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Se opp for løshunder

Dag A. Ekeberg

Når løshunder blir diskutert på facebookgrupper om Thailand dukker 
det gjerne opp noen som forteller at de er blitt bitt. Det dreier seg ofte 
om ferdsel til fots eller på sykkel etter mørkets frembrudd – og på små 
sideveger eller i boligområder. Cha-am virker å lede an når det gjelder 
disse problemene, slik Thailands Tidende har rapportert om flere ganger.

Mange klager, men få gjør noe med saken. Vi har i denne utgaven et in-
tervju med en svensk dame i Rayong som faktisk gjør noe med problemet. 
Hennes senter for løshunder trenger nå hjelp fra frivillige personer.

Nordmenn i Cha-am gjorde noe konkret da 65 stykker møtte opp på kon-
toret til helseavdelingen i Cha-am kommune i 2014. Det hevdes at for-
holdene har bedret seg noe de siste årene. Det er også en gruppe som job-
ber med å vaksinere og sterilisere hunder der. De er å finne på Facebook 
under navnet «Stray Dogs Cha-am». De ber også om støtte til sitt arbeid.

Thailands Tidende mener: Forvirring om ektefelletillegg

Nye t-banevogner uten seter

Vi har fått flere henvendelser fra 
uføre nordmenn som bor i Thai-
land, og som lurer på hvorfor noen 
uføre har rett på ektefelletillegg 
mens andre ikke får dette fra NAV.

Årsaken ligger i den nye uføre-
trygden som kom 1. januar 2015. 
Det er imidlertid en overgangs-
ordning, som skaper forvirring.

Seniorrådgiver Tone Dehli i 
kommunikasjonsavdelingen i NAV 
opplyser:

– Da ny uføretrygd trådte i kraft 
fra 1. januar 2015 ønsket man at 
denne nye ytelsen skulle være in-
dividbasert, og man gikk derfor 
bort fra ordningen med forsørg-
ingstillegg for ektefelle.

I forarbeidene til ny uføretrygd 
ble det blant annet påpekt at både 
Sverige og Danmark hadde valgt 
denne løsningen.

Årsaken til at mange nordmenn 
lurte på dette, var at Thailands Ti-
dende i forrige utgave skrev om 
barnetillegg til en ufør nordmann. 
Det er slik at pensjonister kan 

Bangkoks t-bane eksperimenterer 
med vogner med kun ståplass. Tog 
med tre vogner har i halvannen 
måned kjørt med én av vognene 
helt uten seter i rushtid på morgen 
og kveld.

Dette har ifølge Bangkok Post 
vært vellykket, og en spørreun-
dersøkelse blant passasjerene har 
gitt tommelen opp for at man kjør-
er tog hvor to av vognene er uten 
seter, og kun én vogn har seter. Det 
vil gi plass til flere passasjerer, noe 

få både barnetillegg og ektefel-
letillegg, mens uføre altså kun kan 
få barnetillegg.

Men dette er ikke hele sann-
heten heller, og er en årsak til for-
virringen. Det finnes nemlig en 
overgangsordning på ti år.

Dehli forklarer: – De person-
ene som mottok ektefelletillegg 
til sin uførepensjon ved overgan-
gen til uføretrygd 1. januar 2015 
fikk beholde et tillegg til sin nye 
ytelse. Tillegget beholdes for den 
perioden det er tilstått, men mak-
simalt ut 2024. 

Begge disse tilleggene er be-
hovsprøvet. Utregningen er å finne 
på NAVs nettsider.

Begrunnelsen fra departe-
mentet ved innføring av ny uføre-
trygd var som følger: Personer 
som har vært yrkesaktive og har 
forsørget seg selv gjennom lønnet 
arbeid, bør ved uførhet få ytels-
en beregnet på grunnlag av den 
inntekten som har falt bort uten 
hensyn til sivilstand. (dae)

som det er stort behov for.
De vognene det er snakk om 

har 42 seter hver. Det planlegges 
kjøp av flere tog, men det antas 
at innkjøpene ikke kan holde tritt 
med trafikkøkningen.

Det er den opprinnelige ruten 
til t-banen, den såkalte Blue Line 
fra Taopoon til Hua Lumphong, 
som eksperimenterer med dette. 
Den nye Purple Line har ikke 
denne løsningen, meldes det. (dae)

Små nettaktører skvises
Mye negativt skjer med nettet i disse dager. La oss bruke oss selv som 
eksempel: Thailands Tidende bestemte allerede fra starten av i 2008 at 
vi skulle legge ut alt av nyheter og reportasjer gratis på nettet. Dette for å 
gi noe tilbake til nettsamfunnet, hvor vi selv henter mye god informasjon 
gratis. Vi publiserer stoffet først på papir/e-avis, for å sikre oss at folk 
leser den versjonen. Men etter hvert – normalt etter en måned – havner 
teksten i arkivet og blir søkbar. Pr i dag ligger det over 2500 artikler der. 

Men myndigheter og store nettaktører stikker stadig flere kjepper i 
hjulene for små aktører som ikke vil bruke mye penger på publisering. Ta 
for eksempel Google. De markerer nå vår webside som «ikke sikker», og 
våre artikler havner plutselig mye lengre ned på søkeresultatene deres. 
Årsaken er at vi ikke har brukt tid og penger på å skaffe oss et såkalt SSL-
sertifikat, som bekrefter at websiden er «sikker». Men vi trenger ikke noe 
slikt sertifikat, fordi det foregår ingen transaksjoner med leserne på våre 
sider. Google misbruker nå sin markedsmakt og viser sin arroganse.

Et annet problem er ut-
sendelse av nyhetsbrev. 
Vi har nå snart 8000 
abonnenter på vår e-avis, 
og har brukt  mye energi 
på å få til en utsendelse som ikke klassifiseres som spam. Men når man 
deler webhotell med mange andre så er det alltid noen som sender ut re-
klame, og da flagger firmaer som Getmail og Hotmail for enkelhets skyld 
alle nyhetsbrev fra dette hotellet som spam. Man blir tvunget til å ha sin 
egen webserver, men det koster penger.

Så har man de nye personvernreglene fra EU. Til og 
med småbedrifter må nå hyre inn eksperter for å finne 
ut hvordan de skal opplyse om lagring av personinfor-
masjon. Det kan være nyttig informasjon, men i mange 
tilfeller er dette fullstendig overdrevet, og uansett 
irriterende at man på alle websider nå må klikke vekk 
en melding før man kan begynne å lese. Det fører til en 
masse unødvendige klikk. Og unødvendig pengebruk.

Det er blitt dyrt å 
publisere på nett

En ordinær vogn med 42 seter, som kan fjernes. (Foto: Sirakorn Lamyai)
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Frps Erlend Wiborg forsvarer regjeringens forslag:

Såkalte koranskoler i land som 
Somalia, hvor barn som er norske 
statsborgere ifølge presserapport-
er blir utsatt for fysiske overgrep 
og indoktrinering, har vært dis-
kutert mye i Norge, og det var da 
også en av årsakene til at regjer-
ingen begynte å se på eksport av 
trygdeutgifter. En annen grunn 
var det generelle problemet med 
at mange trygdeytelser går til folk 
som ikke bor i Norge.

Seniorrådgiver Morten Dagre i 
Arbeids- og sosialdepartementet 
sier til oss:

– Høringsnotatet er en oppføl-
ging av stortingsmelding om eks-
port av norske velferdsytelser. 
Høringen er videre en oppfølging 
av regjeringens arbeid for å hindre 
at barn utsettes for omsorgssvikt i 
forbindelse med ufrivillig opphold 
i foreldrenes hjemland.

– Hva blir tidsfristene for hør-
ingsrunden?

– Departementet tar sikte på 
å sende forslag om eksportfor-
bud for barne- og ektefelletillegg, 

En hovedperson bak regjeringens forslag om eksportforbud for 
barne- og ektefelletillegg sier at også nordmenn som flytter til 
Thailand må finne seg i å miste disse tilleggene. Men han ber folk 
delta i høringsrunden, og sier at det ikke er tatt noen endelig 
beslutning.

– Barnetillegg ingen opptjent rettighet

samt krav om opphold i Norge for 
barn/ektefelle det mottas tillegg 
for, på alminnelig høring i løpet av 
2018. Høringsnotatet vil bli publi-
sert på regjeringen.no. Frist for å 
avgi høringssvar vil ofte være tre 
måneder, men minst seks uker.

Norske pensjonister rammet
En norsk pressemann som vil 
være anonym, sier at regjeringens 
målsetting var å hindre gedigne 
utbetalingene til familier i land 
som Somalia og Eritrea. At forsla-
get også rammer norske utflyttede 
pensjonister og uføretrygdede 
som har fått seg familie var «ikke 
meningen».

Vi tok opp dette med leder 
i arbeids- og sosialkomiteen i 
Stortinget Erlend Wiborg (Frp). Vi 
siterte i forrige utgave hans uttalel-
ser i en artikkel i Klassekampen, 
hvor han blant annet sa: – (...) 
Jeg tror de aller fleste ser det 
urimelige i at barn som aldri har 
vært i Norge skal finansieres av 
den norske velferdsstaten.

AV: DAG A. EKEBERG

dag@thailandstidende.com

– Ser dere at svaret som ble gitt 
i Klassekampen var for lettvint? 
Mange dette rammer har bodd i 
Norge, som for eksempel barna til 
vårt intervjuobjekt.

– Når man tar et intervju som 
det med Klassekampen så snak-
ker man gjerne i 30 minutter med 
journalisten. Når journalisten skal 
komprimere dette til 1–2 sider så 
får man ikke plass til alle nyanser.  

Rettet mot hvem?
– Er dette forslaget i hovedsak 
rettet mot innvandrere og slike ting 
som koranskoler?

– Forslaget er rettet mot å ska-
pe en rettferdighet i systemet og 
sørge for at norske velferdsytelser 
går til de som det er tiltenkt å gå 
til.

– Glemte dere å tenke på situ-
asjonen f.eks. til nordmenn som et-
ter et fullt yrkesliv trenger å bo i et 
varmt klima grunnet helsen?

– Nei, nordmenn skal selv-
følgelig kunne flytte hvor de vil 
i verden og for mange er det for-
nuftig av hensyn til helsen å flyt-
te til varmere strøk. FrP er også 
veldig klare på at man selvfølgelig 
skal kunne ta med seg sin egen 
opptjente pensjon/trygd da nor-
ske myndigheter ikke har noen 

grunn til å blande seg inn hvor folk 
flytter.

Ikke opptjent
Wiborg mener at ting som barne-
tillegg stiller i en annen kategori:

– Forslaget vi snakker om 
her gjelder ytelser man ikke har 
opptjent, men som man får av 
den norske stat. Forslaget går da 
litt forenklet ut på at den nor-
ske velferdsetaten gir ikke bar-
netillegg/ektefelletillegg til folk 
som ikke bor i Norge. Om man er 
på ferie eller har midlertidige opp-
hold i andre land, f.eks. Thailand, 
så skal man fritt kunne gjøre det, 
men hvis man bosetter seg fast i 
Thailand får man med dette for-
slaget ikke rett på barnetillegg/
ektefelletillegg.

– Ser dere urimeligheten i saken 
til Thomas Kristiansen? Han har 
allerede startet sin familie, bl.a. på 
grunn av de rettigheter han har 
fått i Norge.

– Han beholder rettighetene 
han selv har opptjent uavhengig 
om han velger å bo i Thailand eller 
Norge. Men for å motta ektefelle 
eller barnetillegg så vil den nor-
ske stat med dette forslaget kun 

forts. neste side
OPPSLAG: Forrige utgaves hovedoppslag i Thailands Tidende handlet 
om Thomas  Kristiansen og hans familie, og bortfallet av barnetillegg.

ØNSKER INNSPILL: leder i Stortingets arbeids- og sosialkomite Erlend 
Wiborg (Frp) ber folk delta på høringen. (Foto: Bård Gudim, FrPMedia)
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Vi tok kontakt med Thomas Kris-
tiansen, som sto frem i forrige ut-
gave med en bønn om å få beholde 
barnetillegget for sine to barn:

– Wiborg sier at det er forskjell 
på opptjente rettigheter og noe 
man får av staten. Har du noen 
kommentar til det?

– Etter jeg fikk brevet om at ek-
sport av trygd var godkjent, tenkte 
jeg aldri på at de ville komme med 
lovendring etter at mine to barn 
her var født!

Han legger til: – Jeg er yrkesufør 
og mine barn er norske. Det var 
aldri min plan og bli skadet på 
jobb. Jeg mener jeg burde få be-
holde barnetilleggene.

– Tenkte aldri på

OPPRØRT: Thomas Kristiansen 
er opprørt. (Foto: Dag Ekeberg)

dekke det for barn/ektefeller som 
primært er bosatt i Norge.

Åpen for å lytte
– Bør ikke politikere tenke seg godt 
om før de oppretter og fjerner slike 
stønader, da det endrer det økono-
miske regnestykket til mange fami-
lier i årevis fremover?

– Jo, det er veldig viktig at man 
tenker seg nøye om før man even-
tuelt gjør endringer som påvirker 
folk økonomisk. Derfor sendes 
dette på høring sånn at flest mulig 
synspunkter, innvendinger osv. 
kommer frem før man tar en en-

delig avgjørelse om man skal støtte 
forslaget, justere det, stemme det 
ned osv.

– Er det mulig å formulere lov-
verket slik at folk som Thomas Kris-
tiansen ikke blir rammet?

– Det ser ikke sånn ut, men nå er 
saken ute på høring og da vil sånne 
spørsmål bli vurdert. Jeg oppford-
rer også alle som har synspunk-
ter på forslaget til å sende inn et 
høringssvar. Det er ikke tatt noen 
endelig beslutning om forslaget 
ennå og vi er åpne for å lytte til 
gode råd og tips til hvordan forsla-
get kan bli enda bedre.

Ny pool villa, Hua Hin
Enebolig med 4 soverom i norskdrevet boligfelt

Orchid�Paradise�Homes�ligger�landlig�og�fint�til,�men�
det er likevel kun ti minutters kjøring til sentrum og 
stranden. Fem minutter unna ligger Black Mountain 
golfbane�og�vannpark.�Og�enda�flere�golfbaner�finnes�
rett i nærheten. Du kan snakke norsk på dette bolig-
feltet. Utbyggerne kan også være behjelpelig med 
utleie, og utleiemarkedet er godt i dette området.

Prisant.: THB 7.650.000
Felleskost/mnd.: THB 4.500
Boligtype: Enebolig
Soverom:�4
Boligareal: 175 m2
Tomteareal: 420 m2
Byggeår: 2018
Ant. p-plasser: 1
Selges�av: Eier

For nærmere informasjon og visning kontakt: Christian Dahl

Mob: 087 793 2193     –     E-post: salesorchidph@gmail.com
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Siam Ocean View: Luksus på Pratamnak Hill – Pattaya

Siam Royal Ocean View:

Siam Ocean View & Siam Royal Ocean View er to 7. etasjes luksus 
condominiumer med henholdsvis 43 og 25 leiligheter, beliggende i 
det meget populære området Pratamnak Soi 6. Alle leiligheterhar 
høy europeisk standard, med store balkonger og flott utsikt.

Siam Ocean View & Siam Royal Ocean View

Unit Nr. Floor SQM Bed/Bath Price THB
201 2 82 1/1 4.800.000,-
301 3 82 1/1 5.400.000,-
302 3 82 1/1 5.400.000,-
306 3 144 2/2 9.900.000,-
404 4 112 2/2 7.800.000,-
407 4 95 2/2 7.300.000,-

Kontaktinformasjon
Kontakt Jan Arne på tlf. 088 525 2085
Thai: Kontakt Sam på tlf. 089 249 0916
Webside: www.siamroyalhill.com

Leie for å eie
Hvis du bestemmer deg for å kjøpe en 
leilighet du leier, trekker vi fra allerede 
innbetalt leie på kjøpesummen!Unit Nr. Floor SQM Bed/Bath Price THB

103 1 98 2/2 8.500.000,-
201 2 117 2/2 8.500.000,-
301 3 117 2/2 9.500.000,-
304 3 128 2/2 10.500.000,-
401 4 117 2/2 10.200.000,-
502 5 96 2/2 8.900.000,-
503 5 98 2/2 9.100.000,-
703 7 98 2/2 9.500.000,-

Åpent 09–23. Mandager stengt.
Vi har “Dagens” til spesialpris. 
Hamburger og Pull Pork Burger 
er våre signaturretter

Happy Hour kl. 17–19
hver dag på

Siam Royal Bar & Grill

Følg oss på:
Siam Royal Bar & Grill

Kjempetilbud på leie!
Opp til 10.000 baht i avslag pr. mnd.
Tilbudet gjelder frem til 31.12.2018.

Resale – gunstige betingelser!
Opp til 10 års finansiering. Nedbetaling
20–25%. Kredittvurdering på 3 dager.

Mobil: 081-845 5404 (skandinavisk, engelsk)
Mobil: 081-983 6302 (thai, engelsk)

Kontor tlf: 038-251 120, fax: 038-251 196
ULTRAMODERNE LAGRINGSLØSNINGER
DØGNVAKTHOLD OG TV-OVERVÅKNING

MÅNEDLIG, ÅRLIG OG LANGTIDSAVTALER

ÅPENT ALLE DAGER: 08.00 – 18.00

SIKKER LAGRING MIDT I HJERTET AV PATTAYA

Linda’s
Restaurant

Mata Hari
RestaurantHouse of

Coins

DU LAGRER DET  –  DU LÅSER DET  –  DU BEHOLDER NØKKELEN

«LAGRINGSBOKSER FRA 500 BAHT PR MÅNED ELLER KUN 2900 BAHT FOR ETT ÅR»

Mange størrelser tilgjengelig, fra 0,8 til 200 m2
Bankbokser inne i et CHUBB sikkerhetshvelv

Personlige postbokser er tilgjengelig
1–2-roms leiligheter for langtidsleie

Stort kontorlokale til leie

Jomtiens beste utsikt

www.giganett.no     –     post@giganett.no

TIL SALGS: Vi har flere leiligheter for salg – direkte 
på stranden – alle kan eies direkte i eget navn.

TIL LEIE: Det er hos Giganett du finner Thailands 
beste utleieleiligheter. Vi har leiligheter fra 50 til 
140m2, fra 1 til 3 soverom, alle direkte på Jomtien 
Beach.

►

►

Se bilder og video av våre utleierom på www.giganett.no –
kontakt oss evt. på norsk via e-post: utleie@giganett.no.

Er du allerede i Thailand så 
kan du kontakte oss på
tlf. 081 003 3521 (engelsk/thai)
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Et av thaiers favorittinsekter oppdrettes nå på Gjøvik:

Waranyuta og Thomas Rognstad 
har ca. en million sirisser  (thai: 
จิ้งหรีด, engelsk: cricket) i en svær 
hall utenfor Gjøvik. De selger ca. 
hundre tusen stykker hver måned. 
Mye går til dyrefor, men ca. 60 kilo 
i måneden går til thaier i Norge 
og Sverige, som kjøper dem både 
kokt, stekt og tørket.

Når det gjelder salgskanaler, 
så er det Facebook som fungerer 
best:

– Det går via Facebook. Vi har 
prøvd thaibutikker, med der sel-
ger det ikke så godt, sier Thomas 
Rognstad.

Dyreparker
De norske kjøperne ønsker å mot-
ta insektene levende, men det er 
ikke for å spise dem selv, snarere 
skal det brukes til dyrefor. 

– Til nordmenn selger vi dem 
levende som reptilfòr til private, 
dyrebutikker og alle dyreparkene 
i Norge.

Rognstad forteller at de akku-
rat har inngått et samarbeid med 
Gjøvik Chokolade AS, som lager 
sjokolade med hele sirisser.

Det har også vært flere helse-
kostbutikker som har vært interes-
sert i sirissmel fra Rognstad. Dette 
melet brukes i hovedsak som åte 
for skadedyr, men kan også brukes 
i brød for menneskeføde. Det går 
med 4500 sirisser for å lage ett 
kilo mel.

Thaier elsker sirisser, og nå får thaier i Norge dem levert direkte 
fra Gjøvik. Og dyr i norske dyreparker får dem servert i levende 
form. Waranyuta og Thomas Rognstad har til enhver tid over en 
million av dem på lager.

Gjør suksess med sirisser i Norge

Startet med vaktler
Ekteparet begynte med oppdrett 
av vaktler og melorm før sirissene 
kom på banen. Det viste seg imid-
lertid å være sistnevnte art som 
ga mest penger i kassa. De hadde 
to hundre tusen sirisser i garasjen 
før de flyttet virksomheten til en 
industrihall. 

Dette ga opphav til en større re-
portasje i  lokalavisa Oppland Ar-
beiderblad, hvor det blant annet 
gikk frem at det er ungdommen 
blant nordmenn som tar sjansen 
på å spise insekter, de godt voksne 
tør ikke. 

Sirisser er mye spist blant 
thaier, og er kjent for å inneholde 
mye vitaminer, jern og kalsium.

Bodde tidligere i Roi Et
Thomas Rognstad tok sin første 
tur til Thailand i 2002. Der traff 
han Waranyuta fra Koklam i Buri-
ram. De giftet seg samme året. 

– Vi har tidligere bodd i Roi Et, 
forteller han. – Der drev vi som 
oppkjøper av eukalyptus og hadde 
gjenvinningsanlegg for plastavfall 
samt produksjon av sopp.

Familien flyttet tilbake til Norge 
da yngstemann savnet vennene 
sine i Norge, får vi høre. Han kon-
firmeres i år, og da er det familien i 
Thailand som drar til Norge denne 
gangen, ikke omvendt.

Familien er normalt i Thailand 
et par ganger i året på ferie. De har 
en leilighet på Mae Phim Beach.

AV: DAG A. EKEBERG

dag@thailandstidende.com

DELIKATESSE: Slik ser sirissene ut i levende form (øverst), mens nederst 
er de servert stekt med krydder og urter på en salatseng. (Foto: Privat)

OPPDRETT: Waranyuta Rognstad blant rad på rad av sirisser.
Innfelt: Slik ser det ut inne i disse boksene. (Foto: Privat)

før

etter

STORINDUSTRI: Waranyuta og Thomas Rognstad har ca. en million 
sirisser i hallen noen kilometer utenfor Gjøvik sentrum. (Foto: Privat)
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Khon Norway
Interesseorganisasjon for

nordmenn i Thailand

Velkommen til Khon Norway!
Khon Norways styre og medlemmer har erfaringer som 
kan være til nytte for deg. Har vi ikke kunnskapen eller 
erfaringen du er ute etter, kjenner vi andre som har det. 
Her er noen av sakene vi arbeider med:

TIRSDAGSMØTER:
Det er møte hver tirsdag på Hotell Danmark i Soi White 
House, Jomtien. Noen av Khon Norways styre/medlemmer 
er til stede fra kl. 10.00 til 12.00. Kombiner med frokost!

MEDLEMSKAP:
Medlemskap i Khon Norway koster 1 000 Thai Bath pr år.
Kontakt formann Steinar Nodland for ytterligere info:
E-post: stnnod@hotmail.no - Telefon: 0854451202

Skatt til Thailand (Skatteavtalen Norge–Thailand)

Skatt til Norge (4-årsregelen, kildeskatt)

Etterlattepensjon, råd til etterlatte av medlemmer

Kjøp, salg eller leie av bolig i Thailand

Helsespørsmål (sykdom, ulykker, forsikring)

■
■
■
■
■

www.khon-norway.com

Språkrådet liker «thai»
Offisielt heter thaier fortsatt 
«thailending» eller «thailender» i 
norsk språk, selv om mange kaller 
dem thaier. Men nå er Språkrådet 
på gli i denne saken. Rådgiver Bård 
Eskeland uttaler til Thailands Ti-
dende: – Ordet vil ganske sikkert 
komme i rettskrivningsordbøkene 
snart.

Vi stilte ham spørsmålet et-
ter at vi ikke hadde sett noen en-
dring siden vi i april 2017 siterte 
seniorrådgiver Marit Hovdenak, 
som uttalte: – Det ser ut til å være 
gode grunner til å ta inn den korte 
personbetegnelsen «thai» i ord-
bøkene.

Den uttalelsen ble gitt til kvin-
dølen Alexander Daland, som 
driver baren Dirty Old Sailors Pub 
i Phnom Penh, og ble intervjuet i 
Thailands Tidende om saken. Han 
fant det unaturlig å si noe annet 
enn «thai».

Rådgiver Eskeland legger imid-
lertid nå til: 

– Før har man til dels operert 
med et skille mellom thalending/
thailender på den ene siden og 
thai eller tai om medlem av folke-
gruppa thai. Se nb.no (Nasjonal-
biblioteket, red.anm.). Så enkelt er 
det opplagt ikke. (dae)

Det nærmer seg valg
Talsmenn for juntaen har lovet 
valg flere ganger i løpet av de 
drøyt fire årene de har styrt Thai-
land, siden kuppet 22. mai 2014. 
Flere representanter, inkludert 
juntaleder Prayut Chan-o-cha, har 
bedyret at det blir valg 24. februar 
2019, mens andre nå sier at det 
er tidligste mulighet, men at det 
i hvert fall blir valg innen første 
uken i mai.

Noen av lovene mot politisk 
virksomhet er hevet, men ikke 
alle. Blant annet er det ikke til-
latt å drive valgkamp. Et parti kalt 
«Future Forward» har opplevd at 

tre av lederne er blitt tiltalt for da-
tarelatert kriminalitet, i henhold 
til den beryktede Computer Crime 
Act, etter en kringkasting de had-
de via Facebook i juni, ifølge avisa 
The Nation.

Landet har også fått nye valg-
distrikter. Thai PBS melder at det 
blir 350 distrikter som skal velge 
én representant hver. Bangkok får 
30 representanter og Korat får 14. 
De med tredje fleste representan-
ter er Khon Kaen og Ubon med 10 
representanter hver. Sju provinser 
får kun èn representant. (dae)

Rimelig luksus – Jomtien Beach

Norsk eier: Torstein +66(0) 863 798 525 Sales@nirvanaboutiquehotel.com

Nirvana Boutique Suites
Velkommen til oss! Store flotte rom med stue og kjøkken i nord-thailandsk still. Vi tilbyr luxus 
med «Down-to-Earth» personlig service til overkommelige priser. Du finner oss midt i hjertet 
av Jomtien Beach, bare 150 meter fra stranden. Vi har norske tv-kanaler og norsk frokost!
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Møter med Helfo, uten NAV Kiosker får banktjenester
Den norske ambassaden i Bang-
kok vil arrangere informasjons-
møter på fire steder i november 
måned. Det dreier seg om Pattaya 
(19.11), Cha-am (20.11), Khon 
Kaen (22.11) og Phuket (23.11). 
Det er i skrivende stund ikke 
bestemt på hvilke hoteller møtene 
skal arrangeres, men de skal starte 
kl. 10 på dagen.

Ambassaden har i en årrekke 
pleid å arrangere møter sammen 
med NAV og Helfo. Etter 2016 
bestemte NAV at de ikke lenger vil 
møte nordmenn i utlandet. Helfo 
kom ikke med samme uttalelsen, 
men de hadde heller ikke tid til å 
besøke Thailand i fjor.

Derfor var det i fjor for første 
år på lenge ingen tradisjonelle 
ambassademøter. Ambassadeper-
sonellet, uten støtte fra Norge, 
arrangerte imidlertid et møte i 
Pattaya 16. mars i fjor.  De valgte 

En endring i reguleringene fra 
Bank of Thailand har gjort at 
7-Eleven og andre tilsvarende 
kjeder nå kan tilby tjenester på 
vegne av thailandske banker. Først 
ute er den statlige sparebanken – 
Government Savings Bank – som 
allerede fra og med 31. oktober 
skal tilby sine kunder uttak og 
innskudd via alle landets drøyt ti 
tusen 7-Elevenbutikker.

Ifølge avisa Khaosod English 
må kundene gjør transaksjonene 
med bankens mobilapp, og det blir 
maksimum 30.000 baht i innskudd 
pr døgn, og 20.000 som grense for 
uttak pr døgn – med maks 5000 
baht pr uttak. Det er et gebyr på 
15 baht pr transaksjon.

Ifølge bankens president vil 
innskudd kunne gjøres hele døg-
net, mens uttak må skje i perioden 
08.00 – 22.00.

Det er nok få skandinaver som 

Pattaya, siden det er der det pleier 
å møte opp fleste folk. I fjor deltok 
drøyt hundre stykker.

Vi spurte ambassaderåd Merete 
Alvestad Henriksen:

– Har dere fått mange henven-
delser med ønske om slike møter, 
som har gjort at dere kom tilbake 
med møter i år etter opphold i fjor?

– Ambassaden har ikke fått 
mange henvendelser fra nord-
menn i Thailand. Tidligere til-
bakemeldinger etter møtene og 
informasjon fra våre konsulat gjør 
at vi kjenner til at disse møtene 
er populære i det norske miljøet. 
Vi har imidlertid ønsket at Helfo 
skulle delta på møtene sammen 
med ambassaden, og det har ikke 
vært mulig å få til dette før nå.

På møtene legges det opp til 
mulighet for individuelle samtaler 
på ettermiddagen. Det blir også 
mulig å søke om pass. (dae)

har konto i denne banken, men 
7-Eleven sier at de har forberedt 
seg på denne type tjenester lenge, 
og det kommer trolig flere banker 
til etter at man har testet ut sys-
temet med denne ene banken.

Presidenten i Government Sav-
ings Bank sier at de ikke planleg-
ger å stenge noen filialer, men det 
blir heller ikke åpnet noen nye. 
Han sier at utenfor Bangkok har 
7-Eleven omtrent seks ganger så 
mange butikker som banken har 
filialer, og at dette er en god ser-
vice til kunder som ikke har noen 
filial i nærheten.

En del banker i Thailand kut-
ter kostnader ved å redusere be-
manning og stenge enkelte filialer. 
Denne trenden kan forsterkes hvis 
det blir populært å utføre bank-
tjenester hos 7-Eleven og konkur-
rerende kjeder. (dae)

MØTE: Fra ambassadens informasjonsmøte i Pattaya i fjor. Ambassade-
råd Merete Alvestad Henriksen sees til høyre. Videre sees Einar Svanø, 
Halvard Estensen og Anne-Marie Hauslo (tv.).  (Foto: Helge Heyerdahl)
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Thaier foretrekker gull!

Gull spiller en viktig rolle når det 
inngås ekteskap. Enhver mann må 
ha sørget for å ha råd til å gi sin 
kjære gull. Er en fra en rik fami-
lie, så skal Sinsod – brudeprisen 
– helst være ganske mange baht 
gull.

Selv om bankinnskudd i Thai-
land skal være sikret gjennom 
et statlig fond, og ingen vanlige 
borgere derfor risikere å tape 
pengene de har i banken, er det 
en dyp mistillit blant thaier flest 
mot bankene. De klarer ikke helt å 
stole på garantier. Det er tross alt 
noe som styresmaktene har ved-
tatt, og som de kan endre på.

I tillegg er det status i det å eie – 
og ikke minst vise frem – gull. Det 

«Cash is king» heter et ordtak som nok ble skapt før vår digitale 
tidsalder. Men selv om digital betaling, kredittkort og moderne 
lånefasiliteter har blitt en del av thailandsk banksystem, er det 
gull mange thaier foretrekker.

er i hvert fall status så lenge gullet 
ikke ligger hos pantelånerne.

Penger i bakhånd
Gullet en kvinne får med seg inn i 
ekteskapet kan hun realisere som 
kontanter om mannen forlater 
henne, blir arbeidsufør eller på an-
nen måte ikke tar vare på henne.

Dessuten mener mange at det 
er for lett å gå i minibanken og ta 
ut kontanter. Å veksle gull om til 
kontanter er mer krevende.

Statlige pantelånere
Den thailandske stat driver en rek-
ke pantelånskontorer. Her kan det 
lånes mot gull som pant til svært 
lave renter. I forbindelse med 

skolestart ble det i mai gitt lån 
med rente ned til 0,25 prosent per 
måned for lån opp til 5.000 baht. 
Lån over dette hadde normal rente 
på 0,5 til 0,75 prosent per måned. 
Det vil si at de rimeligste lånene 
hadde en årlig rente på 3 prosent, 
mens de dyreste hadde rente på 9 
prosent.

Disse lånene kan også gis med 
andre verdigjenstander enn gull 
som pant.

Dyrt i gullbutikkene
I konkurranse med de statlige 
pantelånerne opererer gullbu-
tikker og private pengeutlånere 
med utlån. Gullbutikkene tar gull 
som pant og forlanger en rente 
på opptil tre prosent per måned, 
altså 36 prosent årlig rente. Det 
samme gjør private pengeutlån-

ere. Thaikineserne i lånemarkedet 
forlanger ofte pant i eiendom iste-
denfor gull.

Grå og hvite penger
Hvorfor noen belåner sitt gull i 
private gullbutikker kan være 
vanskelig for utlendinger å for-
stå, men det er en viktig forskjell. 
De statlige pantelånskontorene 
har strenge krav til identifisering 
av den som vil låne med gull som 
pant. Private gullbutikker har ikke 
det. Det betyr at gull også fungerer 
som en grå valuta. Ved å veksle 
penger i gull, risikerer en ikke å 
stå i fare for å måtte veksle inn 
millioner av baht når nye sedler 
utstedes, og en heller ikke ønsker 
å ha pengene i bank.

forts. neste side

HVITEVASKING: Gull brukes til å hvitevaske penger i Thailand. 

PANT: Slik ser et pantelånsdokument ut. De statlige pantelånskontorene 
tilbyr svært gunstige renter, spesielt rett før skolestart i mai måned.

Det er mange grunner til at thaier sparer i gull:

AV: SUWANNEE BURANSUK

sb@thailandstidende.com

Kjøpe her, selge i Norge?
En hører ofte at det kan være lønnsomt å kjøpe gull f.eks. i Thailand for å 
selge det med fortjeneste i Norge.

Dette er en myte som ikke stemmer med virkeligheten. En sjekk av in-
ternasjonale gullpriser på nettstedet goldpricez.com viser at gull koster 
omtrent akkurat det samme i Thailand som i Europa og USA. Prisen i Thai-
land var riktignok ørlite grann billigere, men det kan skyldes variasjoner 
innenfor de fem minuttene vi brukte til å sjekke prisene

Det som derimot er tilfelle er at selve arbeidet som utføres på et smykke 
er atskillig rimeligere i Thailand enn I Norge. Men det hjelper lite når nor-
ske gullsmeder og oppkjøpere legger gullet på en vekt, uten hensyn til 
arbeidet som er gjort på smykket.

Konklusjonen er enkel: Å kjøpe gull i Thailand for å selge det i Norge 
er et tapsprosjekt. De som kjøper gullet skal også ha fortjeneste. Og de får 
heller ikke mer enn markedspris for gullet.

Sammenligning av gullpriser (1 kg 24 karat gull) 22. september:
Thailand:  1.251.234 baht (313.284 kroner)
Europa:   32.805 euro (314.084 kroner)
USA:   38.547 dollar (314.119 kroner)
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Lavere garantier for bankinnskudd

I tidligere tider var innskudd i en 
bank en usikker måte å oppbe-
vare penger på. Banken kunne gå 
konkurs og alle innskudd var tapt. 
Men dette er historie. I dag er de 
fleste bankkunder godt sikret om 
banken går konkurs.

Allerede under finanskrisen 
som rammet Asia i 1997 var det på 

Thailand er i ferd med å 
redusere garantien for bank-
innskudd til fem millioner 
baht neste år og til kun én 
million i 2020. Men risikoen 
ved bankinnskudd er likevel 
ikke stor.

plass statlige garantier som sikret  
innskudd i thailandske banker. 
Disse garantiene sikret innskudd- 
ene uavhengig av hvor store de var. 
Det ble en dyrekjøpt erfaring for 
den thailandske stat. Derfor har 
garantiene siden blitt redusert.

Fra ti til én million 
Nå er den statlige garantien på 
maksimum ti millioner baht. Ga-
rantien skal reduseres videre til 
fem millioner baht fra 11. august 
neste år, og siden til én million 
baht fra 10. august 2020. Det betyr 
at om du i dag har tjue millioner 
baht i en bank som går konkurs, 
så får du bare ti million dekket av 
den statlige garantien. Om to år vil 
du bare få dekket én million baht.

For å unngå å tape penger, er 
det mulig å opprette kontoer i 
ulike banker. Har du fem millioner 
baht fordelt med én million hver i 
fem banker, er pengene sikret når 

garantien settes ned. Men om du 
har en valutakonto med innskudd 
i fremmed valuta så er du ikke 
dekket av garantiordningen. 

Ingen stor risiko
Nå har ikke reduksjon i statlige 
garantier for bankinnskudd nød-
vendigvis gjort det mer risikabelt 
å sette penger i thailandske bank-
er. Det har i senere år kommet 
strengere krav til bankenes egen-
kapital, samtidig som bankene 
generelt har en sunnere økonomi 
enn for få år siden.

Eget fond, stor statsgjeld
Thailandske myndigheter opp-
rettet et organ som kalles Depos-

its Protection Agency (DPA). De 
krever inn 0,47 prosent av alle 
innskudd som gjøres i bankene. 
I 2012 hadde DPA et fond på 80 
milliarder baht. Fra da av ble det 
bare gitt 0,01 prosent til fondet, 
mens 0,46 prosent gikk til å betale 
ned statsgjeld som ble tatt opp 
for å dekke inn gjeld som oppsto 
i forbindelse med den asiatiske fi-
nanskrisen i 1997. 

Fortsatt gjenstår det over tusen 
milliarder baht i slik gjeld, og som 
i praksis betales ned gjennom en 
skatt på innskudd som gjøres i 
bankene. Det vil ifølge Bangkok 
Post ta rundt femten år før denne 
statsgjelden er nedbetalt.

AV: TERJE ENGØ

te@thailandstidende.com

For de som sitter på gull som 
kanskje ikke er helt «hvitt», er 
det å låne penger, eller selge dette 
privat, en måte å gjøre det om til 
kontanter. Og er problemet at en 
besitter større mengder med ikke 
helt hvite penger, er det ofte tryg-
gere å veksle dem inn i gull enn å 
sitte på kontantene.

Gullpris og risiko
Thailandsk gull har i den senere 
tid blitt omsatt for 18.000–19.000 
baht per baht (måleenheten for 
gull heter også «baht», noe som 
kan være forvirrende, red. anm.). 
Det er alltid en risiko for at gull 
faller dramatisk i pris, og at bu-
tikkene derved påføres tap. Men 
gullprisen har stort sett vært sta-
bil de siste fem år. Det har vært 
svingninger, men kursen per dato 
er kun litt lavere enn for fem år 
siden.

For gullbutikkene betyr det 
god fortjeneste når tilbakebetal-
ing av lån trekker ut. Har man lånt 

30.000 baht og levert inn to baht 
gull, er man nødt til å betale 900 
baht i måneden i renter. Det er 
mye penger for mange thaier.

Redningen for mange
Rentene som de statlige pantelåns-
kontorene krever er i de fleste 
tilfeller lavere enn rentene som 
betales på kredittkort. Dessuten 
er det ikke for hvem som helst å 
få kredittkort. Derfor er salg eller 
pantsetting av gull noe som har 
skaffet mange familier nødvendige 
penger når det skal arrangeres 
bryllup, noen skal kremeres eller 
en sønn skal ordineres til munk.

Faktisk er det å låne ved å pant-
sette gull de rimeligste pengene 
en thai kan få tak i på lånemarke-
det. Alternativet er å selge gullet, 
for så å spare opp igjen til å kjøpe 
nytt gull. For de fleste vil det være 
lønnsomt. De velger likevel å pant-
sette gull, ofte av redsel for at gull-
prisen skal øke.

Thailandsk «gull» består av 96,5 prosent gull. Det vil i praksis si et 
sted mellom 23 og 24 karat rent gull.

Vektenheten heter baht. En baht gull er 15,244 gram om det er gull-
barre. Er det et smykke skal en baht være mer enn 15,16 gram.

Den thailandske gullhandlerorganisasjonen offentliggjør gullpris 
flere ganger daglig. 

Alle butikker er lovpålagt å ha et oppslag som viser prisene. Det skal 
være pris for både kjøp og salg av smykker og barrer.

Gullsmykker er dyrere på grunn av arbeidet som inngår i å lage dem, 
og prisen som betales for smykker er lavere per gram enn for barrer.

Når dette skrives er den offisielle prisen på gull som følger:
Gullbarre kjøp:  18.450 baht
Gullbarre salg:  18.550 baht
Smykke kjøp:  18.116 baht 
Smykke salg:  19.050 baht

Priser for annet gull:
10 karat:  520 baht/gram
14 karat:  729 baht/gram
18 karat:  937 baht gram
24 karat:  1249 baht/gram

■�

■

■

■

■

■

■

fakta

Gull i Thailand

Landemerke i Pattaya til salgs

Nedsatt fra 18 til 11 mill. baht!!
Kontakt marked@thailandstidende.com for mer info

700 m2 over 5 plan. 9 store utleierom
Kjent restaurant og bar i første etasje
Dette er selveier, skjøte følger med!

■
■
■



12 Thailands Tidende1. oktober 2018



Thailands Tidende 131. oktober 2018

Skjermen spratt plutselig opp fra vår iPad Mini.

Apples hemmelige byttepolitikk
– gjelder også i Thailand

Ett års garanti er standarden i 
Thailand. Og det er ikke mye å 
skryte av. Vår iPad Mini var 2 år og 
4 måneder gammel da skjermen 
plutselig spratt opp. Det viste seg 
at batteriet hadde svulmet opp og 
trengte mer plass...

Dette er et kjent problem for 
Apple-produkter. Det har eksis-
tert i mange år, og det gjelder både 
telefoner og nettbrett. Det står 
ikke noe om dette på sidene til Ap-
ple, men faktum er at du får et nytt 
produkt hvis du henvender deg til 
en autorisert forhandler. Prisen du 
må betale i USA er 99 dollar, som 
tilsvarer ca. 3200 baht. I Thailand 
har de tatt seg litt ekstra betalt, og 
krever 4500 baht. I hvert fall var 
det prisen vi fikk oppgitt hos en 
lokal forhandler her.

Apple anbefaler naturlig nok 
ikke folk å bytte batteri selv, men 
det er fullt mulig. Oppskriften 
finner du på YouTube. Det er ikke 
spesielt vanskelig hvis du har de 
rette verktøyene. På Lazada får 
du kjøpt batterier til iPad Mini for 
699 baht. Hvorvidt det er et ekte 
Apple-produkt vites ikke.

En annen mulighet, hvis man 
ikke vil ut med 4500 baht – og 
man ikke er flink til å reparere 
elektronikk – er å dra til en lokal 
mobilreparatør, for eksempel hos 
Pantip Plaza i Bangkok eller Tuk 
Com i Pattaya. Hvis du kjøper 
batteriet fra Lazada på forhånd 
får du sikkert noen til å bytte for 

noen få hundrelapper. Eller du kan 
spørre hva de tar for hele jobben, 
og bruke det faktum at du vet at et 
batteri koster 699 baht for å prute 
ned prisen. 

Men når du drar til en lokal mo- 
bilreparatør må du være påpas-
selig, og sørge for å være tilstede 
under byttet. Det mangler ikke på 
historier om folk som har brakt 
genuine produkter inn for repar-
asjon, og har fått tilbake et produkt 
bestående av for det meste uekte 
reservedeler.

Det er ikke kun Apple som har 
problemer med at batterier svul-
mer opp. Det samme skjedde på 
en bærbar pc vi har, produsert av 
Dell. Oppsvulming kan skyldes 
overladning, for eksempel hvis 
det er noe feil med lader eller 
telefon/pc som gjør at ladningen 
ikke stopper når batteriet er fullt. 
I varme klima som Thailand kan 
også dette problemet være større. 
Svulmende batterier skal man 
være forsiktig med, i det de kan 
begynne å lekke og sende giftige 
stoffer ut i omverdenen. 

Kundeservicen til Apple virker 
i utgangspunktet profesjonell og 
god, men vi fant ut at de nok er 
litt sleipere enn man kunne for-
vente. Vi tok kontakt med Apple 
via websiden deres i Thailand, for 
å spørre om hvorfor byttet kostet 
4500 baht her, men kun 3200 baht 
i USA. Vi trodde vi skulle få snakke 
med noen lokale folk, men ble 

raskt loset inn på kundeservice i 
USA. Der traff vi en kar ved navn 
Dameon.

Dameon latet først som han ikke 
helt forsto hva vi mente, men vi 
linket ham opp mot websider hvor 
folk fortalte hvordan de hadde fått 
en ny iPad for 99 dollar, så han 
innrømmet at det faktisk var slik. 
Vi ville gjerne snakke med noen i 
ledelsen i Thailand, og han sa at 
det ikke var noe problem å få til.

Vi fikk en avtalt tid de skulle 
ringe på, og satt og ventet ved tele-
fonen til avtalt tid dagen etter. In-
gen ringte, men vi fikk en e-post 
som fortalte at de hadde forsøkt 
å ringe, men ikke fått noe svar. 
Vi sjekket opplysningene, og det 
viste seg at telefonnummeret som 
var blitt sendt til folkene i Thai-
land var feil. 

Vi hadde vært så smarte at vi 
lagret chatten med USA, og der så 
vi at vi naturlig nok hadde opp- 
gitt korrekt telefonnummer. Så det 
var altså vår venn Dameon som 
hadde gitt thaiene feil telefonnum-
mer. Hvorvidt det var en bevisst 
feil vites ikke. Men vi må nesten 
anta det. Det skal ikke være noen 

grunn til å taste inn et telefonnum-
mer på nytt, etter at vi har oppgitt 
det på en chat. Det er bare å kopi-
ere. Verdens ledende teknologifir-
ma burde klare dette.

Så vi forsøkte å svare på e-pos-
ten, hvor Apple Thailand klaget på 
at ingen tok telefonen. Det viste 
seg å være en e-postadresse av 
den typen som ikke blir besvart. Vi 
mottok en ny e-postmelding, med 
generell info om hvordan vi kunne 
kontakte Apple. Vi forsøkte å regi-
strere en ny tid å motta telefon-
samtalen på, men fikk beskjed om 
at det ikke lot seg gjøre. Så da var 
det bare å si takk og farvel.

Vi får anta at Apple synes det er 
flott at de gir folk nye nettbrett for 
99 dollar – eller 4500 baht – og 
ikke vil ha noe ytterligere diskus-
jon om saken. Men vi synes dette 
er råttent. Apple-produkter er 
mye dyrere enn konkurrentenes 
produkter, angivelig fordi de er 
bedre. Vi hadde ikke forventet å 
få kun 2 år og 4 måneders bruk ut 
av en iPad. Hvis de forventer seg 
en takk for hjelpen skal de nok få 
vente lenge.

Redaktøren

Teknologigiganten vil ikke ha noen diskusjon, men:

Er alt håp ute når garantien er ute? Nei, ikke hvis du kjøper Apple-
produkter. Vi fikk en ny iPad Mini 4 for 4500 baht, fordi batteriet 
på den gamle svulmet opp. Samtidig oppdaget vi at kundeservicen 
hos Apple enten er utrolig inkompetent, eller bevisst ikke vil ha 
noen spørsmål om byttepolitikken.

I denne spalten finner du 
rapporter om hvordan 
det er å bo i Thailand. 
Eventuelle spissformuler-
inger og generaliseringer 
er skrevet i beste mening.

Livet i Thailand

Livet i Thailand
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Dårlig sparing blant thaier

Stor støtte til skogplanting

Kun 20 prosent av thaier har 
penger på bank som tilsvarer mer 
enn seks måneders lønn. Dette har 
Thai Military Bank funnet ut ved å 
gå gjennom kundenes bankkonti, 
nærmere bestemt de i alder 18–54 
år. 

Det anbefales ofte som et ab-
solutt minimum å ha seks måned-
ers lønn i reserve hvis man skulle 
miste jobben, spesielt i land hvor 
det er begrenset med arbeids- 
ledighetstrygd.

Ifølge Thai PBS hjelper det ikke 
så mye om man tjener godt. Blant 

Myndighetene har startet et pros-
jekt med støtte til bønder som vil 
plante trær som en levevei. Målet 
er å få 40.000 kvadratkilometer 
mer skog i landet på et tiår. Det 
tilsvarer 7,8 prosent av hele Thai-
lands areal.

Landbruksminister Surasak 
Karnjanarat sier til avisa The Na-
tion at formålet blant annet er å 
bedre økonomien på grasrotnivå. 
Bønder som planter trær vil kunne 
bruke trærne som sikkerhet for 
lån i statlige banker som Bank for 
Agriculture and Agricultural Co-
operatives, ifølge et forslag som er 
godkjent av regjeringen.

de som tjener over 30.000 baht i 
måneden er det fortsatt kun ca. 
30 prosent som har mer enn seks 
måneders lønn på konto.

Av bankens kunder er det 38 
prosent som har en egen spare-
konto.

Mange kunder i denne banken 
bruker mer penger enn de tjener. 
Hos Thai Military Bank er det over 
50 prosent som ikke kan betale 
månedlige kredittkortregninger i 
tide, og får ekstra renter som re-
sultat. (dae)

Målet er at 2,6 millioner fami-
lier i løpet av disse ti årene skal 
ha nye plantasjer bestående av i 
snitt 400 trær. Typiske plantasjer 
i Thailand i dag består av gum-
mitrær, teak, eukalyptus eller 
oljepalmer.

Det er kjente miljømessige 
fordeler med skogsbeplantning. I 
år har man sett jordras ved store 
nedbørsmengder i Nord-Thailand. 
Dette skyldes ofte flatehogst.

I Isan var det en periode knapt 
nok et tre å se, før myndighetene 
begynte å gi støtte til gummiplan-
tasjer. (dae)

LeserinnleggLeserinnlegg
Send inn ditt leserinnlegg til leser@thailandstidende.com
eller kommentér via din facebookbruker på www.thailandstidende.com

Lykkelige  blandingsekteskap 
finnes det mange av både i Norge 
og ikke minst i Thailand. Det ser ut 
til at VG dessverre har glemt dette 
– med eller uten hensikt.

Det er nok mange med meg som 
synes at fokuset har distansert seg 
langt fra virkeligheten. Det virker 
som om Norges største avis må 
trekke frem sex og sensasjonelle/
halvkriminelle historier for fort-
satt å øke opplaget. Vi får historier 
som ikke bare er krydret med sex 

og krim, men med den slags over-
skrifter også.

Jeg vil anbefale VG å besøke mer 
av Thailand neste gang de ønsker 
å fokusere på den slags sambo-
erskap. Hva om en thaijournalist 
gjorde sin utredning kun rundt 
kvartalet ved Sentralstasjonen i 
Oslo hvis han ønsket å skrive en 
artikkel fra Norge?

Med hilsen Ola Oleivsgard

VG og Thailand

Fra forrige utgave av Thailands Tidende

Nødnumre

Politi: 191

Turistpoliti: 1155

Myndigheter

Immigrasjonsvesenet:
www.immigration.go.th
Call Center: 1111

Turistmyndighetene (TAT):
www.tourismthailand.org
02-250 5500

Turistpolitiet:
www.thailandtouristpolice.com
Bangkok: 02-134 0521
Cha-am: 032-471 005
Hua Hin: 032 515 995
Krabi: 075-637 208
Pattaya: 038-429 371
Phuket: 076-254 693
Samui: 077-421 281

Flyplasser

Suvarnabhumi Airport:
www.airportsuvarnabhumi.com
02-132 1888

Hua Hin Airport:
huahinairport.com
032-520 180

Krabi Airport:
www.krabiairportonline.com
075-636541

Phuket Airport:
phuketairportthai.com
076-351 166

Samui Airport:
www.samuiairportonline.com

U-tapao (Pattaya):
www.utapao.com
038-245 595

Flyselskaper

Thai AirAsia:
www.airasia.com
02-5159999

Bangkok Airways:
www.bangkokair.com
02-270 6699

Nok Air:
www.nokair.com
02-900 9955

Thai Airways:
www.thaiairways.com
02-356 1111

Tog

Statsbanene:
www.railway.co.th
02-223 3762

BTS (elevert tog), Bangkok:
www.bts.co.th
02-617 7300

MRT (t-bane), Bangkok:
www.bangkokmetro.co.th
02-624 5200

Ambassader og konsulater

Den norske ambassade i Bangkok: 
www.emb-norway.or.th
02-204 6500

Den svenske ambassade i Bangkok: 
www.swedenabroad.com
02-263 7200

Den danske ambassade i Bangkok: 
www.ambbangkok.um.dk
02-343 1100

Den finske ambassade i Bangkok: 
www.finland.or.th
02-207 8700

Det norske konsulat i Phuket:  
076-237 156

Det norske konsulat i Pattaya:  
038-231 630

Det svenske konsulat i Phuket:  
076-380 000

Det svenske konsulat i Pattaya:
038-364 485

Det svenske konsulat i Hua Hin: 
032-522 421

Det svenske konsulat i Chiang Mai:  
053-298 632

Det danske konsulat i Phuket:  
076-388 283

Det finske konsulat i Phuket:  
076-360 300

Det finske konsulat i Chiang Mai:  
053-231 133

Kirker

Sjømannskirken i Pattaya: 
www.sjomannskirken.no/pattaya
085-135 7755

Svenske kyrkan i Bangkok: 
www.svenskakyrkan.se/thailand
081-837 4574

nyttige numre
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Får jeg igjen pengene?
Jeg betalte for flere år siden depositum på 30 prosent i et eiendomsprosjekt 
her i Thailand. Ingen ting tyder på at det blir noe av prosjektet, som altså er 
mange år forsinket. Utbyggeren kommer med unnskyldninger og sier at det 
snart blir byggestart, og at han ikke kan betale tilbake depositumet. Hva 
skal jeg gjøre?

Mvh. Investor

Vi tok en prat med en erfaren 
thailandsk advokat. Han forteller 
at hvis utbygger ikke er villig til å 
returnere depositum så bør man 
gå til rettssak. Det er i praksis den 
eneste måten å få tilbake pengene 
på.

Salgskontrakter er ofte utformet 
av selger, og kan ha klausuler som 
er uheldige for kjøper, og kan 
også mangle en konkret tidstabell 
for ferdigstillelsen av prosjek-
tet. Advokaten sier at man like- 
vel sannsynligvis vil få medhold i 
retten, selv om kontrakten er vag, 
fordi det er et normalt prinsipp at 
man skal ha tilbake hele beløpet 

Svar: Ja sannsynligvis, via retten
man har investert i prosjekter som 
ikke blir noe av.

Hvis dere er flere kjøpere som 
har samme problem, kan dere gå 
til et massesøksmål (class action 
suit), dette er nå blitt mulig i Thai-
land etter en lovendring.

Når man går til søksmål mot 
en utbygger vil advokaten gjerne 
starte med å kreve at retten be-
ordrer skjøtet til landområdet 
inndratt, som betyr at ingen 
transaksjoner kan utføres. Det 
betyr at selv om en utbygger er 
blakk, kan man få igjen penger via 
et tvangssalg av eiendommen.

Fjerne villhunder?
Min thaifamilie som bor i 
Ban Phe i Rayong forer fire 
villhunder. De fungerer da 
som varslere når fremmede 
kommer. Nylig bet den ene 
hunden en person i nabola-
get, med det til følge at reg-
ning til lege og medisiner 
kom til min familie. 

Slik jeg forstår det er det 
ulovlig/umulig å ta livet av 
dem. Finnes det hundefan-
gere i Rayong som kan få 
dem vekk? Er det eventuelt 
mulig å få hundefangere 
fra andre regioner, f.eks. fra 
Pattaya, til å fjerne dem? 
Hva er kostnadsestimater 
for å få dem vekk?

Jeg ønsker jo ikke flere hendelser, og heller ikke krangling mellom min 
thaifamilie og de som bor i området.

Vennlig hilsen Olav R

Nytt thailandsk lovverk sier at de 
som forer og tar seg av løshunder 
juridisk sett er å anse som eiere av 
hundene, og kan stilles til ansvar 
hvis hundene angriper folk. Dette 
er ment å forsøke å løse problemet 
med at folk mater hunder i nabola-
get, men ikke tar ansvar for at de 
er vaksinert og sterilisert. 

Det er et stort diskusjonstema 
i det thailandske samfunnet hva 
man skal gjøre med millioner av 
løshunder. Diskusjonen har blus-
set opp i år, siden det er rapport 
et økende antall mennesker som 
er blitt smittet av rabies. Tallet i 
skrivende stund er 16. Det ryktes 
at det foregikk en kampanje med 
avliving av løshunder i Bangkok på 
80-tallet, men generelt sett er det 
få thaier som forfekter avlivning. 
Dette har med den buddhistiske 
religion og troen på reinkarnasjon 
å gjøre. Folk med dårlig karma kan 
ende opp som en løshund i neste liv. 

Alle provinser har veterinær-
myndigheter, som inkluderer 
hundefangere. Man tar kontakt 
via helseetaten og melder fra om 
problemer. Det koster ingen ting, 
men det er jo som vanlig slik at of-
fentlige myndigheter er overarbei-
det, og det kan ta lang tid før de tar 
seg av problemet.

I Rayong er det «Rayong Provin-
cial Livestock Office» man kontak-
ter. De har telefon 038-686644 og 

Svar: Kontakt helsemyndighetene 
eller en privat organisasjon

038-686859. Det finnes også en 
nasjonal «hotline» for dyr man 
mistenker har sykdommer som 
rabies. Det er 1206 og kan ringes 
i vanlig arbeidstid.

Det drives sterilisering av løs-
hunder i mange provinser, men 
det er ikke lett å redusere antallet.

Det er ikke noe poeng å ta kon-
takt med hundefangeren i Pattaya, 
som Thailands Tidende har in-
tervjuet tidligere, for han opererer 
kun innenfor byens grenser. De 
har en hundefarm i Sattahip med 
plass til ca. 1300 dyr. Den er etter 
sigende full.

Det finnes også private organi-
sasjoner som kan kontaktes. I 
Rayong har du den veldedige or-
ganisasjonen Dog Rescue Thailand 
på Laem Mae Phim (se artikkel på 
neste side, red. anm.). Den drives 
av noen svenske damer, og har 
som målsetning å gi løshunder et 
bedre liv og redusere deres prob-
lemer. De driver et adopsjonspro-
gram hvor folk fra hele verden kan 
adoptere hunder fra Rayong.

Grunnlegger Theresa Chi sier:
– Normalt forlanger ikke thaier 

at hunder som har bitt noen skal 
avlives, slik som ofte er tilfellet 
i Europa. Det har med religion å 
gjøre. 

Hun innrømmer at til og med 
når det gjelder hardt skadede dyr, 
har de problemer med å få veteri-
nærer til å avlive dem.

Bruke pikenavnet?
Min thailandske samboer og jeg skal gifte oss når jeg kommer til Bangkok i 
oktober. Hun er 54 år og jeg 64. Ingen av oss har vært gift tidligere. Jeg har 
skrevet testamente så hun vil uansett få alt etter meg hvis jeg går bort først. 
Jeg vet ikke om vi vil bo permanent i vårt hus i Hua Hin eller fortsatt bo i 
Norge i sommerhalvåret.

Mitt spørsmål er: Betyr det noe om hun bruker sitt pikenavn + mitt etter-
navn? Eller er det greit at hun kun bruker mitt etternavn som hun ønsker? 
Har dette noen praktisk betydning?

Mvh. Eivind Christensen

Navnebytte er ganske vanlig i 
Thailand, og ikke kun ved ekte-
skapsinngåelse. Mange bytter 
navn fordi de har fått vite at et nytt 
navn vil bringe hell og lykke. Der-
for er det relativt enkelt å skifte 
navn her, men det innebærer 
naturlig nok byråkrati og venting 
når man skal skifte ID-kort, endre 
navn på bankkonti etc.

Du skriver at alternativene hun 
har er enten både ditt og hennes 
navn, eller kun ditt navn. Det er 
nok ingen praktiske forskjeller på 
de to alternativene, kun smak og 
behag. En del thailandske kvin-
ner velger imidlertid å ikke ta den 
utenlandske ektefellens etternavn 
i det hele tatt når de gifter seg, for 

Svar: Har betydning på landkontoret
å slippe byråkratiet. Som også må 
gjentas om det blir en skilsmisse...

Spesielt kvinner som av og til 
kjøper og selger eiendom liker å 
beholde det thailandske navnet. 
Det er nemlig slik at med en gang 
det er et utenlandsk navn på ID-
kortet til en som kjøper eiendom, 
så går alarmklokkene på land-
kontoret. Du blir da gjerne bedt 
om å bevise at pengene du kjøper 
eiendom for er dine egne, og at du 
ikke kun er en stråmann for uten-
landske interesser. Det er også slik 
at når en thailandsk person er gift 
med en utlending, så må vedkom-
mende skrive under på at han ikke 
har noen rettigheter til eiendom-
men, siden utlendinger ikke kan 

eie land her. Dette skaper ekstra 
byråkrati.

Når det gjelder testamente, så 
står du i Thailand fritt til å tes-
tamentere hva du vil til hvem du 

vil, så etternavn og ekteskap har 
ingen betydning der. Med hensyn 
til forhold til norske myndigheter, 
så skal det ikke ha noen betydning 
hva slags etternavn folk velger.

Orakelet svarerOrakelet svarer
Redaksjonen svarer på spørsmål om Thailand. Still spørsmål på 
Orakelets facebookside eller til orakelet@thailandstidende.com
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De gjør noe med løshundproblemet

– Vi ser på hjemmesiden at dere 
stort sett er svensker som styrer 
dette?

– Vi er tre svenske damer som 
styrer dette prosjektet, som lig-
ger i Chakadone mellom Laem 
Mae Phim og Klaeng, svarer The-
resa Chi (65). Hun har kinesisk 
herkomst, men har bodd i Sverige 
siden 1973. Hun forteller:

– Det hele startet med meg, 
da jeg bodde i Thailand. Jeg så de 
elendige forholdene løshundene 
hadde, og jeg begynte å mate dem 
og gi dem medisinsk hjelp. Det 

Theresa Chi fra Gøteborg 
startet i 2013 Dog Rescue 
Thailand i Rayong. De adop-
terer bort hunder rundt om i 
hele verden, og søker nå folk 
som kan ta med en hund på 
flyet, samt folk som vil jobbe 
som frivillige på senteret. De 
ønsker også donasjoner.

endte opp med at jeg tok meg av 
stadig flere hunder.

Chi sier at det var årsaken til at 

den veldedige organisasjonen Dog 
Rescue Thailand ble startet. Det 
skjedde i 2013. Alle utlendinger 
jobber der på frivillig basis. Kun de 
thailandske ansatte har lønn.

Sterilisering
– Vårt mål er å redusere antall 
hunder i området via sterilisering. 
Vi har steriliseringskampanjer 
minst tre ganger om året.

Hun forteller at dette skjer etter 
TNR-metoden, som står for «Trap, 
Neuter, Release», altså at man 
fanger dyrene, steriliserer dem, og 
deretter slipper dem løs igjen.

De har ca. 150 hunder i alle 
aldre på senteret:

– Hundene vi har på senteret er 
i hovedsak hunder som er skadet 
og trenger ettersyn av veterinær, 
samt valper som er blitt forlatt på 

ILDSJEL: Theresa Chi startet i det små med å mate løshunder. Det klarte hun ikke å slutte med. (Foto: Privat)

AKTIV: Sandra Chi, Theresas datter, er aktiv på senteret. (Foto: Privat)

Senter søker frivillige og folk som vil adoptere hunder:

AV: DAG A. EKEBERG

dag@thailandstidende.com

65 år gammel og pensjonist. Kom til Sverige fra Kina som 20-åring i 
1973. Grunnla Dog Rescue Thailand (DRT) i Rayong i 2013.

Bodde i Mae Phim i årene 2009–2011 og begynte å mate løshunder i 
området. Mange av dem var aggressive, fordi det var stor utbygging 
der på den tiden, og skogområder ble hugget.

I 2011 hadde hun tatt til seg hele 80 løshunder. Hun måtte tilbake til 
Sverige, så hun leide en person til å mate hundene.

Hun kom tilbake i 2012, og så at hundenes innhegning ikke var god 
nok, blant annet var det  ingen skygge for sola.

Hun fikk med seg andre svensker og startet Dog Rescue Thailand i 
2013, siden kostnadene ble for høye for Chi å takle alene.

De leide et landområde ved Mae Phim, men i 2016 ville eieren selge 
det til dem for en høy pris. Så i 2017 flyttet senteret til et landom-
råde lenger inn i landet, som Chi kjøpte av egne midler.

■�

■

■

■

■

■

fakta

Theresa Chi og DRT
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SØKER: Dog Rescue søker frivillige hjelpere, som Alexandra Stjernström, som jobbet der i juni i år. (Foto: Privat)

gata og ikke kan overleve på egen 
hånd.

De har ikke kapasitet til å ta inn 
vanlige løshunder, men de reiser 
rundt og mater disse langs vegene 
i Mae Phim, Ao Kai og Laem Son.

Lever av pengegaver
– Vi forsøker å ha samarbeid med 
lokale thaier, men de har ingen 
penger de kan hjelpe oss med. 
Derfor lever vi av pengegaver fra 
utlandet, og folk kan se nøyak-
tig hva pengene går til via vår 
hjemmeside. 

Hun sier at de trenger å an-
sette en egen veterinær. Likeledes 
trenger de en bil. For tiden brukes 
en moped med sidevogn til å frak-
te hundene og reise ut for å mate 
løshunder.

Adopsjon
– Hvordan går det med å få adop-
tert hundene ut i den store verden?

– Vi har økt antall adopsjoner 
de siste to årene. Det har mye å 
gjøre med at folk besøker senteret 
og faller for en av våre hunder.

– Er det vanskelig å adoptere?
– Vi kjenner godt til prosessen, 

som inkluderer veterinærserti-
fikater og vaksiner. En adopsjon 
til Europa tar 4–5 måneder, fordi 
hunden må vente i minste tre 
måneder etter den har tatt en ti-
ter-test (test som måler antistoffer 
i blodet, red. anm).

Chi forteller at til USA og Cana-

da er ventetiden kun én måned.

Ta med deg en hund!
– Vårt største problem er å finne 
en person til å være ledsager til 
hunden når den er klar til å fly, 
sier Chi. Hun påpeker at senteret 
ordner alle praktiske detaljer, slik 
at passasjeren kun møter opp på 
flyplassen og signerer for et ekstra 
stygge bagasje – en hund. Etter fly-
turen får de gleden av å overlate 

fakta

Råd om løshunder

Forhold deg rolig og unngå øyekontakt. Ved å se direkte på en hund 
utfordrer du den.

Ikke veiv med armene men hold armene foldet over brystet. Raske 
armbevegelser vil stresse hunden ytterligere.

Når du går, jogger, sykler eller kjører motorsykkel, reduser 
hastigheten. Hvis du øker hastigheten er det større sannsynlighet 
for at hunden løper etter og biter.

Les kroppsspråket til hunder. Hvis de bjeffer med halen hengende 
ned, betyr det at de er like engstelige som du er. Da kan du for ek-
sempel krysse gaten for å unngå problemer.

Hvis hunder kommer mot deg, forhold deg rolig og gå sakte. Det 
kan være smart å ha med seg en vannflaske. Hvis du møter aggres-
sive dyr, så åpne flasken og kast vann mot dem. Er det mange, så kast 
hele flasken, ikke på hundene, men foran dem.

(råd fra Theresa Chi)

■

■

■

■

■

6 nyrenoverte rom, 
hvorav 3 med 
balkong. Aircon, 
gratis wifi, 40’’ TV, 
kjøleskap, safe

Hyggelige priser,
alt inkludert.
Lavsesong:
THB 600–800
Høysesong:
THB 700–900

Gunstig langtidsleie 
mulig hvis ledig
kapasitet

■

■

■

E-post: tbmansion@gmail.com – Facebook: TB MANSION
Tel. Tore (eier): 0892070010 – Tel. Niwat (daglig leder): 0871435207

TB MANSION
Trivelig gjestehus med norsk eier siden 2005 

South Pattaya – Soi Day Night

■ Sentralt like ved
Tuk Com

hunden til den nye vertsfamilien.
– Hvilke land rundt om i verden 

har adoptert deres hunder?
– Vi har sendt hunder til Sver-

ige, Norge, Danmark og Finland. 
Også til Tyskland, Frankrike, Stor-
britannia, USA og Canada. Vi har 
også adoptert noen innad i Thai-
land. 

Ønsker flere frivillige
– Er det mange som er interessert i 

å jobbe frivillig hos dere? Mest fra 
Skandinavia, eller fra hele verden?

– Vi har frivillige fra hele ver-
den, selv om de fleste er fra Eu-
ropa.

Chi sier at belegget av frivil-
lige varierer. Det er hovedsakelig i 
høysesongen det kommer frivillig 
for å jobbe der.

– Vi kunne ønske oss flere frivil-
lige, avslutter Chi, og gjerne noen 
med veterinærerfaring.
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For fem år siden skrev Aage Fossmo, bosatt i Cha-am, et leserinnlegg hos 
oss, hvor han fortalte om hvordan det var enkelt å betale skatt til Thai-
land. Han hadde forhørt seg med en advokat, som skulle ha en høy pris for 
å gjøre jobben, så Fossmo gjorde det selv på det lokale skattekontoret i 
Cha-am. Vi spurte ham nå, fem år senere:

– Hjelper du andre nordmenn med å skatte fortsatt? 
– Ja, jeg har hjulpet noen med hva som skal gjøres for å skatte hit.
Fossmo opplyser at det fra og med i år ble en endring hos de lokale 

skattemyndighetene: – Nå krever skattemyndighetene her utskrift fra 
thailandsk bank eller NAV. Det gjorde de ikke før, da oppga man bare et 
beløp og ble skattet av det.

Dette skrev Thailands Tidende om i april  i fjor, under tittelen «Brå-
stopp for kreativ skatteplanlegging». Vi snakket da med sjefen på skatte-
kontoret i Cha-am, som sa at endringen skyldtes en klage innlevert i Hua 
Hin av en thailandsk dame, som ikke ble identifisert ved navn, som blant 
annet driver som skattekonsulent for nordmenn i området.

Senere tok med hennes mann, Roger Yrvum, kontakt md oss. Han ville 
forklare situasjonen: 

– Thidarat hadde et møte med nordmenn som vurderte å skatte til 
Thailand. Etter det var det tre nordmenn som tok turen til skattekontoret 
i Hua Hin for å forsøke å skatte dit. Thidarat visste ikke noe om at de dro 
direkte dit, hun hadde foretrukket å fått vite om dette og blitt med på 
turen. I ettertid dro hun dit og snakket med skattesjefen. Han henviste til 
en gammel versjon av skatteavtalen mellom Norge og Thailand, så Thi-
darat måtte rette opp misforståelsene.

For fem år siden hadde vi et in-
tervju med kritikerrost forfat-
ter Roar Sørensen, som har 
hatt tilhold på Filippinene de 
siste 23 årene, bare avbrutt av 
to års botid i Pattaya.

Hans kriminalroman 
«Smertens aveny» ble meget 
godt mottatt av bokkritikere, 
men uten avtaler med de store 
aktørene i bokbransjen i Norge 
var det tilnærmet umulig å 
få innpass på markedet. Han 
forteller oss nå at boken hittil 
kun er solgt i et par hundre ek-
semplarer. Sørensen har også 
en del sterke synspunkter på 
hvordan nordmenn i Sørøst-
Asia blir sett på hjemme. Vi 
spurte:

– Har nordmenn på Filip-
pinene og i Thailand fått mer 
eller mindre respekt i Norge de 
siste fem årene?

– Er man en middelaldrende mann som er gift med en kvinne fra Filip-
pinene og Thailand, kan man ikke regne med noen respekt, verken i Norge 
eller i Østen. De evige negative oppslagene bare fortsetter. Det beste man 
kan håpe på, er en viss akseptering.

– Har det skjedd noen endring mht. kameraderiet i bokbransjen i Norge 
på disse årene?

– Nei, det har nok bare blitt verre. Det er bare noen få forfattere som får 
bøkene sine inn i kjedene, og dette bestemmes som regel lenge før bøkene 
i det hele tatt kommer ut. Dette gjenspeiler seg på bestselgerlistene også. 
Der ligger de samme forfatterne, ikke bare år etter år, men tiår etter tiår, 
uansett kvaliteten på det de gir ut. 

– Var inntektene du endte opp med verdt alle timene du la ned med 
«Smertens aveny»?

– Boken, som faktisk ble nominert til Rivertonprisen, er ikke solgt i 
mer enn et par hundre eksemplarer. Ingen av bokhandelkjedene ville ta 
inn boka, og dermed ble det ikke noe salg heller. Ingen av bøkene mine 
finnes knapt i en eneste bokhandel. Sånn er det bare. Om det var verdt 
timene? Tja, det ærlige svaret er vel nei. Nesten ingen forfattere tjener 
penger på bøkene de utgir. Bare rundt 20 forfattere i Norge kan leve av 
yrket sitt.

– Bruker du samme forlag fortsatt?
– Nei, Commentum gikk konkurs, så den siste krimboka mi, «Mørkets 

blod», ga jeg ut på eget forlag. Den fikk et par fantastiske anmeldelser, 
men har heller ikke solgt mer enn ca. 150 eksemplarer. Jeg tapte vel rundt 
30.000 kroner på det prosjektet.

Hovedoppslaget for fem år siden gjaldt dekning av dagkirurgi for frivil-
lige medlemmer av Folketrygden. Espen Karlsen hadde fått beskjed fra 
sine saksbehandlere i Helfo at dagkirurgi mot hudkreft ikke var dekket. 
Seksjonssjef Hanne Grøstad i Helfo uttalte imidlertid følgende til oss:

– Det kan, etter en individuell vurdering, gis stønad til dagkirurgi.
Men vårt intervjuobjekt fikk ingen god individuell vurdering fra sine 

saksbehandlere i Helfo. Han sa til oss om Helfo:
– De leser regler som fanden lesere bibelen, og det er vel ikke to saks-

behandlere som vurderer søknader likt.
Vi tok kontakt igjen nå, fem år senere, og spurte:
– Skjedde det noe mht. dagkirurgi, eller måtte du dekke selv?
– Det har ikke vært noen endringer i hva NAV/Helfo dekker. De er grå-

dige på årsavgiften, i tillegg er det 38 prosent egenbetaling, uten tak og 
frikort. Jeg kaller det diskriminering.

Karlsen har fortsatt behandling i ny og ne, når det dukker opp noe som 
må fjernes med laser. Han forteller at av en pris på 11.465 baht får han 
dekket kun 160 norske kroner.

Fortsatt dårlig dekning fra Helfo

Nye skatteregler i Cha-am

Forfatter: Ingen respekt i Østen

Thailands Tidende 1. oktober 2013.

For fem år siden skrev Thailands Tidende om Googles alternative løs-
ninger på passord. Det skjedde i vår spalte Teknonytt. De snakket da om 
å bruke mini-USB, hjernebølger, hjerteaktivitet og ID-brikker i klærne.

The Guardian fulgte opp saken nylig, og det er ny teknologi på gang. 
De vil benytte ansiktsformen din, samt spesielle kjennetegn i stemmen 
din. Det er også mulig å kjenne deg igjen via måten du beveger deg på og 
hvordan du skriver på tastaturet. Disse sistnevnte kjennetegnene er ikke 
sikre nok som passord hver for seg, men sammen kan de gi en temmelig 
sikker identifisering av en person, faktisk ti ganger sikrere enn en finger-
avtrykkscan, ifølge The Guardian.

Den gjennomsnittlige europeer har mer enn hundre passord å holde 
styr på i dag, opplyser The Guardian.

Google vil avskaffe flere passord

5 år senere5 år senere
– Dette har skjedd siden oktober 2013:
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Når pengespill er siste håp

Soiens 60 år gamle Yai (beste-
mor) har slitt med tannverk. Skik-
kelig tannverk. Så vondt at hun 
stort sett har latt være å spise, og 
ligget på sengen og sett i taket. Til 
og med det lokale hi-lospillet oppe 
i en hytte ved risåkeren har hun 
forsaket.

Her om dagen måtte hun søke sin 
datter om hjelp. Da hadde hun i 
flere dager tygget noen urter hun 
kjøpte av en omreisende naturme-
disiner, eller kvakksalver, om man 
foretrekker den tittelen. Disse urt-
ene ble til og med brukt mot tann- 
verk i USA, kunne selgeren for-
telle. Ikke bare mot tannverk, men 
mot de fleste lidelser. Hun ble om 
ikke annet kvitt noen baht.

Datteren konsulterte sin farang, 
som igjen kontaktet Dr. Google. 
Deretter ble det kjøpt inn amoxi-
cillin for å fjerne betennelsen som 
skapte smerter. I Thailand er det 
enkelt å få tak i de fleste medisin-
er. De fleste apoteker har en ut-
dannet farmasøyt som lovlig deler 

ut den medisin som kunden måtte 
foreskrive.

Tannverken kunne sikkert blitt 
avhjulpet om hun hadde besøkt en 
tannlege. Men med nesten ingen 
tenner, og heller skrint med baht  – 
samt lite lykke i både hi-lo, lotteri 
og kortspill – var det få incentiver 
til å bli kvitt en av de siste ten-
nene. Med farang i slekten kunne 
hun nok fått dekket utgiftene, men 
skulle det dukke opp noen farang-
penger er det bedre å bruke dem 
på noe fornuftig, noe som kan en-
dre livet til det bedre. Gevinsten 
hun har ventet så lenge på.

Bestefar er ikke til mye hjelp. Han 
var til undersøkelse på sykehuset 
for noen dager siden. Det er vel 
halvannet år siden han fikk en me-
tallflis inn på øyet, og siden har han 
skiftet linse i øyet to ganger, noe vi 
har rapportert om her tidligere. 
Hver gang har han vært på fylla, 
og glemt formaninger om å holde 
seg i ro i flere uker. Nå er den siste 
linsen overgrodd av arrvev og 

han blir utredet hvert halvår for 
ny transplantasjon. Sannsynligvis 
fortsetter det med utredninger til 
han ikke lengre har behov for å få 
fikset øyet.

Nå bygges et stort rislager. Det 
er 24 meter opp til taket. Der oppe 
får han ikke jobbe, siden han har 
en lei tendens til både å trå feil 
og feilbedømme avstand til det 
meste. Han får heller ikke jobbe 
for broren etter at flere tilfeller 
av delirium tremens har svekket 
hans hjernekapasitet. Så han og 
en annen bror sitter stort sett og 
drikker, mens de kives om hvem 
som er den verste fylliken. Det 
store lyspunktet er når dagens 
landsbylotteri trekkes. En og an-
nen sjelden gang trenger han ikke 
å spør datteren om hun har litt 
cash.

For et par år siden var det mange 
som satset på oppdrett av kreps. 
Små krepseyngel ble kjøpt og de 
som hadde kalkulator regnet på 
hvor mye de kunne tjene når en 
hunnkreps klekket et par hundre 
egg to ganger året. Med femti hun-
ner ville det bli 50 x 400 yngel x 20 
baht. Det vil si anstendige 40.000 
baht. 

Kreps har det blitt, men mest i 
dammene rundt i åkrene – steder 
de har rømt til når kar og kruk-
ker de har blitt holdt fanget i er 
blitt oversvømt med regnvann. 
Noen ganger har alle krepsene i 
en krukke av uforklarlige årsak-
er dødd. Men det er solidaritet i 
landsbyen, og drektige hunner blir 
lånt ut til den som har mistet sine 
kreps. Etter to år er det fortsatt 
ikke blitt omsatt en eneste kreps. 
Det er nok mange som etter hvert 
heller til den formening at kreps 
krever mer lykke enn både kort, 
lotteri og hi-lo.

Og nå svikter rishøsten. Mens 
resten av landet har slitt med 
flom, har det vært lokal tørke. Det 
blir magre tider. Utlånerne vil ha 
sitt. Det samme vil finansselskap-
ene som har finansiert biler, mo-
torsykler og traktorer. Spørsmålet 
er nå om ikke lotterier og kortspill 
er det eneste som kan redde flere 
fra økonomisk ruin. Det er ikke 
alle som er så heldige å ha blitt 
premiert med en farang i soien. 
Han vil sikkert sørge for at det om 
ikke annet blir litt mat på bordet, 
så en slipper å gamble på tom 
mage.

Observatøren

Et skrått blikk på landsbylivet:

Det er trange tider. Bestemor har ikke råd til tannlege. Krepseopp-
drett og risavling svikter etter lokal tørke. Siste håp er pengespill... 
for de som ikke har en norsk svigersønn.

Livet i Thailand

Livet i Thailand

I denne spalten finner du rap-
porter om hvordan det er å bo 
i Thailand. Eventuelle spissfor-
muleringer og generaliseringer 
er skrevet i beste mening.

Spaltens forfatter skriver under 
pseudonym, siden historiene er 
hentet fra  hans omgangskrets i 
Isan. Dette er hans rapport num-
mer 27.

Gratis e-avis
Få Thailands Tidende
via e-post hver måned!

thailandstidende.com/eavis

Thailands TidendeThailands Tidende
e-avise-avis
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Thaismilet vant fotokonkurransen

Hvert år har Thailands ambassade 
i Oslo tilstelninger for å markeds-
føre Thailand. Det var ambassadø-
rens rådgiver Mathurawee Wisu-
thakul som kom på ideen om å 
arrangere fotokonkurransen «Fas-
cinating Thailand», mye fordi hun 
er fascinert over forskjellen på hva 
nordmenn og thaier liker å ta bilde 
av.                                                                                                                                                        

– Nordmenn opplever jeg er 
veldig glad i å ta bilder av men-
nesker. De tar veldig ofte bilder av 
munker, gamle damer, barn osv. Vi 
thaier er veldig glade i å ta bilder 
av steder, og da er det ganske vik-
tig at stedene har godt potensiale 
for å ta fine selfiebilder, forteller 
hun. 

Vinneren av hovedprisen, 
Grand Prize, ble Frank Heggernes 
fra Trondheim. Motivet var en 
gammel thailandsk dame som 
driver butikk i det velkjente Mae-
klong Train Market i Bangkok. 
Prisen var en rundtur til Thailand 
med Thai Airways.

– Smil som skomakeren
– Fortell om bildet ditt, Heggernes? 

– Ja, jeg har vært på det togmar-

Nordmenn og thaier er for-
skjellige når det gjelder hva 
slags bilder de tar i Thailand. 
Det var en av årsakene til at 
thaiambassaden inviterte til 
fotokonkurranse. Frank
Heggernes hadde to prisvin-
nende bilder, og ga noen gode 
råd om å ta «gatebilder».

kedet fire ganger. Det er preget av 
at det er så mange turister der at 
det er vanskelig å skille ut person-
lighetene og de gode øyeblikkene. 
Så satt det en dame der. Hun skilte 
seg ut ved at hun nesten gikk i ett 
med inventaret i butikken sin, som 
er nesten på togsporet. 

Heggernes syntes smilet hen-
nes var så godt og varmt, hun min-
net ham litt om selveste Skomaker 
Andersen. 

– Litt sånn koselig smil som 
ham. Så spurte jeg om tillatelse, 
tok fem bilder, to gode hvor hun 
smiler på ett og er alvorlig på ett. 
Siden konkurransen arrangeres av 
«The Land of Smiles», var det et 
enkelt valg å sende inn bildet der 
hun smiler. Det virket mest pas-
sende, forklarer Heggernes, som 

jobber med tekst og bilder i et re-
klamebyrå.

Råd til fotografer
Heggernes deler gjerne noen tips 
med fotoamatører som vil bli gode 
på å ta gatebilder, som er hans fa-
vorittgren. 

– Det jeg gjør er at jeg går og 
leter etter motiver, jeg går nesten 
og prøver å forutse hva som vil 
skje i neste øyeblikk. Om jeg ser en 
interaksjon mellom to mennesker 
f.eks, så tenker jeg at her kan det 
oppstå noe fint. Så er det bare å ta 
masse bilder. Når du går igjennom 
bildene etterpå så finner du noen 
gullkorn du ikke har tenkt på en 
gang. 

Han anbefaler å knipse i vei, og 
understreker viktigheten av å ta 

mange bilder. Å prøve og feile. 
Heggernes vant kategoriene 

Steder og Mennesker, og bildet 
fra sistnevnte kategori fikk også 
hovedprisen. 

Thai fikk flest nettstemmer   
Chanokamol Potisri Hjorth vant 
også to kategorier, beste naturbil-
de, samt publikumsprisen, siden 
hun fikk flest stemmer via inter-
nett.

– Jeg leste om denne konkur-
ransen, og tenkte jeg måtte ta bil-
de av noe som hadde med bønder 
å gjøre da jeg var i Thailand. Det 
var i regntiden på hjemstedet 
mitt Phitsanulok, så jeg forsøkte 
å finne noen som jobbet i en åker. 
Det andre bildet tok jeg under en 
seremoni i tempelet.

UTDELING: Fra prisutdelingen, fra venstre ambassaderådgiver Mathurawee Wisuthakul, ambassadør Prasitti-
porn Wetprasit, jurymedlem Hilde Marstrander, prisvinner Frank Heggernes, jurymedlem Ploy Pamon-Montri og 
prisvinner Chanokamol Potisri Hjorth. (Foto: Øyvind Garder Pedersen)

AV: HELGE HEYERDAHL

hh@thailandstidende.com

PUBLIKUMSPRISEN: Vinner var Chanokamol Potisri Hjorth med bildet 
«Wat Ratchaburana Traditional Fair, Phitsanulok province». Årlig ar-
rangement med OTOP-produkter, studentoppvisning og utstillinger. 

STREET FOOD: Vinner i denne kategorien var Hans Ertzeid Mathisen 
med bildet «On a Songthaew between Jomtien and Pattaya».



Thailands Tidende 211. oktober 2018

VINNER: «Maeklong Train Market Lady. A smiling old lady sitting in the middle of her store, literally on top of the train tracks». Foto: Frank Heggernes.

I tillegg til de to nevnte prisvin-
nerne, vant Hans Ertzeid Mathisen 
prisen i kategorien «Street Food». 

– Mange gode bidrag
I juryen satt blant andre Ploy Pa-
mon-Montri, som er daglig leder 
i den norske avdelingen av Thai 
Airways.

– Hvordan var det å sitte i ju-
ryen? 

– Det var veldig spennende, vi 
fikk så mange gode bidrag fra for-
skjellige steder i Thailand. Veldig 

interessant å se på de forskjellige 
deltagernes syn på hva som for 
dem er vakkert. Det var mange 
gode kandidater i år, men vi øns-
ker enda større deltagelse neste 
år. Så jeg oppfordrer alle til å ta 
mange bilder når de er i Thailand. 

– Dra til Ayutthaya
Både Thai Airways og ambassaden 
har nå fokus på å få reisende til 
å besøke andre steder enn kun 
populære strender. 

– Et sted jeg vil anbefale folk å 

reise til er Ayutthaya. Der jobbes 
det med å utvikle en infrastruktur 
som virkelig gjør det bedre å være 
turist der. Byen har så mye fint å se 
på, og den gamle hovedstaden har 
fortsatt autentisiteten fra gamle 
tider. Så vil jeg også anbefale de 
mange fortsatt ganske uoppdag-
ede stedene langs kysten sør i 
Thailand, sa Ploy Pamon-Montri.

– Besøk Mae Hong Son
Ambassadør Prasittiporn Wet-
prasit er selv en ivrig fotograf, og 

favorittmotivet er naturen, hvor 
han har fått en forkjærlighet for å 
fotografere norske fjell og fjorder. 

– Hva anbefaler du som reisemål 
i Thailand, nå som dere fokuserer 
på å få folk til å reise på mindre be-
søkte steder? 

– Mitt favorittsted er Mae Hong 
Son i nord. De fleste kjenner til 
strendene i sør, men jeg anbefaler 
å se de vakre stedene og fjellene i 
nord. Der kan man treffe menne-
sker som lever i den gamle tradis-
jonen.

STEDER: Vinner i denne kategorien var Frank Heggernes med bildet 
«Phraya Nakhon Cave. The amazing temple hidden inside the Phraya 
Nakhon Cave near Hua Hin».

NATUR: Vinner i denne kategorien var Chanokamol Potisri Hjorth med 
bildet «Farming is an important occupation of the Thai people for a long 
time. Thai people eat rice as the main food».
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Teknologinyhetene er presentert av
Helge Heyerdahl (hh@thailandstidende.com)

Avslører fusk med ett spørsmål

Teknologi gir flere jobber

Etter press fra EU om å opplyse om totalpris, og å sikre forbrukernes ret-
tigheter for øvrig, ga utleiekjempen Airbnb etter og skal følge kravene 
som ble stilt. Når det gjelder lovnader fra Facebook har EUs forbruker-
kommisær Vera Jourova fått nok av at Facebook lover at de skal foreta 
endringer uten å gjøre noe.

Dette gjelder det som oppleves som misbruk av brukernes dataopplys-
ninger kommersielt. Facebook lovet å endre sine kontraktbetingelser al-
lerede i mars 2017, men i følge EU-kommisjonen har fremgangen vært 
«svært begrenset».

– Hvis endringene ikke innføres fullt ut innen utgangen av året, vil 
jeg be forbrukermyndighetene handle raskt og innføre sanksjoner mot 
selskapet, sier Jourova. Facebook informerte i april i år brukerne om at 
de benytter brukernes data og innhold til å forbedre brukeropplevelsen, 
men nevnte ikke at dataopplysningene også benyttes kommersielt. 

Etter at Airbnb har fulgt EUs pålegg som trer i kraft innen utgangen av 
året skal fullstendig pris på bestillinger vises, inkludert tilleggsgebyrer 
for renhold og service. Det skal også være et tydelig skille mellom private 
og profesjonelle utleiere. (Kilde: digi.no. Foto: Flickr)

Nicholas Stern (bildet), tidligere sjeføkonom i Verdensbanken, advarer 
mot flere oljeinvesteringer: – Vi kommer ikke til å trenge særlig mye mer 
olje enn vi allerede har oppdaget. Så det å lete etter mer olje gir ikke noe 
særlig mening. Fremtiden ligger andre steder, sier britiske Stern til NRK.

Økonomiprofessoren sitter blant annet i et ekspertpanel hos New Cli-
mate Economy, som nylig la ut sin siste klimarapport på en konferanse i 
San Francisco, hvor blant annet den norske klima-og miljøministeren Ola 
Elvestuen (V) var tilstede. Norge har vært med på å finansiere rapporten, 
som konkluderer med at olje vil bli langt mindre relevant i nær fremtid.

Den internasjonale fagpublikasjonen Upstream skriver at Norge kan nå 
tidenes høyeste olje- og gassproduksjon mellom 2022 og 2024. Statsmin-
ister Erna Solberg (H) sier til Upstream at den norske produksjonen nå 
er «historisk høy», og advarer om at olje- og gassinvesteringene kan falle 
brått etter 2020.

Stern tror at gass vil være viktig i mange år fremover. Han spår at den 
vil være det frem til midten av dette århundret. (Kilde: tu.no. Foto: CIAT, 
Flickr)

EU presser Airbnb og Facebook

Fraråder oljeleting

Tesla-gründer Elon Musk (bildet) har opplevd både oppturer og nedturer 
den siste tiden. I Thailand blir han saksøkt for å ha karakterisert en av 
gruvedykkerne fra Tham Luang-dramaet som pedofil, mens en gladnyhet 
er at nye Tesla Model 3 nettopp fikk toppkarakter i krasjtester i USA. 

Under World Government Summit i Dubai forklarte han ifølge CNBC 
hvordan man skal avsløre løgnere under jobbintervjuet. Han sier at han 
bare trenger å stille ett spørsmål under jobbintervjuer, og at svaret viser 
hvilken rolle en søker har hatt i et prosjekt eller en virksomhet.

– Ett enkelt spørsmål avslører at du lyver på jobbintervjuet, nemlig 
«Hva er de vanskeligste problemene du har møtt, og hvordan løste du 
dem?». Folk som virkelig løste problemet vet nøyaktig hvordan de løste 
det. De kjenner de små detaljene, sa Musk, som mener at han ut fra svaret 
oppdager om søkeren faktisk var den som tok eierskap og fant løsninger 
på et problem, eller bare var en del av et team som gjorde det.

Ifølge sosialpsykolog Ron Friedmans forskning lyver 81 prosent av oss 
når vi er på jobbintervju. (Kilde: tu.no. Foto: JD_Lasita, Wikicommons)

I følge Verdens økonomiske forum (WEF) er det kun syv år igjen til mas-
kiner vil utføre over halvparten av jobbene som mennesker har utført, i 
følge den rykende ferske rapporten «Future of Jobs 2018». I dag utføres 
ca. 29 prosent av alle jobber av maskiner, og tallene vil i følge WEF runde 
50 prosent innen 2025. 

WEF skriver at nye algoritmer og maskinteknologi kommer til å pro-
dusere ca. 133 millioner nye jobber allerede innen 2022. WEF forteller at 
omlag 75 millioner av disse kommer til å erstatte eksisterende jobber, noe 
som betyr en økning på 58 millioner arbeidsplasser netto.

Det vil i følge rapporten være yrker som dataanalytiker, forsker, pro-
gramvareutvikler og spesialist innen e-handel og sosiale medier, i tillegg 
til andre jobber som i stor grad er basert på bruk av teknologi, som vil 
oppleve økt etterspørsel. Roller innen organisatorisk utvikling, kunde-
service, salg, markedsføring, opplæring og innovasjon vil også oppleve en 
økning. Det vil bli mange nye roller for de som skal jobbe med bl.a kunstig 
intelligens, maskinlæring, automatisering, sikkerhet, interaksjon mellom 
maskiner og mennesker og blokkjedeteknologi.

Den nye hverdagen vil innebære enorme krav til omstilling. Det antas 
at 54 prosent av alle ansatte i dag vil måtte gjennomgå omfattende om-
skolering og kompetanseheving, 35 prosent vil måtte gjennomgå minst 
seks måneders omskolering. 20 ulike industrier og svar fra 313 globale 
selskaper har gitt bakgrunnsmaterialet for rapporten. (Kilde: digi.no. 
Foto: Isaput, Wikicommons)

Teknonytt
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Hvilken nettside er verdens mest besøkte?

Hva er databetegnelsen URL en forkortelse for?

Skarlagensfeber har de fleste hørt om, men hvilken farge er skarla-
gen?

To land har yin- og yang-symbolet 
i flagget, klarer du minst ett av 
dem?

Hva heter dagligvarekjeden 
som åpnet sin første butikk på 
Hokksund i 1979?

Hva er det som aldri blekner eller 
tæres av tidens tann, i følge tek-
sten i en kjent salme?

Hva kalles målet som er på 
2,54 centimeter?

Hvilket konsern eier bilmer-
ket Audi?

Stjernetegnet Libra (latinsk) 
har et annet navn på norsk. 
Hvilket?

Hvor mange innbyggere har 
Norge økt med siden 1950?

Blandet Quiz
1

4

8

2

5

9

3

7

6

10

Hjernetrimmen er laget av journalist Helge 
Heyerdahl. Han byr hver måned på kryss-
ord, quiz, vitser, ny teknologi etc. Svar på 
quiz står nederst på siden. Facit på kryssord 
finner du på denne webadressen:
www.thailandstidende.com/kryssord.pdf

Hva vet thaiene om Norge?

To gamle klassekamerater 
møttes over en kaffekopp på 
den lokale kafeen. Ole hadde 
blitt en populær visesanger, 
mens Hans hadde blitt revisor 
siden de sist møttes.

– Er det ikke rart, sier Hans. 
– Du som omtrent ikke åpnet 
munnen i oppveksten lever av 
å bruke den nå, mens jeg som 
alltid snakket som en foss er 
høyt gasjert for å holde kjeft.

Roar slappet av på sofaen da kona gikk 
bort til han, tok av ham brillene, og så
ham dypt inn i øynene.

– Vet du hva, kjære? Når jeg tar av deg 
brillene så ligner du fortsatt på den kjekke 
mannen jeg giftet meg med for 20 år siden.

– Takk, kjære. Nå som du har tatt av meg 
brillene, kan jeg ikke annet enn å si det 
samme om deg.

Vennskap mellom kvinner:
En kvinne kom ikke hjem en natt. Neste dag fortalte hun mannen sin at 
hun hadde ligget over hos en venninne. Mannen ringte hennes ti beste 
venner. Ingen av dem visste noe.

Vennskap mellom menn:
En mann kom ikke hjem en natt. Neste dag fortalte han kona si at han 
hadde ligget over hos en kamerat. Kona ringte mannens ti beste venner. 
Åtte av dem bekreftet at han hadde sovet der, og to hevdet at han var der 
fortsatt.

Stilltiende yrkesvalg

Komplimentene

Den lille forskjellen

Wina (28) har rett som det er norske kunder der hun har et leve-
brød med å selge kameraer og tilbehør i Bangkok. Hva vet hun om 
fedrelandet deres?

– Hvor på verdenskartet er 
Norge?
– Det er ikke uvanlig at 
kunder fra Norge sier de 
er glade for å være tilbake 
i varmen i Thailand. Norge 
ligger langt nord i Europa, 
kanskje lengst nord i ver-
den? 

– Hva tjener en butikk-
medarbeider som deg i 
Norge?
– Norge er vest i Europa, og 
der har jeg hørt at de fleste 
er rike. Jeg tror nok de 
tjener minst 300.000 baht i 
måneden.

– Hva er Norges største 
eksportartikkel?
– Oj, det har jeg ikke fått med meg. Men Norge er ved kysten, så det er 
nok sjømat. 

– Hva er Norges nasjonalrett?
– Jeg vet at svenskene spiser poteter, det gjør nok dere også. Poteter med 
laks kanskje? (Rett svar: Fårikål, i følge NRK-kåring). 

– Si navnet på noe verdenskjent fra Norge?
– Laksen deres. Og at dere har sol om natten. Så har jeg sett nydelige 
bilder av fjell og fjorder. Jeg kommer ikke på mer i farten.

Hjernetrim

Yin- og yang-synbolet

Ill: Charly W. Karl

Audi-merket eies av hvem? Her en Q3

1. Google.com. 
2. Uniform Resource Locator. Du ser den i adressefeltet på nettleseren.
3. Rød. 
4. Mongolia og Sør-Korea har dette symbolet.
5. Kiwi. 
6. Navnet Jesus. 
7. Tomme. 
8. Volkswagen eier Audi, som har sine røtter i Ingolstadt i Bavaria.
9. Vekten. 
10. Ca. to millioner.

Svar på Blandet Quiz:
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SENTRALT: Dolphin-rundkjøringen er et landemerke i Pattaya, i krysset North og Second Road. Tidligere lå Pat-
taya Bazaar her, men nå kommer det et langt mer moderne kjøpesenter. (Foto: Dag A. Ekeberg)

De som var i Pattaya i 2009 husker 
de enorme køene langs vegene et-
ter at kjøpesenteret Central Fes-
tival åpnet på Pattaya Beach rett 
ved politistasjonen i soi 9. Spesielt 
ille var det i helgene de første 
månedene, hvor folk fra Bangkok 
og andre steder strømmet til den 
nye «turistattraksjonen» i Pattaya 
sentrum.

Samme denne gangen
Nå forventes samme situasjon på 
North Road. I krysset med Sec-
ond Road kommer nemlig det 
nye senteret Terminal 21. De to 
første månedene etter åpningen 
skal det også være kabelarbeider 
på North Road, hvor ett av feltene 
blir stengt. Det er allerede lange 
køer på denne vegen, så det blir 
sannsynligvis total stillstand etter 
åpningen av kjøpesenteret.

De som planlegger å besøke 
senteret anbefales derfor sterkt å 
ta en bahtbuss langs Second Road, 
eller rett og slett spasere langs 
stranden og opp den lille bakken 
helt i nordenden av Pattaya Beach.
Kjøpesenteret vil ha parkering for 
1500 biler og 1000 motorsykler

Mindre enn Central
Da Central Festival Pattaya Beach 
åpnet i 2009 gikk det ut over 
besøkstallene for byens til da mest 
populære kjøpesenter – Royal 
Garden Plaza. Det samme kan man 
forvente for Central Festival nå, 
selv om nedgangen ikke nødven-
digvis blir katastrofal.

Det er nemlig slik at Central 
Festival fortsatt vil ha «byens beste 

beliggenhet» rett ved stranden, 
den kan ikke det nye kjøpesen-
teret konkurrere med. Det nye 
senteret blir også litt mindre enn 
Central Festival. 180.000 kvadrat-
meter mot 200.000 kvadratmeter, 
og det nye senteret får seks etasjer 
mot Centrals sju. Terminal 21 skal 
imidlertid ifølge en pressemelding 
ha hele 500 butikker, mot Centrals 
313. Sistnevnte tall er verifisert, 
mens tallet på 500 butikker i Ter-
minal 21 nok foreløpig er et esti-
mat.

Ikke alkohol
Et annet punkt som kan trekke 
ned for Terminal 21, spesielt siden 
vi snakker om Pattaya, er at grup-
pen som står bak – Grande Centre 
Point group – konsekvent ikke 
tilbyr alkohol i sine prosjekter, 
som inkluderer hoteller, Serviced 
Apartments og kjøpesentre. Dette 
sto å lese hos Thaivisa tidligere i 
høst.

De som vil ha vin til maten på 
en av restaurantene der må pent 
bringe den selv. Med det får de 

Terminal 21 ved Dolphin-
rundkjøringen på North 
Road skal åpne 19. oktober. 
De ønsker å konkurrere 
med Central Festival, og tror 
det kommer hele 50.000 
besøkende daglig i starten. 
Mange av dem vil forsøke å 
kjøre nedover North Road, 
hvor et felt allerede er stengt 
grunnet kabellegging.

Nytt kjøpesenter – ny trafikkaos

AV: DAG A. EKEBERG

dag@thailandstidende.com

da også lov til, uten noen ekstra 
avgift, ifølge Thaivisas intervju 
med ledelsen.

396 hotellrom
Den samme alkoholpolitikken 
gjelder på det tilstøtende hotel-
let – Grande Centre Point Pattaya 
– med 396 rom over 32 etasjer. I 
skrivende stund kan man få et 
rom via hotels.com fra 3.897 baht 
pr døgn for et rom på 34 kvadrat-
meter.

Hotellet – og kjøpesenteret – 
lokker med en vannpark for barn 
og voksne.

Tema fra ulike land
Hver av de seks etasjene har tema 
fra ulike land og byer, fra 1. etasje 
og oppover blir det henholdsvis 
Frankrike, Storbritannia, Italia, To-
kyo, San Francisco og Hollywood.

De lokker med landets lengste 
rulletrapp i en høyde av 39 meter. 
Den skal være frittstående og 250 
meter lang, heter det.

Terminal 21 er det tredje sen-
teret i denne kjeden. Det første lig-

ger i Bangkok, nærmere bestemt 
på Sukhumvit Road nære Asoke. 
Det åpnet i 2011. I 2016 åpnet et 
tilsvarende senter i byen Korat i 
Isan.

Det er firmaet LH Mall and Ho-
tel Group som står bak senteret, 
og de skal ha investert seks milli-
arder baht i prosjektet.

Alle hovedvegene i Pattaya sen-
trum skal få el-kabler lagt i bak-
ken. For tiden foregår det arbeid 
på North Road. Det skal etter 
planen være ferdig 18. september, 
ifølge Pattaya Mail. Det blir i så fall 
to måneder før planen.

Det har vært kaos og køkjøring 
på North Road helt siden i vår. 
Spesielt har det vært køer inn til 
byen om morgenen, på en veg som 
under ordinære forhold har godt 
med kø. Når det blir ett felt min-
dre, sier det seg selv at rushtiden 
blir problematisk.

El-kabler i vegen

Ikke forsøk å kjøre North Road i høst:
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2,4 mål med havutsikt

Koh Samui – raskt salg!

Kom med et godt tilbud! Norsk eier er ute etter å selge en 
flott, byggeklar tomt i en åsside på nordre del av Koh Samui – 
med utsikt rett ut til Koh Phangan!

Med en størrelse på nesten 2,4 mål kan det bygges en eller 
to villaer på denne tomta. I tillegg til havutsikten er det 
også en flott fjellutsikt. Dette er nordsiden av øya, med 
flere sjarmerende, små sandstrender og mange populære 
thairestauranter.

Landet er eid via et firma. Kjøper kan enten overta firmaet 
eller kjøpe tomta i navnet til en thailandsk person. All 
infrastruktur er på plass, inkludert 3-fase elektrisitet. Kabler er 
nedgravd. Veien er asfaltert.

Pris: 9 millioner baht eller nærmeste gode tilbud.

Kontakt: marked@thailandstidende.com for nærmere 
informasjon og kontakt med eier.

THAI LEGAL 
& ASSOCIATES

Internasjonalt advokatkontor og notarius.
Medlem av advokatforeningen i Thailand

Khun�Kamnod�Soponvasu
Advokat og notarius

Khun Pornchai Kokiattrakul
Advokat og notarius

Advokatkontoret du kan stole på!
Vi står til tjeneste med 30 års erfaring fra

juridisk rådgivning til utlendinger i Thailand

Boligkjøp
Særeieavtale
Førerkort
Arbeidstillatelse
Notarius Publicus

Testamente
Forsikringer
Bevillinger
Firmaopprettelse
Sakførsel

Vi utfører blant annet: 

+66 (0) 38 059 645 - www.thailegal.co.th - thailegalpattaya@gmail.com

Besøk oss på
Jomtien Beach:

Sandtilførsel ferdig til nyttår
Et stort prosjekt med å føre ekstra 
sand til Pattaya Beach er endelig 
snart ferdig Det er brukt 500 mil-
lioner baht siden 2011 med å gjøre 
den populære stranden finere og 
mer sandrik.

Marine Department bekrefter 
overfor Pattaya Mail at arbeidet 
skal være ferdig til nyttår. Det er 
ferdig mange steder, så det er fullt 
mulig å benytte Pattaya Beach i 
dag, men nå er det strekninger på 
midten av stranden som fortsatt 
er avstengt og under utbedring. 
Nordenden, som var verst utsatt 

for sanderosjon, er allerede ferdig.
Et problem for dette prosjektet 

har vært at når det er monsun-
regn, så graver avrenningsvannet 
store grøfter i den nylig tilførte 
sanden, og da må maskinene til-
bake og jevne ut stranden igjen.

Det har vært lange perioder 
hvor dette prosjektet har stoppet 
opp, men siden i vår har det vært 
full fart i arbeidet. Myndighetene 
mener at dette vil bli et eksempel 
til etterfølgelse for andre strand-
bebyggelser som har problemer 
med at sanden forsvinner. (dae)

Kran beordret fjernet
I over to år har en kran stått uvirk-
som på toppen av Pattayas høyes-
te bygning. Det dreier seg om det 
uferdige prosjektet «Waterfront 
Suites & Residences» på Bali Hai 
Pir, hvor byggevirksomheten har 
stoppet opp. 

Myndighetene har nå beor-
dret utbygger om å fjerne kranen, 
ifølge Pattaya Mail. Det skal ta 15 
dager, og den skal i disse dager 
være fjernet, hvis arbeidet har gått 
etter planen. (dae) TA KONTAKT : 084 107 4725, 085 958 9558

Flybil letter t i l  hele verden
Lavprisbil letter
Taxi & minibuss-service
Hotellreservasjon
Reiseforsikring
Sightseeing-turer
Pakketurer
Golfturer
Visa-service

ARBEIDER: Pattaya Beach ved Central Rd. (Foto: Dag A. Ekeberg)
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6

Velkommen til kirken!
Åpningstider: Tirsdag til søndag 12 til 16 (mandag stengt).
Kom innom for en god prat, vafler, kanelboller, kaffe,
norske varer, lokalaviser og fersk Aftenpost m.m.
Risengrynsgrøt hver lørdag!

Gudstjenester: Hver søndag kl. 11.00 

Barnegruppen: Torsdag 17.30 - 19.00

Kirken finner dere i Thappraya Road Soi 7, mellom Pattaya
og Jomtien. Se etter det norske flagget!

Tel: 085-1357755.
Vakt: 085-1239090
pattaya@sjomannskirken.no
Web: www.sjomannskirken.no

Veterantreff for soldater
fra internasjonal tjeneste
Hver torsdag mellom 12:00 og 16:00

på Sjømannskirken i Pattaya

E-post: olejohnnyt@gmail.com

PATTAYA
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Flotte leiligheter

Vi har flotte leiligheter til leie i  
Pratumnak Hill fra 20.000 baht pr. 
måned. Siam Ocean View og Siam 
Royal Ocean View er to 7. etasjes 
luksus condominium med henholds-
vis 43 og 25 leiligheter.
Alle enhetene har høy europeisk 
standard, store balkonger med flott 
utsikt.
Beliggende i det meget populære 
området Pratamnak/Buddha Hill, 
eller det som på folkemunne heter 
“Beverly Hills” i Jomtien/Pattaya, 
med flotte svømmebasseng.
Europeisk kjøkken med keramisk 
topp, avtrekksvifte, granittbenk. 
Aircondition i alle rom. Overbygget 
terrasse med takvifter.TV- og inter-
nettuttak, innebygde garderobeskap.
Vi har leiligheter til leie fra 84m2 
til 140m2. Med 1 til 2 soverom, 1 
til 2 bad. Alt er standard i våre lei-
ligheter. Besøk vår hjemmeside:
www.siamroyalhill.com
Eller ring Jan Arne
(tlf. 0885 252 085).

Jomtien Plaza Condotel

Flott, nyoppusset luksuriøs pent-
house i de to øverste etasjene i Jom-
tien Plaza Condotel til salgs. 289 
kvadratmeter, 24,5 mill. 2 romslige 
stuer, spisestue, 3 soverom, 4 bad, 
vaskerom, 3 balkonger, 2 kott, 
svømmebasseng, like ved stranda. 
En av de beste beliggenhetene i hele 
området Jomtien - Pattaya, med 
ypperlig utsikt, massevis av restau-
ranter, butikker og barer rett utenfor 
døra. God forbindelse til Pattaya, 
som bare ligger 3 km unna - mini-
busser går nesten hvert minutt. 
Møblene er helt nye, alt er klart til å 
flytte inn. 
Kontakt Ove, +66 (0)87 144 6093.
E-post: drbratland@hotmail.com

View Talay 5D – 86 kvm

View Talay 5D – 86 kvm. 21. etasje. 
2 soverom. Meget strøken leilighet.
ALT inkludert, også tinglysing. Kan 
eies i eget navn.
Selges Kr 1.695.000,- 
www.giganett.no, post@giganett.no

 Fantastisk leilighet – 82 kvm

Siam Ocean View er et 7 etg. luksus 
condominium med 43 enheter. 
Beliggende i det meget populære 
området Pratamnak/Buddahill. 
Topp europeisk standard på interiør, 
fliser, kjøkken og bad. Doble iso-
lerte vegger, pvs. vinduer og dører 
med doble glass. Takhage med eget 
svømmebasseng. 1 soverom, 1 bad. 
Pris: 4.800.000 baht. 10 års finan-
siering. Se www.siamroyalhill.com
eller ring Jan Arne tlf. 0885252085.

Luksustilværelse

I egen leilighet – Pattaya/Jomtien. 
Leiligheter til salgs med opp til 10 
års finansiering.  Innskudd på så lite 
som 20-25%.
Siam Royal Ocean View er et 
7-etasjes luksuscondominium med 
25 leiligheter. Beliggende i det 
meget populære området Pratam-
nak/Buddahill, eller det som på 
folkemunne heter “Beverly Hills” 
i Jomtien/Pattaya. Med andre ord 
beliggenhet, beliggenhet, beliggen-
het. Høy europeisk standard, med 
store balkonger og flott utsikt. Siam 
Royal Ocean View ligger i Pratum-
nak Soi 6. Det er 4 typer leiligheter 
i hver etasje: A (128m2), B (98m2), 
C (96m2) og D (117m2). Vi kjører 
som vanlig bare den beste kvaliteten 
på det materiale vi bruker, 
Se på vår hjemmeside for mer in-
formasjon om hva som er ledig. Her 
finner du også all annen informas-
jon. www.siamroyalhill.com.                               
Eller ring Jan Arne
(tlf. 0885 252 085).

Leilighet Ratchada BKK

Leilighet i Metha Place Ratchada. 
Studio rom: 30.59 m2 i andre etasje 
ikke langt fra svømmebassenget. 
Sted: Meng Mueang Ratchada - 
Huaykwang. 1,65 millioner baht. 5 
min. til Huay Kwang MRT-stasjon. 
7-11 butikker, 108shop, cmart, 
freshmart utenfor. Innebygde 
møbler, inkludert 6 fots seng, tvka-
binett, skap og sofa.
Kjøkken med to kokeplater, vifte og 
vask. Privat terrasse/balkong. Vask-
eri, svømmebasseng, vakt og CCTV 
i bygningen. Tel.: 0818931389.
E-post: simen@nadivana.com

Super leilighet Pratamnak

Denne leiligheten må du bare se! 
202: 96 m2, 2 Sov & 2 Bad.
Siam Royal Ocean View er et 
7-etasjes luksuscondominium med 
25 leiligheter. Beliggende i det 
meget populære området Pratam-
nak/Buddahill, eller det som på 
folkemunne heter «Beverly Hills» 
i Jomtien/Pattaya. Høy europeisk 
standard, med store balkonger og 
flott utsikt. Pris 8.500.000 baht. 
Finansiering mulig. Besøk
www.siamroyalhill.com eller ring 
Jan Arne (tlf. 0885 252 085).

Flott leilighet

4 etg. 112 kvm. 2 sov & 2 bad 
stor terrasse med nydelig utsikt. 
Leiligheten ligger i Siam Ocean 
View, som er et 7 etasjes luksus 
condominium med 43 enheter. Topp 
europeisk standard på interiør, fliser, 
kjøkken og bad. Doble isolerte veg-
ger, pvs vinduer og dører med doble 
glass.Takhage med eget svømme-
basseng. Beliggende i det meget 
populære området Pratamnak/Bud-
dahill. Pris: 7.800.000 baht.
Besøk vår hjemmeside
www.siamroyalhill.com eller ring 
Jan Arne (tlf. 0885 252 085).

Condo Jomtien Beach 

View Talay Residence Condo 3,  
Jomtien Beach. Google-søk på View 
Talay Residence 3, Jomtien gir deg 
mange sider med informasjon om 
eiendommens fortreffelighet, og 
konklusjonen er at leiligheten min, 
er den beste avtalen for deg. 54 kvm 
leilighet til leie i Jomtien, med den 
aller-beste beliggenheten 200 meter 
fra stranden.
Min leilighet er til leie for 15.000 
baht i måneden, eller Danske kroner 
3.000 ved leje periode 6 måneder. 
Kan naturligvis forhandles afhæn-
gig af lejeperiode. Innskudd 45.000 
baht.m år du nøye på google søke-
motor, skriv teksten 
uniqe-located-apartment54sqm.dk
Så bliver du koblet til nettstedet 
mitt, som inneholder alle bilder, og 
al nyttig informasjon. 
Velkommen til min lejlighed. Hen-
rik Jochumsen. jochumsenhenrik@
yahoo.dk. Tlf. +45 21608199
Nuch Tomee er autorisert til å leie 
ut leiligheten min. Hun har kontor 
i View Talay Residence 3-bygning 
på samme bakkenivå som QPM-
kontor, men du må gå til venstre for 
å komme til Nuch Tomee-kontoret.
Email Nuch Tomee, popcornja@
hotmail.com. Tlf.  +66  38 757 488

Direkte på Jomtien Beach

Det er hos Giganett du finner de 
beste leilighetene med meget høy 
standard til leie for 2 uker og opp-
over i View Talay Condo 3-5D og 
7 i Jomtien, alle sentralt plassert på 
Jomtien Beach og ved taxirute til 
Pattaya. Fra 50 til 150m2, studio, 
1, 2 og 3 soverom, fullt møblerte 
og utstyrte, barnevennlige med 
balkongsikring, alle med havutsikt.
Email: utleie@giganett.no.
Se vår webside: www.giganett.no

Se�flere�annonser�på�www.thailandstidende.com

Rubrikkannonse med bilde koster THB 900 for 
privatpersoner: marked@thailandstidende.com
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Condo Pratamnak 95 kvm

En fantastisk leilighet i tredje etasje 
(308). 2 soverom og 2 bad.  Flott  
overbygd terrasse med takvifter. 
Europeisk kjøkken, innebygde 
garderobeskap, aircon, tv, inter-
nett osv. Siam Ocean View er en 
7-etasjers luksus condominium med 
43 enheter. Alle de 43 enhetene har 
høy europeisk standard og store 
balkonger med flott utsikt. Svøm-
mebasseng og hageanlegg på taket. 
Pris: 5.900.000 baht.
Besøk www.siamroyalhill.com
eller ring Jan Arne
(tlf. 0885 252 085)

Hjørneleilighet rett på stranden

View Talay 3A.,15. etasje. 137 
kvadratmeter med 2 soverom og 
2 bad. Flott sjøutsikt. Direkte på 
Jomtien Beach. ALT inkludert, også 
tinglysing. Kan eies i eget navn.
Selges Kr. 3.290.000,- / bud.  
www.giganett.no, post@giganett.no

Hjørneleilighet beachfront

View Talay 7, 9. etasje. 141 
kvadratmeter med 3 soverom og 
2 bad. Flott sjøutsikt. Direkte på 
Jomtien Beach. ALT inkludert, også 
tinglysing. Kan eies i eget navn.
Selges Kr. 3.630.000,- / bud.  
www.giganett.no, post@giganett.no

Catteraya, Cha-am

Leilighet ca. 100 kvm. Beliggende 
7. etasje. 100 meter til strand. Fullt 
møblert. 25 km til Hua Hin. 2,5 
time til Bangkok. Prisant. THB 
3.250.000. Tel.: 004799729886. 
chaamcondo@gmail.com

Penthouse Nordic Terrace 

Penthouseleilighet Nordic Terrace 
til salgs. Pris 10.000.000 baht.
Leiligheten er i 6. etg. med 3 
soverom og 150 kvm + 100 kvm. 
terrasse. Fantastisk utsikt og ingen 
bygninger som sperrer utsikten. 
Leiligheten er firma eid og vil da 
ikke påløpe noen ekstra kostnader 
ved overtagelse,
Har hatt leiligheten siden 2006 og 
leid den ut når jeg ikke har bodd i  
leiligheten. Forventet leie inntekter 
pr. år er 500 000 bath++
Kan være behjelpelig det første året 
med å hjelpe til å leie ut leiligheten 
hvis det skulle være ønskelig.
Selges fult møblert.
Kontakt: Tel.: +4799713405.
E-post: kjelwe@hotmail.com

Strandleilighet Nadan Beach

Nadan Beach Khanom, Nakhon Si 
Tammarat: Denne flotte 2 soveroms 
2 baderoms 108 sqm hjørnelei-
ligheten har flott hav utsikt fra 
en stor balkong og kommer fullt 
møblert så bare og flytte rett inn 
eller leie den ut fra dag en. Nadan 
beach Khanom ligger i Nakhon 
Si Tammarat fylke på grensen til 
Surat Thani fylke , du kan se ut til 
den mere kjente øya Koh Samui og 
ligger bare 20 minutter fra fergeleie 
ut til Koh Samui , er også bare 1 
time unna Nakhon Si Tammarat 
flyplass med 13 daglige avganger til 
Bangkok. Pris 3.8 mill. bath. Tel.: 
0861441460. E-post:
laffen11@hotmail.com

Hus i Hua Hin 

På grunn av sykdom, ser vi oss 
dessverre nødt til å flytte hjem og 
selge huset vårt i Hua Hin. Be-
liggende ca. 4-5 km fra sentrum og 
fra strand. Pris: 4.3 mill THB eller 

1.1 mill NOK inkl. dok.omk. 
Det har følgende fasiliteter:
Huset er 110 kvm og tomten er på 
380 kvm. Bygget i 2006, en norsk 
eier. Huset er fullt møblert og klart 
for innflytting. 3 soverom og 3 
bad. 4 air-con. Europeisk kjøk-
ken. 3000 liter reserve vanntank. 
Vannrensesystem. Godt opparbeid-
et hage med mange tropiske trær 
og blomster. Elektrisk inngangs-
port kontrollert via fjernkontroll. 
Overbygget parkeringsplass. Inn-
bruddsalarm. 6 overvåkningskamer-
aer dekker hele huset utvendig, kan 
kobles opp mot mobil og/eller PC. 
Internett m/fiberkabel 80/20 mbps 
og fasttelefon installert. Flisebelagt 
rundt huset. Saltvannsbasseng. 
Vaskerom med vaskemaskin, og 
pumperom for basseng i eget bygg 
på utsiden.
Henvendelse: Norsk/engelsk +66 
(0)81 190 0058. Thai/norsk +66 
(0)88 241 5860. E-post: jorn2309@
outlook.com

Flott hus i Pattaya

Et meget flott hus selges 2 til 3 km 
øst for Pattaya. Det beste er å ringe 
eller sende mail slik at jeg kan 
sende bilde. Ellers er jeg på Face-
book, søk på Svein Sørensen. Stedet 
som huset står hetter Patta Village. 
Huset er som sagt stort og flott med 
fullt inventar trenger ikke å ta med 
noen ting kanskje noen bilder på 
veggene. Det er stor takterrasse. Det 
er et stort klubbhus med 25 meter 
svømmebasseng og stort trimrom. 
Pris er THB 4.900.000 eller ca. 
NOK 1.200.000. Huset er fantastisk 
møblert. Tel.: +47 90941635. E-
post: sosgolf@hotmail.no

Nytt hus i Cha-am

Har et nytt hus til salgs i Cha-am – 
Hua Hin, Nice Breeze 7, ikke langt 
fra flyplassen. Grunnet flytting til-
bake til Bangkok må jeg dessverre 
selge dette. Ca 120 kvm. innven-
dig, mange detaljer, stor uteplass, 
saltvannspool, 2 soverom, 2 bad, ett 
stort! Må ses! Noen bilder følger. 
NY PRIS: 8,2 mill. baht (1 mill. 
ned). Kontakt: Tel.: 0812949660. 
E-post: per@hunstok.no

Raskt salg Koh Samui

Kom med et godt tilbud!
Norsk eier er ute etter å selge en 
flott, byggeklar tomt i en åsside på 
nordre del av Koh Samui – med 
utsikt rett ut til Koh Phangan!
Pris: 9 mill. baht eller nærmeste 
gode tilbud.
Kontakt:
marked@thailandstidende.com

Hoff Café, Bangsarey

Hoff Café er til salgs – start forret-
ningsvirksomhet i Thailand i dag!
Kafeen serverer europeisk og thai-
landsk mat, pizza, brød og kaker. 
Det arrangeres private fester og 
tilbys takeaway.
Kafeen har minimart, svømmebas-
seng og utleie av mopeder. Det er 
wifi og norsk tv. Med kafeen følger 
hus med stue, fire soverom, fire bad 
og to kjøkken.
700 m2 tomt, 220 m2 hus.
Ring 081-8579961 (Svein Erik), 
086-1478787 (Pa).

Ubrukt Nikkor 16-85MM linse

Denne linsen med nypris THB 
23.900 selges for kun THB 13.000: 
AF-S DX NIKKOR 16-85MM 
F/3.5-5.6G ED VR (5.3X).
Mer informasjon: www.nikonusa.
com/en/nikon-products/camera-
lenses/overview.page.
Kontakt rubrikk@thailandstidende.
com for nærmere opplysninger.

HUS TIL SALGS

LAND TIL SALGS

TIL SALGS
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