilke produkter som skal brukes, 
plasseringen av tette sjikt og mye 
annet. Alle forhold som bestemmer 
at våtrommet blir tett, sier han.

- Det betyr at man må planlegge 
egne oppgaver og hva de involverte  
i prosjektet skal gjøre. Når alle er 
blitt enige om hvilket ansvar de 
har må det utvikles en fellesplan. 
Den skal inneholde punkter og 
sjekklister for utførelse slik at kra-

vene oppfylles i henhold til plan- 
og bygningsloven, vesentlig Tek 10, 
sier han.

- Ved oppussing av bad er det 
loven om håndverkstjenester som 
gjelder i forbrukerforhold. Utfør- 
ende part må opplyse kunden om 
hvilke konsekvenser valg av løs-
ning gir om det ikke innfrir for-
skriftskravene, sier han.

Kontrollere leveransen
Oppussing av baderommet krever 
nøyaktig dokumentering fra opp-
start til levering. Et baderom inne-
holder mange skjulte detaljer som 
er viktige å kontrollere.

- Det må leveres komplett  
dokumentasjon på hva som er 
brukt av produkter og bilder av 
skjulte detaljer. Det må etableres 
fallsoner i gulvet slik at vannet 
renner til avløp og detaljerte teg-

ninger som viser dette. Dette er det 
viktigste som må gjøres og krever 
god kommunikasjon mellom den 
prosjekterende, den utførende og 
deg som tiltakshavende, fortsetter 
Wold.

- Ved nybygg kreves det uavhen-
gig kontroll fra en tredjepart som 
skal ha tilsendt dokumentasjon 
før jobben påbegynnes. En slik 
uavhengig kontroll skal utføres av 
et firma uten tilknytning til de som 
skal utføre jobben. Dette gjelder bare 
søknadspliktige tiltak. Eksempler  
på søknadspliktige tiltak er eksem-
pelvis når en branncelle brytes, 
en bærevegg flyttes eller fasaden  
endres, sier han.

mange feil på bad
Det er ofte rørlegger som får skyl-
den om det er feil på våtrommet.  
Skadene kommer ofte fra slurv 

og feil med membraner, tettesjikt 
og fall på gulvet. Det forekommer 
dessverre mange brudd på man-
glende prosjektering og utførelse 
i forhold til regelverket. Bygge-
bransjens våtromsnorm gir gode 
retningslinjer for å unngå feil og 
mangler.

- Det er mange håndverkere som 
ikke leser monteringsanvisninger,  
noe som fører til alvorlige feil. 
Bransjen har en søkemotor som 
heter kompetansesjekk.no hvor 
man kan søke på hvilke godkjen-
ninger bedriften har. Fagrådet for 
våtrom arrangerer kurs både for 
prosjekterende, utførende og kon-
trollerende. Direktoratet for bygg-
kvalitet har en frivillig ordning 
for sentral godkjenning. Dessverre 
viser erfaring at dette ikke noen  
garanti for reell kompetanse for  
utførelse av våtrom, sier Wold. ■

av ole Peter galaasen

– Vi arbeider for et bedre miljø!

Hovedkontor: 61 17 32 50
Avd. Trøndelag: 40 00 73 90
Avd. Oslo 22 46 24 00
Avd. Hedmark: 62 53 56 66 

www.isoteks-miljo.no 
post@isoteks-miljo.no

Fyrer du for kråka?
Etterisolering av loft er  en varig og god løsning! Vi blåser inn isolasjon 
i alle nye og gamle konstruksjonsdeler - raskere, rimeligere og bedre!

Priseks.: Etterisolering av 100 kvm loft
kun kr. 15.000,-    Reisekostnader kommer i tillegg.

•  Isoteks Miljø er offentlig godkjent for sanering av både innvendig og utvendig 
 asbest over hele landet.
•  Isoteks Miljø er autorisert innblåsnings-entreprenør
•  Vi utfører jobber for både staten, fylker, kommuner, entreprenører, industri og private.
•  Vi etterisolerer på hele østlandet, Midt-Norge fra Molde i sør til Steinkjer i nord.

Dette bør du vite vedbygging av baderom

Foto: istock

Foto: istock



SLUTTSPURT PÅ
VÅRKAMPANJEN

Et årsforbruk av vaskemiddel på kjøpet!*
Kapsler til 170 vasker fordelt med 85 til farger og 85 til hvitvask.

VASKEROMSKAMPANJE

*Gjelder ved kjøp av vaskeromsinnredning til en verdi av minst 

kr. 8 000,- inkl. moms. Tilbudet gjelder t.o.m. 31. mars 2016 og 

kan ikke kombineres med andre tilbud.

NÅ:
9.716:-

(12.146:-)

Spar 2.430:-        

NÅ:
9.076:-

(11.345:-)

Spar 2.269:-        

NÅ:
14.853:-

(18.566:-)

Spar 3.713:-        

K AMPANJ EPRI S ER PÅ FREE O G FLOW

20 % rabatt på seriene Free og Flow 
i perioden 1.–31. mars 2016.

Priseksemplene gjelder for den 
overdel, belysning og underdel som 
er avbildet eksklusive servantkran 

og andre tilvalgsprodukter som stik-
kontakt, LED-belysning i skuff med 

mere. Forbehold om trykkfeil.

G ØR DET R IK TIG FØRSTE GANG

Baderomsmøbler er utsatt for mer 
fuktighet enn møbler i andre rom 
i hjemmet. Våre baderomsmøbler 
er tilpasset badet og er laget av 
fuktbestandig materiale, både 

innvendig og utvendig.

Nærmeste forhandler finnes på 
www.vedum.no

NÅ:
27.544:-

(34.431:-)

Spar 6.887:-        

Namnlöst-4   2 2016-02-11   08:10:35
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boligtips

Har du radon i boligen?

Den radioaktive gassen  
radon finnes i grun-
nen. Gassen kan sive 
inn i utettheter i hu-
set ditt og forårsake 

lungekreft. Derfor bør du foreta radon- 
måling slik at du kan sette i verk til-
tak hvis du har radonforekomst.

- Radon er en radioaktiv gass som 
avgis fra berggrunn og steinmateri-
aler under huset. I enkelte tilfeller  
finner vi radon i områder der det 
egentlig ikke skulle vært forekomst 
av radon, og da kan det være at det 
ble brukt stein og pukk som inneholdt 
radon i byggeprosessen. Det kunne 
for eksempel komme fra et pukkverk 
der det var radonforekomst, sier Vidar  
Gulliksen hos Byggmesterkontoret AS.

lukt- og smakfri
Det er dokumentert at radon kan 
gi lungekreft, og etter røyking er  
faktisk radon den største årsaken til 
lungekreft i Norge.

I følge Strålevernets anbefaling 
er det de tre nederste etasjene som 
bør måles for radon. Radongassen er 
lukt- og smakfri, så det vil ikke være  
mulig å detektere den på annen måte 
enn å foreta måling i boligen.

- På NGU sine sider finnes det et 
aktsomhetstkart som kan gi indika-
sjon på om man bor i et område der 
det finnes radon, men det eneste 
som gir skikkelige svar er å foreta en 
måling da radonverdiene kan variere 
fra hus til hus.

For 450 kroner får man to sporfil-
mer som man setter ut i boligen, og 

som skal stå utplassert i minimum 
to måneder i perioden 15. oktober til 
15. april.

mål selv
- Når det har gått to måneder sender  
man inn sporfilmene til laborato-
riet og får en målerapport i retur.  
Anbefalt tiltaksgrense er 100bq/m3 
og anbefalt maksgrense som aldri 
skal overstiges er 200bq/m3. Det kan 
også være av helsemessig gevinst 
å utføre enkle tiltak under anbefalt 
tiltaksgrense hvis sannsynligheten 
for reduksjon av radonverdier er til-
stede, forteller Gulliksen og tilføyer:

- For utleieboliger er anbefalin-
gene krav om måling og utbed- 
ring, hvis man har over anbefalte  
grenseverdier. Ved radonverdier 
over anbefalte grenseverdier må det  
gjennomføres en radoninspeksjon 
for å bestemme hvilke tiltak som 
skal iverksettes, forklarer Gulliksen.

tetting og ventilasjon
Under radoninspeksjonen går de 
igjennom bygningsmassen og eksi- 
sterende ventilasjon, samt måler 
med mer avansert instrumentering.  
Målet er å finne ut hvor radon kom-
mer inn i boligen, det er via utett-
heter i betongdekker og rundt rør at 
gassen kan sive inn.

- Tiltakene vil variere, noen ganger 
holder det med bedre ventilering, i 
andre tilfeller må det gjøres tette- 
arbeider eller monteres radonavsug 
for å få bukt med problemet, avslutter 
Gulliksen.

innendørs overvåkning
Innendørskameraet i HD-kvalitet og 
med infrarødt lys som ser i mørket, 
fungerer som en baby-sitter eller annet 
du vil ha kontroll på, «live» i appen når 
du selv ønsker. Alle bevegelser blir lagret 
gratis i skyen i syv dager, så du kan  
logge inn og sjekke ved behov.

hytta
Nå tilbys også en smartrouter, som bruker både 4G + NMT, til bruk 
på hytta. Da får du internett på en enkel måte på hytta. Dette åpner 
muligheten til å lage smarthjemløsninger med frostsikring,  
overvåkning og bedre komfort på hytta, i tillegg til i hjemmet.

Vidar gulliksen
byggmesterkontoret as
Foto: byggmesterkontoret as

av tom Backe

I det siste har det dukket opp en ny smart-
husløsning som du enkelt og raskt kan sette 
opp selv. HomeControl har utviklet en slik 
smarthusløsning der du ikke trenger elek-
triker. Smarthusløsningen styrer du fra din 
smarttelefon på en oversiktlig måte. Vi ser 
nærmere på bruksområdene.

Smarte hjem

9

8

tv og stereoanlegg
Appen er konfigurert slik at den kan 
brukes som fjernkontroll til tv, dekoder, 
radio og Apple TV. Den styrer også ulike 
lydanlegg som for eksempel SONOS. 
Legg vekk fjernkontrollene dine  
og styr alt med appen.

7

ni ting i hjemmet du kan  
styre med smarttelefonen
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www.ustekveikja.no  / 32 08 70 00

Gjør hjemmet ditt SMARTERE!
Med Smart Energipakke fra 

Ustekveikja Energi og HomeControl 
kan du spare både miljø og penger!

Bli kunde i dag, og bestill energipakken sammen 
med en av landets beste strømavtaler, selvsagt 

med opprinnelsesgaranti.Hos oss får du rentefri nedbetaling 
på alle produkter fra HomeControl. 

gårdsplassen
Ønsker du kontroll på hvem som kommer og går, er 
både automatisk belysning med bevegelsessensorer 
og utendørskamera med sensor som tar video ved  
bevegelse, aktuelt. Videoen sendes direkte opp i skyen og  
lagres der, samtidig kan det sendes ut en sms eller en 
mail for å varsle om at det er detektert en bevegelse. 
Da kan man logge inn og se hva kameraet har fanget.

innendørs belysning
Innendørs er det en rekke bruksområder. 
Bevegelsessensorer kan også benyttes her. 
Smarte LED-pærer styrer du direkte fra  
appen. Smarte stikkontakter kan styre alt 
av elektriske artikler du ønsker. Du skrur 
enkelt av det gamle dekslet på stikkontakten  
og erstatter dette med smartkontakten. I  
appens timeplan setter du opp når du ønsker 
aktivering, slik at du kan styre at lyset går 
av og på, inkludert dimmefunksjon.

temperatur
I den smarte stikkontakten sitter sensorer som måler temperaturen. 
Du kan justere ned temperaturen når du er på jobb eller om natten 
når du sover, og justere den passe varmt når du er hjemme. Denne 
funksjonaliteten er koblet opp mot værtjenestene til Meteorologisk 
Institutt. Systemet lærer seg i løpet av noen dager hvor lang tid det 
tar å komme opp i riktig temperatur, basert på utetemperaturen.  
Magnetsensorer på vinduer og dører, kobler ut/inn varmeovner og  
kan også sende deg sms ved åpning.

Kjøkkenet
Glemte du å skru av kaffetrakteren? Kaffe-
trakter og vannkoker er kritiske apparater 
og bør kobles mot smarte stikkontakter. 
Da kan du ved forglemmelse skru av det 
elektriske apparatet fra appen, eller at du 
har satt tidsstyring på kontakten for  
automatisk utkobling.

garasjen
Sensorer styrer belysningen når du går inn 
eller kjører inn bilen. Tidsstyrte kontakter 
til motor- og kupevarmer, som styres med 
appen og kan enkelt stilles med ulike tider 
de forskjellige dagene i uken. Har du elbil, er 
de smarte stikkontaktene godkjent for lading 
og utstyrt med et vern som gjør at kontakten 
kobles ut ved varmeutvikling. Når bilen lades, 
kan du se dette i appen, siden den smarte 
stikkontakten sender ut informasjon om  
forbruket som går gjennom kontakten.

Smarte hjem

6

2

3

5

4

røykvarsler
De første sekundene eller minuttene er avgjørende 
ved den farefulle situasjonen med røykutvikling og 
brann. Den smarte røykvarsleren har avgjørende 
tilleggsfunksjoner i tillegg til sirene. Ved alarm 
blinker lysene i huset for deretter å sette lysene 
på, slik at du kan se hvor du kan gå. Den kan sende 
sms-meldinger til de du har forhåndsvalgt når 
alarmen går. Alle disse funksjonene er med på å 
redde liv. Røykvarsleren sender deg sms ved behov 
for batteriskift.

1

Home Control
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interiør

Skandinavene har et 
unikt forhold til hjem-
met. Det er et rede som 
betyr uendelig mye, og 
ordet koselig betyr alt. 

På fransk finnes ikke engang ordet. 
Vi er på verdenstoppen i oppus-
sing, og ifølge en undersøkelse fra 
Ifi.no, skal cirka 650 000 husstan-
der pusses opp i år.

Jenny Bull Gustavsen, produkt-
sjef for Butinox interiør, ser en  
herlig og fargerik framtid.

- Hele fargepaletten er med - i  
sotede nyanser - litt i impresjonis-
tens ånd, hvor lyset og tiden på 
dagen er avgjørende for fargen.

Etter fem år i bransjen er hun 
sjeleglad for forandring.

- Vi er flokkdyr, utrygge på egne 

fargevalg og vi lar oss styre av  
interiørmagasiner. Tiden er inne til 
å velge farger fra hjertet. På 80-tal-
let var det knallfarger, og kanskje 
ikke enkelt å leve i en signalrød 
stue med en farge som fremmer 
aggresjon.

hva liker du?
De siste tjue årene har det gått fra 
hvitt og hvitt, til hvitt og svart, 
men nå bør naturen dras inn i 
hjemmet. Det grønne skiftet, verdi- 
skapning med egen personlighet 
og fargevalg på vegger og gulv, er 
en ny og oppmuntrende tendens.

- Vi må tenke at hjemmet skal 
være et antistress amnesti og din 
helt personlige uttrykksform. Tenk 
på hvilke farger du liker, hva som 

gjør deg glad, nedstemt, gir mat-
lyst, begjær, får deg til å slappe av 
og velg fargene deretter.

- Den påliteligste kilden til farge-
valg finner du i dine favorittfarger. 
Ikke mal stuen grønn, hvis du mis-
liker grønt. Hva er deg, og hvorfor 
er det deg? Hva har du i rommet 
som skal stå til veggene og gulvet?  
Hva er dine relikvier som du  
ønsker skal stå fram og gjøre ditt 
hjem unikt, og hva er bruksområ-
det til rommet?

På kjøkkenet bør man eksempel-
vis bruke en maling som tåler fukt 
og er ekstra robust. 

I stuen må du lete etter en far-
genyanse som gjenspeiler ro, gjest- 
frihet og hvile. Aggressive farger 
kan fort bli ubehagelige. Tenk der-

for sotede, matte nyanser. Uansett 
fargenyanse vil du få et lunt ut-
trykk i rommet.

Pragmatisk, men fargeåpent
I gangen må du tenke praktisk. 
Hva brukes den til, og hva er et 
praktisk, og ikke minst gjestfritt 
fargevalg?  

På soverommet kan du tenke på 
søvnkvalitet, kjærlighet og begjær. 
Lilla er kanskje fargen for et bedre 
samliv? En sotete dus blåfarge gjør 
at du sover godt.

- Hvitt er ikke, og har aldri vært, 
en god farge på et soverom. Barne-
rommet er under stadig oppussing. 
Vær leken og tenk læring, trivsel  
og hvile. Ikke vær redd for å bruke 
farger, råder Jenny.

Mal gjerne rett på veggen med 
morsomme motiver. Dagens maling 
tørker fort og det er ingen katastrofe 
om du gjør en feil. De er ikke oljeba-
sert, og maler du om morgenen, kan 
barnet sove trygt der samme natt.

ikke glem gulvet
- Vi ser lett bort i fra gulvet. Det kan 
også males for å få en optimal og 
harmonisk atmosfære. Alt kan rett 
og slett skifte farge. Når det gjelder 
hvilken maling til de ulike romm- 
ene, så det kombinasjonsmalinger 
som går til alle slags underlag.

- Det eneste du trenger å vite er 
hvilke rom og farge du ønsker. Det 
er opp til deg å tørre å utfordre deg 
selv, og skape din egen stil. Farger  
gjør godt for kropp og sjel. ■

av Bente haraldstad

DU HAR ROMMET, VI HAR

MALINGEN
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For inspirasjon 
til enkel fornyelse
i hjemmet, besøk:

ENKELFORNYELSE.NO

Lett å reng jøre!

1Vegg 2 Panel 3 List

Tåler røff behandling

NYHET! 
MATT MALINGMATT MALING

Fin fargedybde!

Hvordan velge  
riktig maling?

Drøm deg bort i vakre ord som hortensia, sukkulent, tåkelur, cupkake, 
sukkerspinn, bølger og orkide. Eggehvitt og gråtoner har dominert for 
lenge. Tiden er inne for at din personlige smak males på veggen. 

Foto: birgitte FinckenHagen



LADY Minerals
Kalkmatt mineralmaling som gir vakre vegger med 
kalket overflate og et unikt fargeuttrykk.  Finnes i flere størrelser. Fra 299,-

NYHET

Vi har alt innen maling!

-40%
på utvalgt 

inneklimavennlig 
maling  

OPPTIL
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renovering

det er flere gode grunner til 
å bytte vinduer på boligen 
din. nye vinduer gir både 
bedre inneklima, økt sikker-
het og bedre varmeøkonomi. 
dårlig isolerte vinduer kan 
stå for opp mot 40 prosent 
av varmetapet i boliger,  

ifølge enova. 

- Et vindu bør kunne holde i minst 
30 år forutsatt riktig vedlikehold. 
Et vindu holder ikke så lenge om 
det ikke vedlikeholdes godt med 
maling og smøring av hengsler og 
beslag, sier Dag Sture Sundt, kvali-
tetsleder i Røros Vinduer og Dører.

Velg riktige vinduer
Når du skal velge nye vinduer er det 
flere forhold som må tas hensyn til.

- Når man skal velge nye vinduer 
er det viktig å tenke på hvilket hus 

vinduet skal brukes i. Det er ulike 
hensyn som må tas om vinduet 
skal settes inn i en ny enebolig eller 
om det skal inn i et gammelt hus 
under rehabilitering. Beliggenhet  
vil også bestemme hvilke vinduer  
du bør velge. Fjellhytter har ofte 

smårutede vinduer, og hytter ved 
sjøen har ofte store, fortsetter 
Sundt.

- I en ny bolig kan man i prin-
sippet velge de fleste vindustyper 
så lenge u-verdien er tilfredsstil-
lende. U-verdien angir hvor god 
varmeisolasjonen er, og kravene 
til u-verdi ble fra 1. januar 2016 satt 
til 0.80. Dette er et lovpålagt krav 
fra myndighetene som man må ta 
hensyn til når man setter opp en 
ny bolig, sier han.

Små boliger, fritidsboliger under 
70 kvadratmeter og laftede boliger 
kan få unntak fra kravene. Bygg 
som produserer lokal fornybar 
elektrisitet kan i tillegg få noe lem-
peligere krav til energieffektivitet.

Prinsipper for gode vinduer
Vinduer er noe du ønsker å ha i  
flere tiår. For å oppnå lang levetid 

på vinduene er det en del viktige 
prinsipper som må følges.

- Det er viktig å velge en leveran-
dør som er medlem av Norsk Dør 
og Vinduskontroll (NDVK). Det er 
også viktig å velge vinduer med god 
impregnering for å unngå sopp og 
råte. Vakuumimpregnering er en 
god løsning for å sørge for det, sier 
Sundt.

Boliger som ligger på ekstra vær- 
utsatte steder bør benytte alumi-
niumsbekledde vinduer. Dette gir 
ekstra god beskyttelse mot slitasje 
fra sol og vind.

- Det som begynner å komme i 
bransjen nå er dette med alumini-
umsbekledde vinduer. Det legges 
et aluminiumsjikt utenpå vinduet 
som gjør at vinduet tåler vær og 
vind bedre. Man bør velge alumini-
umsbekledde vinduer om man har 
hytte eller hus mot sjøen, sier han.

Bruk profesjonelle
Det er en relativt krevende jobb å  
installere nye vinduer på riktig 
måte.

- Det er en del i forhold til tetting 
som gjør det viktig at det blir gjort 
på riktig måte. Det er andre krav til 
tetting i dag enn for noen år siden. 
Det finnes monteringsanvisnin-
ger, men vi anbefaler å bruke pro-
fesjonelle installatører, sier Sundt.

Viktig med vedlikehold
Som med alt annet av boliger og 
eiendom kreves det jevnlig vedlike-
hold for å oppnå ønsket levetid.

- Man bør jevnlig ta en tur rundt 
huset for å se over vinduer for  
skader og slitasje. Skader og slitasje 
må males over der det er kommet 
inn til treverket. Det er også viktig 
å smøre hengsler og beslag årlig, 
avslutter han. ■

av ole Peter galaasen

Det er naturlig at vinduer fra  
Røros tåler mer

Ved Røros Vinduer og Dører kombineres urgamle håndverkstradisjoner med 
moderne produksjonsmetoder. Røros Vinduer produseres av kvistfri 

 laminert furu som er førsteklasses vakuumimpregnert. Utførelsene og 
 variantene vinduene kommer i er mange, alle med en ting til felles:

 Den helt spesielle Røroskvaliteten.

Når ekte tradisjon skal møte moderne krav, heter vinduet Røros.

Medlem av 
Norsk Impregneringskontroll

Testet og godkjent av 
 Norsk Dør- og Vinduskontroll

Tilfredsstiller dagens 
energi- og U-verdikrav

rorosvinduet.no

Foto: A
nders Tønset

dag sture sundt
Kvalitetsleder,  

røros vinduer og dører
Foto: røros Vinduer og dører

velger nye vinduer
Dette må du tenke på når du

Foto: røros Vinduer og dører

Foto: røros Vinduer  
og dører



www.ligaard.net
Vi har butikker i Oslo – Trondheim  

Stavanger – Stjørdal - Namsos

Mest for 
pengene

- løsninger 
som varer

DØRER, 
VINDUER OG 

GARASJE-
PORTER?
- vi leverer til 
hele landet
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boligtips

Det er desverre ikke alltid  
så enkelt å se hvilke.

En sertifisert takstmann fra NTF som benytter Boligsalgsrapport er 
den beste garantien for en trygg og sikker bolighandel. Mange selgere 
og kjøpere er ofte bekymret for at boligens tilstand kan være dårligere 
enn forventet. Med sikrere informasjon om boligens tekniske tilstand 
unngår du at bolighandelen blir et årelangt mareritt av usikkerhet 
og krangel. I en Boligsalgsrapport legges det spesielt vekt på de 
byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. 

MED EN BOLIGSALGSRAPPORT ER DU TRYGG!NOEN BOLIGER  
ER SKIKKELIG SKUMLE

www.ntf.no

Et vellykket pro-
sjekt starter med 
god planlegging. 
Det er mye som 
kan gjøres før 
man rører så mye 
som en spiker, 

innleder Otto Robsahm.
Han forteller at man først bør  

finne ut hvilke materialer og verktøy 
man trenger.

 – En vanlig fallgruve er å ville 
gjennomføre prosjektet sitt veldig 
kjapt og enkelt, uten å vite hva 
man begir seg ut på. Ta hensyn til 
hvordan ting er bygget opp og hva 
slags materialer du skal håndtere.

Feilene mange gjør
Mange river fasader, tak og vegger 
for så å bygge alt opp på nytt.  

– Det er ikke alltid nødvendig 
å gå så drastisk til verks, det kan 
hende de gamle og nye materialene  
består av det samme, forklarer han. 

– Et godt strøk maling kan for 
eksempel få slitte veggplater til å se  
ut som nye hvis man maler riktig. 
Undersøk hvilke teknikker som 
gir best resultat. Riktig verktøy og 
teknikk sparer deg for veldig mye 
unødvendig arbeid, uansett hva 
man skal pusse opp.

Tenk også på hvordan du vil trives 
med dine løsninger, ikke bare på 

hva som ser pent ut i blader. Det er 
dumt med en nydelig kjøkkenløs-
ning hvor du må stå på krakk for å 
rekke opp til skapene, påpeker han. 

– Designmessig bør man i  
utgangspunktet bruke lysere farger 
på vegger. Du kan du heller kom-
plementere gjennom interiøret, 
hvis du ønsker det.

ha god margin
Robsham forteller at for større  
prosjekter bør de fleste doble bud-
sjettet de først kommer frem til. 

– Alt koster penger, og det er så 
mange små kostnader man ikke 
regner med. I tillegg kommer det 

Otto Robsahm har som programleder 
i Sinnasnekker’n fulgt det norske folks 
oppussingsprosjekter over flere år. Han 
deler nå sine beste råd og erfaringer.

Sinnasnekker’ns  
beste oppussingstips

av Bård Backer-owe

slik øker du verdien på boligen

De aller fleste av oss har et forhold til å selge bolig. 
De siste årene har det vært hyggelig å selge for 
mange, mens andre ikke har oppnådd fullt så for-
delaktige priser. I 2015 var det en gjennomsnittlig 
prisoppgang på ni prosent i Oslo, mens boligprisene  

i Stavanger gikk litt ned. Avdelingsleder Lasse Evensen i Norges 
Takseringsforbund Oslo/Akershus mener det er flere grep du kan 
gjøre for å få mer betalt for boligen når du selger.

– Det er fire-fem standardgrep som kan være smarte. Vi vet at 
man øker prisen på en leilighet i Oslo Sentrum med 150-300 000 
kroner ved å tilføye en balkong/terrasse på fem til syv kvadratmeter. 
Det er ikke så enkelt å få tillatelse av Plan- og Bygningsetaten hvis 
leiligheten er vendt mot gatebildet, men ligger den mot bakgård og 
attpåtil er vestvendt økes verdien betydelig. Et annet grep er å øke 
antall rom med et nytt soverom. Det kan fort bety 200-400 000 kroner 
å flytte kjøkkenet ut i stua, og gjøre kjøkkenet om til soverom, sier 
Evensen.

mest mulig primærareal
Har du for eksempel en halvpart tomannsbolig med kjeller på  
100 kvadratmeter, er det smart å prøve å gjøre kjellerarealet om til  
primærareal, og her må du også søke om tillatelse fra Plan- og 
Bygningsetaten. Bruker du en million kroner på oppussing av kjel-
leren, kan summen stige til det dobbelte når du selger. Det er selv-
sagt viktig å ha kontroll på kostnader når du gjør bodareal om til 
primærareal, ifølge Evensen.

Bad tja – peis ja
– Det er lettere å selge en leilighet med oppusset bad, men vær for-
siktig med kostnader. En designpeis kan du derimot regne med å få 
godt igjen for. Pusser du opp et kjøkken for 50-70 000 kroner med 
fronter, benkeplate, servant, blandebatteri og induksjonstopp, kan 
det være en god investering. Selvsagt må du følge med på trender i 
forhold til material- og fargevalg. Lyse farger er fortsatt en vinner, 
men den verste minimalismen har vi nok passert rent interiør- 
messig, sier takstmann Lasse Evensen.

av Bernt roald nilsen

lasse evensen
avdelingsleder, norges takseringsforbund

Foto: norges takseringsForbund

det er snart vår og høysesong for å selge boliger. 
hvilke enkle grep kan du gjøre for å øke verdien på 
boligen din?



mediaPlanet   hjemoghage.no  13Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet

BYGGER OG REPARERER PIPER
pipe@pewi.no - pewi.no -  Tlf. 32230660

alltid uforutsette utgifter på toppen 
av dette. Vær heller glad hvis du 
bruker mindre, enn å konstant irri-
teres over regningen som bare vok-
ser og vokser.  Bestill også materia-
lene i god tid på forhånd, så slipper 
du å stå tomhendt når jobben skal 
gjøres.

Han presiserer at man aldri bør 
utføre elektrisk arbeid hvis man 
ikke er faglært.

– Mange gjør det for å spare pen-
ger, men dette er en veldig dårlig idé. 
Det er ikke bare ulovlig og ekstremt 
farlig, men du kan brenne ned huset 
ditt hvis du gjør noe feil. 

Han forteller at vi i Norge har en 

tendens til å overvurdere evnene 
våre; ikke forsøk på noe som hånd-
verkere går flere år på skole for å 
lære.  Legg heller jobben ut på anbud,  
man kan ofte få en bedre pris enn 
forventet.

Unngå kaos
Når man begynner på oppussingen, 
anbefaler han å lage en liste over 
hva man skal gjøre til hvilken tid.  

– Lag listen og hold deg til den. 
Detaljer er bra, men for mange 
virker demotiverende. Har man et 
større prosjekt bør man jobbe med 
et rom av gangen, og ikke gå videre  
før rommet er hundre prosent  

ferdig. Kaos er ødeleggende, ikke 
bare for deg selv, men også andre i 
familien. Man unngår mange kon-
flikter hvis alle på forhånd er enige  
om rekkefølgen. Hvis du mister 
motivasjonen kan du trøste deg 
med det du allerede har strøket ut 
og se at det går fremover.    

nøkkelen til suksess
Oppussingsprosjekter krever ofte 
at flere deltar, og Robsham påpeker 
at samarbeid er noe av det viktigste 
for et vellykket resultat. 

– Jeg mener den største grunnen 
til krangling er at den ene parten 
blir fastlåst i sin måte å tenke på, 

forteller han. 
– Man må respektere andre og 

innse at folk er flinke på forskjellige 
ting. Det finnes mange fremgangs-
måter, og det er ikke bare én løsning 
som er riktig. Få alle til å bidra med 
det de er gode på, og respekter deres 
valg.

Selv om det er mange hensyn å ta 
når det skal pusses opp, oppfordrer 
han allikevel folk til å drømme seg 
bort. 

– Man bør absolutt utfordre seg 
selv. Ta grep og ikke vær fornøyd 
med at hjemmet ditt er greit nok. 
Din trivsel er jo tross alt det viktig-
ste, avslutter han. ■

man bør absolutt  
utfordre seg selv. ta 
grep og ikke vær for-
nøyd med at hjemmet 
ditt er greit nok.

«Planlegg godt». - Har man et større prosjekt bør man jobbe med et rom av gangen, og ikke gå videre før rommet er hundre prosent ferdig. Kaos er ødeleggende, ikke bare for deg selv, men også  
andre i familien. man unngår mange konflikter hvis alle på forhånd er enige om rekkefølgen, råder sinnasnekker’n. Foto: tV norge

les flere oppussingstips  
fra sinnasnekker´n på 
hjemoghage.no
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Hagetips

Dikteren Andre 
Bjerke sa det gan- 
ske enkelt; «Her-
med hyller jeg uten 
forbehold våren 

som det eneste effektive middelet 
mot snø!» Det er 15. mars, og ifølge 
metrologisk institutt så er det vår. 
En lunefull og rampete måned, 

men når det kribler i fingrene og 
sola varmer - da er tiden inne!

Gartnerne Veronika Nauf Steins-
holt og Glenn Morten Martinussen 
ved Nordic Garden i Vestfold, er 
entusiastiske rådgivere for hvor 
du kan starte når sola får litt tak 
og søte vårtegn dukker opp på bare 
flekker.

- Hage, terrasse eller en balkong er 
ren rekreasjon. Stress er det nok 
av, og nettopp her skal du slappe  
av og gripe de gode øyeblikkene. 
Lag en huskeliste og nyt den gode 
følelsen av å huke av etterhvert. 
Det du ikke får gjort i år, kan vente. 
Nyt våren, smiler Glenn Morten.

Mars er en flott måned for å fje- 
rne døde planter, rydde opp, klippe 
ned stauder og ta bort beskyttende 
granbar. 

- Det gir bed og krukker, luft og 
nytt liv. Også hekker, frukttrær og 
bærbusker kan beskjæres på denne 
tiden, sier Glenn Morten. 

gjødsel og jord
Planter kan ikke leve kun på vann, 
men trenger også næring. Glenn 
Mortens råd er å gi dem en kick-
start, med gode organiske blandin-
ger som hønsemøkk, kumøkk, og 
kompostert jord.

- Er det fortsatt tele i jorden, legg 
et lag på toppen og bland ned i  

eksisterende jord så godt som  
mulig, sier gartneren.

- Ikke kjøp sommerblomster i 
mars, det er trist når blomster-
drømmen dør en frostnatt. Smør 
deg med litt tålmodighet. På trappa 
og balkongen kan du pynte med  
stemorsblomster. Norskproduserte  
og akklimatiserte planter, som for 
eksempel selje, gyvel og vinter-
grønne busker kan plantes tidlig 
om våren, sier Glenn Morten.

start i vinduskarmen
Mens du venter på frostfrie netter 
kan våren starte i vinduskarmen. 
Gartner Veronika Nauf Steinsholt 
elsker å forberede våren inne.

- Det er så mange spennende frø-
typer. Ta deg en inspirasjonstur til 
et hagesenter og bruk tid på å lese 
bak på frøposene. Mange typer frø 
kan ikke kjøpes som ferdige plan-
ter, og det er skikkelig gøy å dyrke 
fram egne blomster og grønnsaker. 
Kjøp et minidrivhus og tjuvstart 

sesongen. Bruk så- og kaktusjord, 
og vann forsiktig Jeg har en for-
kjærlighet for agurker. De er enkle 
å få til, vokser fort og smaker som-
mer, sier hun.

Også blomkål, brokkoli, og farge- 
sprakende løvemunn kan trygt 
såes inne i mars.

Vær vågal
Karse, fra å være et frø til å havne 
på brødskiven, tar en uke og inspi-
rerer barna.

- Fra jord til bord er fantastisk. 
Alt du trenger i tillegg til frø er en 
tallerken eller skål, litt bomull og 
vann, sier Veronika.

Prøv noe nytt og la deg inspirere, 
få livgivende impulser, det er jo en 
ny vår.

- Spør og grav på hagesenteret. 
Det er derfor gartnerne er der. 
Hage, terrasse, potter og blomster 
er ren terapi. Vær litt vågal, unn 
deg selv litt blomsterluksus og prøv 
noe nytt, sier gartnerne. ■

av Bente haraldstad

Facebook

HJELP OSS Å GJØRE
VERDENS VIKTIGSTE JOBB!

Last ned vår nye BieBlomst App! 
Her kan du lese alt om bievennlige frøsorter og finne din nærmeste forhandler av Weibulls frø. 

Følg oss også på BieBlomst: Facebook og Instagram.

Borgeskogen 4, 3160 Stokke
Telefon: 33 38 18 10 • e-post: ordre@nordicgarden.no • www.nordicgarden.no

Instagram BieBlomst App

glenn morten  
martinussen

gartner, nordic garden
Foto: nordic garden

Veronika  
nauf steinsholt

gartner, nordic garden
Foto: nordic garden

Foto: istock

Finn fram trillebårlass med 
pågangsmot og inspirasjon, 
og bruk våren til å forberede 
din Edens hage!

Gjør hagen klar 
for våren
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www.fi skars.no 

GJØR DET ENKELT
STÅ TRYGT PÅ BAKKEN

Fiskars MultiKutter familien Weeder familien

Vil du legge ditt kredittkort i en
   ulåst beholder ved en offentlig plass?

   Om du har en postkasse
   uten lås gjør du nettopp det.

Ha kontroll over posten din med
elektronisk postkasse!

Enkelt og sikkert - lås opp med android
telefon, adgangskort, reisekort og mer!

Les mer på www.postkasse.no!
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byggetips

Ny garasje? 
Da bør du 
lese dette

– Å bygge en garasje kan være kre-
vende, men hvis du planlegger 
godt og finner en riktig leverandør 
å samarbeide med, så er mye gjort, 
sier Jan Kristian Benestad som 

er markedssjef i Igland Garasjen. 
Han gir deg noen tips om hva du 
bør tenke på hvis du planlegger å  
anskaffe deg en ny garasje.

I fjor fikk vi nye regler om hvilke 
tiltak som er søknadspliktige, og i 
mange tilfeller er det ikke sikkert 
at du trenger å søke om å sette opp 
et garasjebygg. Men på den annen 
side kan det også hende at andre 
forhold tilsier at du må søke.

- Det første du bør gjøre er å  
sjekke reguleringsplanen i kom-
munen, den gir deg alle ramme- 
betingelsene du må forholde deg  
til hvis du skal bygge ny garasje, 
forklarer Benestad.

hvor stor skal garasjen være?
Mange har erfart at garasjen de 
bygde er blitt for liten. Istedenfor 
at det er bilen som står i garasjen, 

er det sykler og annet utstyr som 
opptar plassen.

- Vi pleier å spørre om hva du 
skal oppbevare i garasjen. Du skal 
jo ha garasjen din i mange år, og da  
er det viktig å tenke på fremtidige 
behov før du gjør valget ditt. Hvor 
mange biler skal du ha plass til? 
Har du eller familien en hobby 
som kunne trenge litt ekstra plass?  
Livet er i stadig forandring og  
behovene endres, sier Benestad.

lag et budsjett
- Grunnforholdene vil ha stor  
betydning for totalbudsjettet. Det 
er derfor lurt å få et overslag på 
kostnadene til selve grunn- og  
murerarbeidet. Her kan du med 
litt egeninnsats redusere totalkost-
naden din. Mange velger å støpe 
grunnmuren selv, og ved å velge et 

byggesett i elementer eller precut, 
kan de fleste også bygge opp gara-
sjen selv. Alternativt velger du å få 
den ferdig montert. Vi har en ga-
rasjekalkulator som hjelper deg å  
beregne kostnadene og å velge  
riktig garasje.

Garasjen skal passe inn der du 
bor og møte dine behov når det 
gjelder stil og arealbruk. Noen vil 
ha en ekstra bod og ofte må gara-
sjen tegnes slik at tomten utnyttes 
best mulig.

- Vi hjelper deg gjerne med plan-
løsningen og kan gjøre endringer 
og tilpasninger for å møte dine  
ønsker og behov, forteller Benestad.

Bygge selv eller bruke fagfolk?
Ved hjelp av monteringsanvisning 
og et par nevenyttige venner, vil 
mange kunne montere garasjen 

selv, og spare noen kroner på det. 
Det enkleste er selvfølgelig å over-
late jobben til fagfolk, men det vil 
jo være avhengig av budsjettet. Et 
garasjeprosjekt består som regel av 
grunnarbeid på tomta, støping av 
ringmur og såle, materialleveranser  
og montering eller bygging av  
garasjen.

Erfaringsmessig tar det et sted 
mellom tre og fire måneder fra du 
inngår kontrakt med en leverandør 
til garasjen er ferdig levert og mon-
tert. Hovedaktivitetene i fremdrift-
splanen er byggesøknad, grunn- 
arbeider og montering. ■

av tom Backe

tenk gjennom størrelsen. mange har erfart at garasjen de bygde er blitt for liten. istedenfor at det er bilen som 
står i garasjen, er det sykler og annet utstyr som opptar plassen. Foto: igLand garasjen

Drømmegarasjen 
finner du på 
garasjer.no

Kontakt oss i dag: 37 25 70 70 - Mail: garasjer@garasjer.no

For mange er den største for-
delen med å skaffe seg garasje 
at man slipper å skrape is og 
snø om vinteren. For noen er 
en snø- og isfri bil verdt hele 
investeringen med å bygge 
garasjen.

les mer om garasje- 
bygging på vår nettside 
hjemoghage.no

jan Kristian Benestad
markedssjef, igland garasjen

Foto: igLand garaasjen
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Takbro benyttes for sikker ferdsel 
på tak. Forebygger samtidig 
skader på takbelegg.

Stigetrinn - eller takstige - benyttes 
for å gi feier trygg ferdsel til pipa.
PÅBUDT UTSTYR!

Stigesikring monteres for å  trygge 
tilkomst til taket.  Forebygger at 
stige beveger seg / begynner å skli.

Snøfangersystem forebygger at snø og is 
raser fra taket. Dette er påbudt uststyr på 
tak vendt mot område for ferdsel.

LOBAS® Garasjeporter er en komplett portløsning bestående av 
isolerte stålporter og portåpnere  av ypperste kvalitet. 
Sammen med våre norskproduserte beslag utgjør dette en sterk, 
sikker, stillegående  og energiøkonomisk portløsning.

LOBAS Garasjeporter

Sikkerhet på tak Kvalitetsportåpnere fra 

Kan styres med mobilen

TLF. 66 90 10 20

Velg blandt våre lagerførte størrelser, i 3 forskjellige utseender. 
Pakketilbud på portåpner ved kjøp av garasjeport.

GARASJEPORTER - PORTÅPNERE - TILBEHØR
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inspirasjon

®Et trivelig utemiljø er gull verd
• Hagedesign • Det grønne uterom • Basseng og vannanlegg  
• Beplanting og vedlikehold • Stein, betong og trearbeid • Planlegging

Takets viktig-
ste funksjon 
er å holde 
konstruksjo-
nen under 
tørr. Fukt 
kan forårsake  

forråtnelse, noe som kan bli 
svært kostbart for deg som hus-
eier. Man bør derfor med jevne 
mellomrom kontrollere at tak- 
tekkingen er hel. Det er særlig 
detaljene på taket som kan bli 
utette, for eksempel rundt piper,  
ventilasjon, vinkelrenner og  

andre gjennomføringer, sier 
Gunnar Solhaug, teknisk sjef i 
Monier.

- Under en takkontroll bør du 
sjekke innvendig kaldtloft hvis 
du har mulighet til det. Se etter 
fuktmerker, råder Solhaug.

Utvendig er det lurt å se etter 
at alt ser helt og ordentlig ut. Løv 
i takrennene er det smart å fjer-
ne, og er det mye mose kan man 
fjerne dette med et mosemiddel. 
Dersom man har takstein på 
taket bør man sjekke at disse er 
hele og ligger riktig på plass.

- Dersom snøfangere ikke er 
montert, kan tunge snølaster 
føre til knusing eller skader på 
taktekkingen i vinkelrennene. 
På gamle tak ble ofte ikke arbei-
dene rundt detaljene utført like 
godt som det man gjør i dag,  
forklarer Solhaug.

Ulik levetid på materialer
- Vi sier gjerne at shingel og pap-
produkter har en levetid på rundt 
30 år, da tørker disse produktene 
ut, sprekker opp og blir utette.  
Takstein har en helt annen  

De fleste tak har en levetid på 
30 til 50 år, men det er smart å 
foreta ettersyn av taket jevnlig, 
for eksempel en gang i året.

Ta vare  
på taket

av tom Backe

Hvorfor hagemesser?

Det er spennende å gå på hagemesser. Det er her man 
får inspirasjon til å tenke annerledes, det er her vi 
får ideer til enten å skape selv, eller få hjelp av pro-
fesjonelle hagedesignere. Ideer kan være morsomt å  
betrakte, men aller mest tilfredsstillende er det når 

det kan gjennomføres.
- Gjennomføringen skal ta hensyn til lommeboken, hagens stør-

relse og hva som i det hele tatt er mulig å få til i forhold til fjell og 
skråninger. Alt skal tilpasses den enkelte kunde. Dette sørger Torgeir 
Koteng for, daglig leder i Hagespesialisten AS, og hovedansvarlig for 
årets største hage på Hagemessa 2016 i Lillestrøm.

På hagemessa er det 25 000 kvadratmeter med hageinspirasjon, og 
midt i dette 1 500 kvadratmeter oase. Det er helt fantastisk at det lar 
seg gjøre. 1 000 tonn med jord, vann og stein blir plassert på stand-
området. Vakkert, kreativt, nytenkende - ideene er spredt utover disse 
kvadratmeterne. Det bugner av dufter fra planter og jord.

- Det blir mer og mer populært å bruke penger og tid på hage. Pris og 
raske løsninger var mer i vinden før. Dette har endret seg, sier Koteng.

- Folk tenker mer kvalitet, at produktet skal holde over tid, materi-
ale skal være kortreist og miljøvennlig. Plenen har ikke hovedfokus 
lenger. Man må ikke ha plen. I stedet velges stauder, variasjon av 
planter, grønne vinterbusker som skjermer, vannfontener, steiner. 
Den gjenkjennelige tujaen er på vei ut. En alle tiders plante, men 
det er nå en gang slik at blir noe for mye brukt, vil vi igjen ha noe og  
annerledes - noe ikke alle har. Koteng kan ta med seg hundrevis av 
plantearter som gir nye ideer.

Folk vil helst ha stein fra Norge. Velges det skifer, er Oppdal-skifer 
å foretrekke. Den er lett å hugge til, kantene blir fine og ikke minst 
har den en fin struktur. Men 1000 tonn med jord og diverse er mye, 
hvordan klarer de det?

- Elever, lærlinger, studenter, leverandører og anleggsgartner- 
firmaer fra hele Østlandet hjelper til. Studenter som ønsker å bli for 
eksempel anleggsgartnere, hagearkitekter. Prosjektet er ettertraktet,  
det blir en vin-vin situasjon. Studentene får ideer selv, de lærer hvor-
dan de kan planlegge utfra de muligheten de har til rådighet. De  
kommer i kontakt med kollegaer, arbeidsgivere og leverandører som 
de kan kontakte ved en senere anledning. Ideene blir konkretisert, 
avslutter Torgeir Koteng.

les en lengre versjon av artikkelen på nettsiden vår 
hjemoghage.no

av anne-margrethe hovet

Foto:istock
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Se vårt spektakulære
motorsykkelstunt med 
Zanda Arktis Zanda Arktis  

RÅSTERK - VAKKER - HOLDBAR

Nyheten Zanda Arktis beholder sitt vakre utseende lenger enn 
noen annen betongtakstein.  

Zanda er Norges sterkeste og mest solgte takstein og kommer i flere 
utførelser. Gjør en investering som øker husets verdi - velg Zanda!

Den ru overflaten holder på snøen og sørger for at du slipper 
snøfangere opp til 35° takvinkel.

Garanti gjelder frostbestandighet, 
styrke og tetthet.

251x110 innstikk dagbladet.indd   1 19.02.2016   13:06:11

levetid og kan ofte holde i både 50 
og 60 år. Slitt overflate på takstein 
gir ikke et utett tak, hvis steinen  
ellers er hel og fin og konstruksjonen  
under er tørr, trenger du ikke å 
foreta deg noe. Har du derimot et 
gammelt tak med mye istapper om 
vinteren og mosegroing om som-
meren, kan det tyde på dårlig isola-
sjon og ventilering av taket. Da kan 
det være en grunn til å gjøre noe, 
sier Solhaug.

Takene som bygges i dag har 
langt bedre lufting enn tak som 
ble bygd tidligere, og god lufting er  

viktig for å fjerne fukt og kondens 
vekk fra takkonstruksjonen.

Hvis du er usikker på tilstanden 
til taket etter å ha besiktiget det 
selv, er det lurt å ta kontakt med en 
fagmann som har tak som profe-
sjon. Da får du greie på om du må 
gjøre noe, eller om du kan slå deg 
til ro med den tilstanden som taket  
er i.

takrenovering
Tak byttes fordi huset bygges på  
eller ved lekkasje, verdiøkningen 
på boligen er imidlertid større enn  

investeringen ved takrenovering.
- Jeg kjenner også til tilfeller der 

man har gjort en slags takfornying 
ved å male taksteinen, men det gjør 
ikke taket noe tettere eller bedre, 
bare penere å se på rent kosmetisk. 
Skal man gjøre en skikkelig rehabi-
litering, så er det utskifting av hele 
taket som gjelder. Da fjernes gam-
mel taktekking, sløyfer, lekter og 
hele undertaket. Deretter bygger vi 
det opp igjen helt på nytt. Vi sørger 
for å gjøre gjennomføringene helt 
tette, også i undertaket. I tillegg 
bruker vi mønebånd som hindrer 

slagregn og fyksnø å komme inn på 
taket, samt fuglelist i forkant for å 
hindre at det blir bygd reir på taket. 
Tilbehørspakka vi benytter når vi 
bygger tak i dag, er mye bedre enn 
den var for 40 eller 50 år siden, så 
det vi bygger nå får lenger levetid  
enn det forrige generasjon tak  
hadde, avslutter Solhaug. ■

takrenovering. Hvis du er usikker på tilstanden til taket etter å ha besiktiget det selv, er det lurt å ta kontakt med en fagmann som har tak som profesjon. da får du greie på om du må gjøre noe, 
eller om du kan slå deg til ro med den tilstanden som taket er i. Foto: istock/monier

les flere artikler om  
vedlikehold av tak på 
hjemoghage.no

gunnar solhaug
teknisk sjef, monier

Foto: monier

Foto: monierFoto: istock

Foto: istock
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uterom

Sommeren kommer ikke alltid med 
det været vi ønsker heller, men vi 
vil uansett sitte ute så langt det lar 
seg gjøre. Det blir mer og mer po-
pulært med et ekstra uterom. Rom-
met kalles enten sommerstue eller  
vinterhage.

hvordan blir uterommet til?
- Det som er så fantastisk med 
uterommet, er at man kan få det 
tilpasset slik man ønsker, sier Ole 
Stormo som jobber ved Lysthuset 
Uterom. 

Han forteller at de gjør alt de kan 
for at kunden skal få sitt nye ute-

rom slik de ønsker. Rommet kan 
skreddersys etter kundens ønske 
eller de kan velge mellom ferdige 
uteromsmodeller. 

Hagestuen bygges som regel i 
forbindelse med terrassedøren, 
slik at når man går over dørter-
skelen, kan man være ute uansett 
vær og vind. Rommet settes opp 
med tre vegger i forbindelse med 
husveggen. Alle dørene kan skyves 
til side utfra skyvedørsmodellen. 
Man lukker og åpner dørene alt 
etter hvor solen viser seg. Estetisk 
vil vi ha det. Reisverket er i limtre 
som kan leveres ferdig grunnet og 

beiset med et strøk, i ønsket farge. 
Taket kan enten bestå av glasstak, 
polykarbonattak i forskjellig utfø-
relse som er eksepsjonelt holdbart 
og har meget god isolasjonseffekt, 
eller blikktak. Profiler og skinner er 
i aluminium.

Når uterommet er tilpasset  
vinterbruk, kan beboerne fort få 
følelsen av å sitte på utstilling når 
mørket siger på. Lamellgardiner 
blir mye brukt. De kan reguleres 
fra å være helt tette gardiner til å  
dekke litt av innsynet. Om somme-
ren er det lett å regulere hvor mye 
sol som skal slippes inn.

hvor store uterom velger vi?
- De fleste velger å lage et uterom 
på 15 kvadratmeter. Etter de nye 
forskriftene trenger man ikke søke 
om byggetillatelse hvis denne are-
alstørrelsen benyttes. Utnyttelses-
graden av eiendommen, og naboer, 
skal for eksempel tas hensyn til. 
Ellers gjelder kommunale bygge-
forskrifter. Er du i tvil? Snakk med  
din kommune.

- Det geniale med det hele er 
at det er lett å montere. Hele ute- 
rommet kommer ferdig kappet og 
pakket, rett og slett som et bygge-
sett, forteller Ole Stormo.

- Uterommene har kommet for 
å bli. Vi liker å sitte ute. Vi sitter i 
kurvstolen til kulda smyger seg 
oppover leggene, gjerne med et 
glass rødvin i hånden som varmer, 
innpakket i pledd og ullsokker. 
Sommerlivet kan med andre ord 
nytes lenger, eller så lenge man vil 
i sommerstuen/vinterhagen, sier 
Stormo. ■

av anne-margrethe hovet

sommerstue. lamellgardiner blir mye brukt i uterommene. de kan enkelt reguleres, og om sommeren er det derfor lett å regulere hvor mye sol som skal slippes inn. Foto: santex systems ab

www.santex.no

Planlegg nå for å møte sommeren med ditt nye uterom.
Vi hjelper deg fra hjemmebesøk til ferdig skreddersydd løsning.

Det er på kalde vinterdager, når det snør og blåser som verst, at vi lengter til den dagen vi kan 
sette oss ut på terrassen, betrakte fuglene som har kommet tilbake, se på markblomstene 
som titter frem, eller bare lytte til sommerlydene. Det er uterommet vi lengter etter. 

Utvid sommersesongen!

les flere artikler om hva du 
kan gjøre med utearealet på 
hjemoghage.no
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eKsperttips

Halvor Bakke

Renovere huset i 2016  
- hvordan bør det se ut?

Dykk dypt i 
det blå. Det 
er mye farger 
på interiøret i 
år, men de er 
ofte dempet. 
Omgi deg med 

farger som gjør deg glad, og som 
minner deg om sjø og himmel, men 
kombinert de gjerne med en grå- 
beige base.

- Vårens store farge er «deco blue», 
en mørk dyp blåfarge med et hint av 
aqua. Samtidig kan stoffer, lamper, 
fat og telysholdere være metalliske 
i gull eller messing. Kobber er vi  
ferdige med, sier Bakke. 

større og færre elementer
Vi trenger lys, men bare halvparten 
av spottene vi brukte før.

- Du trenger ikke å bo i et flom-
belyst hjem. Velg heller punktbelys-
ning for å vise frem noe. I tillegg til 
å gi lys, skal en lampe være et dekor- 
element, sier Bakke.

Mange av de samme materialene 
gjelder også i år. Furu er mye brukt, 
men treverket bør være røkt, oljet 
eller beiset. Du kan blande resir-
kulert treverk, skinn, metaller og 
stoffer av silke, ull, fløyel og bomull. 

Formene på interiøret kan være 
både organiske og stramme, men 
møblene skal være større enn før.

- Er det et “må-ha” i 2016?
- Nei, for det er jeg imot. Kan-

skje du ikke “må ha” Kahler eller  
Omaggio-vasen, som er avbildet på 
alle Instragram-bilder. Mange tror 
at hvis man har en av dem, har man 
et flott og moderne hjem, men så er 
det stikk motsatt. Jeg ønsker at folk 
skal kjøpe mitt design fordi de liker 
det, ikke fordi det finnes over alt – 
det er bare drit kjedelig, sier Bakke.

- Er det dyreste alltid det beste?
- Absolutt ikke, tvert om, men det 

er fint å blande dyrt og billig, sier 
Bakke.

Ikke velg en uoriginal trestavs 
parkett, som alle andre har. Legg 
penger i standhaftige ting som gulv 
og baderom. Men lek mer med løse 
gjenstander som gardiner, puter, 
møbler og farger på veggene. Ikke 
kjøp alt på et sted, men knytt his-
torie til ting du omgir deg med, ved 
for eksempel å kjøpe gamle eller 
originale møbler på nett, reise eller 
personlige merkedager du ønsker å 
minnes.

- Sist vi var i Cape Town fant vi 
et fantastisk nytt kjøkkenbord. Det 

kostet bare 1000 kroner, men 5000 
å frakte hjem – det var vel verdt det.

Planlegg og budsjetter med stil
- Innerom skal gli over i rommene 
ute. Tenk at du vil være ute, men 
med samme komfort som inne. Lag 
ulike soner. Vi har soldekk, en plass 
midt i urtehagen og en lounge- 
avdeling under tak. På den måten 
slipper vi å flytte på oss avhengig 
av vær og vind, sier Bakke.   

Legg alltid en plan for hvordan 
sluttresultatet skal bli og på hvor 
mye penger du skal bruke. Det er 
bedre å renovere hele huset samti-
dig enn rom for rom over flere år. 
Da slipper du å bli påvirket av ulike 
trender og tilbud i butikken.

- Stikkordet er helhet, hold deg til 
en stil, sier Bakke.

Arkitekturen og alderen på  
boligen legger føringer på stilen du 
bør velge. En sveitservilla fortjener 
en herskapelig stil, på samme måte 
passer det best med stramme, rene 
linjer i et funkishus. 

- Bor du i et gammelt tømmer-
hus fra 1840, kan du ikke innrede 
med hva som helst. Det er litt som 
når du kler på deg om morgenen:  
Hvem er du av type, spør Bakke. ■

interiørdesigner og programleder

Foto: eVentyrLig oppussing tV3

Vi spurte Halvor Bakke, som er interiørdesigner og 
programleder i Norges Styggeste Rom og Eventyrlig 
Oppussing på TV3.
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de ulike rommene  
krever ulik belysning
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les flere tips til belysning på 
hjemoghage.no

Uterommet og inngangspartiet. Pullertbelys-
ning gir et pent lys som ikke blender, men sender 
lyset dit du trenger det, nemlig på bakken. En fotocelle 
gjør at lyset slår seg på om kvelden og av om dagen. 
På gårdsplassen vil man kanskje også ha ladeuttak til 
el-bil. Trappa kan lyses opp med overlys eller sidelys, 
men det er også fint å bruke ledlys som trappebelys-
ning.

Vår ekspert jonny oddvar Brandal i  
lampetorget gir deg tipsene.

garasjen. Spotter i taket over garasjeporten gir et 
fint belysningselement til gårdsplassen. Inni garasjen 
skal lyset være funksjonelt og gi godt arbeidslys. Det 
kan være lurt å ha lamper på veggen istedenfor i taket, 
da får du lys og ikke skygge hvis du skal bytte dekk. En 
bevegelsessensor er smart. Da slår lyset seg på når du 
kommer og av når du drar. 

gangen. Velkomsten til huset ditt blir hyggeligere 
hvis du har godt, og ikke dunkelt, lys i gangen. En 
bevegelsessensor er også kjekt her.

Kjøkkenet. Hovedregelen er at du bør ha godt 
arbeidslys over benker og over kjøkkenbordet, men 
har du åpen løsning, eller også bruker kjøkkenet til de 
romantiske middagene bør du ha dimming på belys-
ningen. Det er mye fin ledbelysning som kan brukes i 
glasskap og som hyllebelysning ellers.

stua. Mange angrer hvis de satser på å bare ha spot-
ter i stua. En kombinasjon mellom stemningslys med 
både spotter, tak- og vegglamper gir mer spennende 
belysning – dette gjelder alle oppholdsrom. I tillegg må 
godstolen eller sofakroken utstyres med godt leselys.

Foto: istock

av helene jakobsen
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Tilfør boligen  
din unike  
egenskaper!

Med ROCKWOOL isolasjon oppnår du og familien store fordeler  
enten du rehabiliterer eller bygger nytt. Varmetapet reduseres  
og boligen holder seg god og varm. I tillegg sparer du penger.

ROCKWOOL isolasjon demper støy, ikke bare mellom etasjer  
og rom, men også utenfra. ROCKWOOL steinull er ubrennbar  
og tåler inntil 1000 °C uten å smelte. Dette gir en ekstra  
sikkerhet for deg og din familie, hvis uhellet skulle være ute.

Mer informasjon finner du på 
www.rockwool.no

www.talgo.noProduktansvar: MøreTre AS, 6650 Surnadal, Tlf  71 65 79 30

MøreRoyal® GRÅ leveres også 
som kledning og øvrig trelast

Terrassebord UNO med rill i MøreRoyal® GRÅ (RG25) er ferdig fargesatt 
i en nydelig, transparent gråfarge like perfekt for den moderne boligen 
som for hytta. 

Dobbeltbehandling med impregnering og olje gir terrassebordene  
unike egenskaper med minimalt med flising og sprekking, vi kaller det 
FIT FOR FEET!

MøreRoyal® 
terrassebord i grå!

Dobbelt-
behandlet!

Impregnert
+ kokt i olje

LUN
VAKKER
MODERNE

Bli inspirert av Halvor Bakke sitt design  
i programmet “Eventyrlig oppussing”

Alle foto: TMM Produksjon/TV3




