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Ny forsikringsordning

Folket vil ha Airbnb

Dag A. Ekeberg

Vi rapporterer i denne utgaven om svensker som lanserer en rimelig 
helseforsikring hvor premien ikke øker med økt alder. Det blir interessant 
å se hvordan de lykkes, siden ordningen strider mot de normale forut-
setningene i forsikringsbransjen, hvor de med høyest risiko betaler mest. 

For å kunne få til 
en slik ordning har 
de valgt å tilby be-
handling kun på 
offentlige sykehus. 
Det er mye rimeligere enn private sykehus. Men kvaliteten på service og 
behandling varierer mye fra sted til sted. Folk klager på hvor dyre pri-
vate sykehus er, men når uhellet er ute er det behagelig å få behandling 
umiddelbart og bli liggende på enerom. Du kan få god behandling på et 
offentlig sykehus, men du kan også risikere å treffe på lange køer, over-
arbeidede leger, dårlig hygiene og ti pasienter pr rom.

Forsikring fungerer ofte som en form for beroligende middel. Man slap-
per av når man vet at man har den i ryggen. Men hvis du vil unngå en 
ubehagelig overraskelse når du virkelig trenger forsikringen, så les hele 
polisen før du undertegner. I denne utgaven har vi listet opp de viktig-
ste punktene i den nye ordningen, og også de viktigste unntakene. Det er 
mange unntak, men det er ikke noe nytt i forsikringsverdenen. Også dyre 
helseforsikringer har mange unntak.

Eneste måte å unngå unntak på er å være ditt eget forsikringsselskap 
og sette til side penger på en egen helsekonto. Det er et alternativ man 
sjelden hører nevnt. Men for eksempel folk med en risikofylt livsstil kan 
raskt finne ut at de har liten nytte av ordinære forsikringer, som for ek-
sempel den ordningen vi omtaler i dagens utgave, som ikke dekker mo-
pedulykker, risikosport eller ulykker i beruset tilstand.

En rettssak i Hua Hin har fått utlendinger til å stille spørsmålstegn ved 
om de fortsatt kan bruke Airbnb på leie og utleie av hus og leiligheter 
i Thailand. Thaiene på sin side virker isteden å trekke på skuldrene, 
og fortsetter som om intet var skjedd. De lar seg ikke skremme av en 
domsavgjørelse og bøter på noen tusen baht. 

Det eksisterende hotellovverket egner seg ikke så godt i dagens sam-
funn. Vi får anta at det er årsaken til at vi ikke har sett noen større politi- 
aksjoner mot de som leier ut hus og leiligheter via Airbnb. En annen grunn 
kan være at det er så mange som er involvert i dette at 
det er tilnærmet umulig å kontrollere.

Mange byer – og noen land – rundt om i verden har 
vedtatt eget lovverk for å regulere Airbnb, slik vi skriv-
er i dagens utgave. Kanskje blir det også løsningen i 
Thailand. Men mange velstående thaier vil ha et ord 
med i laget. De har investert store summer i leiligheter 
som de nå leier ut på korttidsleie. Uansett har delings-
økonomien kommet for å bli, også i militærdiktaturer. 

Thailands Tidende mener:

Også dyre forsikringer 
har mange unntak

Politiet raider gjestehus
På flere turiststeder i Thailand 
har det den siste tiden vært gjen-
nomført politiraid mot hoteller og 
gjestehus som er mistenkt for ikke 
å ha lisenser i orden. Det har dreid 
seg om blant annet Chiang Mai, 
Pattaya, Hua Hin, Phuket, Krabi 
Town og Phi Phi.

I Chiang Mai fant politiet over 
hundre overnattingssteder som 
ikke hadde papirene i orden. De er 
blitt truet med stengning. Mange 
av dem har drevet i årevis, og ei-
erne gir seg ikke uten kamp. De 
har protestert til myndighetene, 
og hevdet at det er umulig for 
mange små overnattingssteder å 
oppfylle kravene i hotelloven. Der 
er det nemlig samme krav til store 

hoteller som små gjestehus. Et av 
kravene er at man skal ha et større 
uteareale. Dette er vanskelig å få 
til i tette bystrøk. 

I Hua Hin fant politiet ti hotel-
ler som hadde falske hotellisenser 
og kun ordinær byggetillatelse for 
bolig. Det er foreløpig uklart om 
eierne var klar over at lisensene 
de hadde var falske. Thailandsk 
presse har skrevet at det er folk 
som jobber i lokaladministras-
jonen som driver mange av de små 
hotellene uten lisenser.

I Pattaya truet ikke myndighet-
ene med stengning så lenge eierne 
av hoteller uten lisenser får ordnet 
med lovlige tillatelser for hotell-
drift. (dae)

Problemer med leveattest
I juli 2015 skrev vi om Aage Fos-
smo, som brukte mye tid og en-
ergi på å finne ut om norske 
myndigheter hadde mottatt hans 
leveattest, slik at han ikke plut-
selig mistet pensjonen.

I 2015 sendte han attesten med 
rekommandert post i slutten av 
mars, og fikk bekreftelse 22. mai. 
I år var han klok av skade tidligere 
ute, og sendte 22. februar. Likevel 
tok det tre måneder å få bekreftet 
mottaket. Først fikk han beskjed 
fra NAV om at de ikke kunne finne 
hans leveattest.

Fossmo dro på sitt lokale post-
kontor, og fikk dem til å sjekke 
postgangen. Svaret han fikk var at 
NAV hadde mottatt brevet. Noen 
uker senere, 24. mai, fikk han vit-
terlig bekreftelse fra NAV. Men da 
hadde det altså gått tre måneder.

– Hvorfor kan ikke NAV gjøre 
som Skatteetaten, hvor e-brukere 
scanner inn vedlegg til selvangi-
velsen, uten noe problemer og 
sender inn, skrev Fossmo i et brev 
til Frp og Siv Jensen i vår.

Han fikk svar fra politisk råd-
giver i arbeid- og sosialfraksjonen 
på Stortinget, Tone Liljeroth. Hun 
svarte blant annet: – Jeg skal 
ta med meg innspillet til våre i 

komiteen som kan finne en pas-
sende måte og følge dette opp på. 
Takk for godt innspill.

– Det er på tide at NAV får bedre 
kontroll på leveattestene, sier 
Fossmo. – Jeg snakket med en venn 
som sendte inn leveattest i midten 
av mars. Han etterlyste den i be- 
gynnelsen av mai, men NAV hadde 
ikke fått den. Han ble nødt til å 
sende en ny.

LANG TID: Aage Fossmo i Cha-
am måtte vente tre måneder på 
bekreftelse fra NAV. (Foto: Privat)
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Ingen tegn til nedgang etter rettsavgjørelser i Hua Hin:

Det er uklart hvor stor virksomhet 
de som ble dømt i Hua Hin drev. 
Hotellovverket sier at hvis man 
leier ut mer enn fire rom – hvor 
det totalt er plass til mer enn 20 
personer – så driver man i hotell-
næringen og trenger et løyve. 
Dette vel og merke hvis man driv-
er korttidsutleie, definert som pe-
rioder på under 30 dager. De som 
driver månedsutleie kommer ikke 
inn under hotelloven, men de kan 
likevel risikere problemer med 
myndighetene hvis de ikke betaler 
skatt.

Det er også andre potensielle 
kjepper i hjulene for utleiere, 
spesielt de som leier ut i kondo-
minium. En del kondominium har 
nemlig bestemmelser som forbyr 
korttidsutleie av leiligheter. Og 
mange som ikke har det vil kunne 
få det i fremtiden, for man ser sta-
dig vekk klager på sosiale medier 
fra folk som har kjøpt leilighet i 
kondominium hvor det er mye 
støy grunnet korttidsutleie. 

Når det er sagt, så er det også 
et faktum at mange kondominier 
nå bygges med det formål å selge 
til investorer som kjøper opp flere 
enheter for å drive korttidsutleie.

Spredte aksjoner
Myndighetene aksjonert i 2016 
mot kondominium hvor det er blitt 
drevet korttidsutleie, deriblant i 
Phuket. I disse dager er det små 
hoteller og gjestehus som driver 
uten hotellisens som er fokuset.

I mai ble det kjent at to eiere av leiligheter i Hua Hin var blitt ilagt 
bøter i retten. De hadde drevet korttidsutleie via appen Airbnb. 
Retten mente de drev hotellvirksomhet uten å ha løyve. Mange 
medier fastslo at dette betød at Airbnb nå var forbudt i Thailand, 
men de lever fortsatt i beste velgående.

Airbnb lar seg ikke stoppe

Thailand er ikke alene om å ha 
problemer med den nye delings-
økonomien. Mange byer rundt 
om i verden har vedtatt lovgiv-
ning som vanskeliggjør utleie via 
Airbnb (se egen faktarute, red.). 
Men EU har uttalt at de ikke øn-
sker at slik delingsøkonomi forbys.

Uansett er thaier vant til at 
myndighetene har sine aksjoner 
på ulike områder, for deretter å 
glemme det hele. Så lenge bøtene 
for utleie er relativt små, så er det 
mange som bare fortsetter med 
sin utleie. I fjor hadde Thailand 
1,2 millioner overnattingsdøgn via 
Airbnb, opplyser firmaet.

Kun bøter
Som vanlig er strafferammen i 
Thailand streng, men ikke noe 

tyder på at man får fengselsstraff 
for å drive utleie, i hvert fall ikke 
ved første gangs lovbrudd. Straffe-
rammen er på inntil 10.000 baht 
pr dag, men i Hua Hin ble det gitt 
bøter på henholdsvis 100 og 500 
baht pr dag. 

Airbnb vil fortsette
Mange hevdet i media i 2016 at det 
ville bli helt slutt på korttidsutleie 
av leiligheter i leilighetskomplek-
ser som følge av at lokale myn-
digheter forlangte at regelverket 
måtte følges. Så har ikke skjedd. 
Nå er det mange som mener at 
det vil bli slutt på utleie gjennom 
Airbnb. Problemstillingen rundt 
Airbnb er nøyaktig den samme 
som var tema i 2016.

De aller fleste Airbnb-leilig-
heter leies ut av privatpersoner. 
Problemet oppstår når admini-
strasjonen for et leilighetskom-
pleks står som utleier, og plutselig 
disponerer et større antall lei-
ligheter. Dette er i praksis et prak-
tisk problem som er lett å omgå 
ved å la eier være utleier.

Det er heller ikke stor forskjell 
på Airbnb-leiligheter og «Farm-
stay» og «Homestay» som er to 
konsepter lokale myndigheter 
mange steder har stimulert til for 

å skape inntekter til familier. 

Homestay «big business»
I Nord-Thailand er det mange sted-
er hele landsbyer hvor de største 
inntektene kommer fra Homestay. 
Dette markedsføres via nettsteder 
som booking.com, airbnb.com, 
thailandske nasjonale og lokale 
turistmyndigheter og en rekke 
reisebyråer. Noen steder er dette 
så gjennomført at hele busslaster 
med turister ankommer landsby-
er. Gjestene innkvarteres i hus og 
bungalows. Neste dag rengjøres 
landsbyen i all hast slik at den ser 
ut om en helt normal landsby før 
neste busslast kommer.

Resorter uten hotellisens
Ute på landsbygda og i utkantene 
av provinsbyene, er det også tuse-
ner av «resorter». Dette er ofte re-
sorter med fra tre-fire bungalows 
eller rom. De leies ut til vanlig 
overnatting men også som short-
time-hoteller, som i storbyene. 
Mange ligger i nærheten av kara-
okebarer. Det er nok de færreste 
av disse som har hotellisens.

Skulle det bli forbud mot å leie 
ut private leiligheter, bungalower 
eller hus for mindre enn tretti 
dager, ville det ta inntektene fra 

HUA HIN: Til tross for at rettsvesenet har slått ned på utleiere i Hua Hin, er det fortsatt mange Airbnb-tilbud der.

AV: TERJE ENGØ

te@thailandstidende.com

Landemerke i Pattaya til salgs

For raskt salg: Nå kun 13 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!

■
■
■
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Det kan være lurt å sjekke Airbnb, 
spesielt om flere reiser sammen, 
eller om en er en barnefamilie. 
Det finnes tusener av leiligheter, 
villaer og bungalower til leie i 
Thailand. Ikke bare i Bangkok og 
de viktigste turistområdene, men 
også ute i provinsen.

Hva som er best av hotell eller 
Airbnb avhenger av hvem du er 
og dine preferanser. På hotell får 
du ofte service du har bruk for. 
Det kan være bestilling av drosje, 
ferdig frokost og andre måltider, 
forretningssenter med kopimaski-
ner, printere og annet du måtte ha 
bruk for, treningssenter, osv.. Kort 
sagt, reiser en som singel og klarer 
seg godt med et rom på rundt 30 
kvadratmeter, er nok hotell det en-
kleste og beste.

Store reisefølger 
For et større reisefølge som gjerne 
vil ha litt plass, så blir Airbnb nor-
malt atskillig rimeligere. En kan 
selv velge om en vil lage frokost el-
ler gå ut og spise på restaurant. En 
skal huske på at frokost for seks 
voksne i Thailand kan koster 300 
kroner eller mer. Dette må legges 
til prisen om en sammenligner 
hotell og Airbnb, men fortsatt 
kommer nok Airbnb-leiligheter 
rimeligere ut.

Det har stadig blitt vanligere at 
hotellene tilbyr rom med og uten 

På Airbnb kan du finne veldig rimelig overnatting – mye billigere 
enn på hotell. Men det er likevel ikke alltid Airbnb er det beste 
alternativet.

Velge hotell eller Airbnb?

frokost. I tillegg kan du få lavere 
pris om du bestiller uten mulighet 
for å avbestille. Slike regler er det 
et mylder av hos Airbnb, så vurder 
de totale kostnadene før du tar en 
avgjørelse.

Villa i Hua Hin
Hua Hin er et populært sted for 
familier som vil oppleve Thailand, 
eller kanskje en kameratflokk som 
vil spille golf. Vi fant en villa med 
svømmebasseng og fire soverom 
tilgjengelig for kun 721 kroner på 
Airbnb. Den ligger fem kilometer 
til Hua Hin sentrum, like langt til 
golfbane og vannpark. Inkludert 
er Wifi, TV, stereo, kjøkken med 
oppvaskmaskin og utvask av lei-
lighet ved avreise. 

Selv om vann og strøm kommer 
i tillegg til prisen, er dette utrolig 
rimelig for en stor familie eller 3-4 
vennepar. 

Billig sentralt i Bangkok
Eller hva med en leilighet med 
tre soverom 500 meter fra Nana 
Plaza i Bangkok? Kun 701 kroner 
pr natt. Mulighet til å benytte ter-
rasse på taket, svømmebasseng, 
fullt utstyrt kjøkken, WiFi og re-
sepsjon med døgnvakt. En fami-
lie eller tre vennepar som reiser 
sammen får ikke noe i nærheten 
av denne standard om de bor på 
hotell i dette området.

AV: TERJE ENGØ

te@thailandstidende.com

store mengder thaier. Riktignok er 
det militæret som styrer Thailand 
for tiden, men de er også avhen-
gig av popularitet i befolkningen, 
spesielt siden det er planlagt valg 
til neste år. Så det spørs om de vil 
skape seg så mange fiender som et 
slikt forbud kan føre til.

Gått for langt
Rettssakene i Hua Hin må nok i 
første rekke sees på bakgrunn av 
at en del leilighetskomplekser i 
praksis har hatt behov for å øke 
inntektene og da har strukket 
strikken for langt. Noen har hatt 
usolgte leiligheter, andre har hatt 
leiligheter som eierne bare bruker 
noen få uker hvert år. Disse har de 
forpliktet seg til å leie ut for å skaf-
fe eierne inntekter.  Disse har så 
gjennom markedsføring på nett-
steder som Agoda.com og Book-
ing.com fremstått som hoteller.

Selv om det ble satt søkelys 
på dette allerede i 2016, har aks-
jonene den gang ikke gitt annet re-

BILLIG I BANGKOK: Flotte leiligheter som denne, 500 meter fra Nana 
Plaza, kan du leie for 701 kroner pr natt.

sultat enn at etter kort tid har alt 
vært tilbake til normalt.

Når dette skrives er det på 
Airbnb fortsatt et stort utbud av 
leiligheter og villaer i Hua Hin.

Skattereglene må følges
I Thailand skal du betale 12,5 
prosent skatt på leieinntekter fra 
dag én. Dette er regulert i en lov 
om beskatning av eiendom og bo-
liger. Skatten kan bli ilagt en eier 
etter skjønn om han hevder at han 
ikke har mottatt noen form for 
betaling fra gjester som har benyt-
tet eiendommen.

Denne skatten tilfaller de 
lokale myndighetene i sin hel-
het. Det er derfor viktig å oppgi 
alle leieinntekter, både for ikke 
å risikere straff, men også for å 
opprettholde et godt forhold til 
lokale myndigheter. Det kan være 
avgjørende for den behandling du 
får om for eksempel en konkur-
rerende hotelleier rapporterer 
deg til myndighetene.

fakta

Airbnb
Formidler overnatting mellom 
utleiere og leietakere via webside og 
mobilapp. Desidert største i sitt slag 
i verden. Appen er i dag tilgjengelig 
i 191 land, har over fem millioner 
rom til leie og har formidlet over 
300 millioner overnattinger.

Grunnlagt i 2008 i California på 
basis av noen som ville leie ut en 
luftmadrass (derav «air») og tilby 
frokost («Bead & Breakfast – bnb). 

Formidlet fra februar 2017 til februar 2018 1,2 millioner overnat-
tingsdøgn i Thailand, til en verdi av ca. fire milliarder baht, ifølge fir-
maet selv. Dette var en økning på 66 prosent fra tidligere 12-måned-
ersperiode.

Formidlere av utleie får noen steder problemer med myndighetene. 
I 2016 sendte det spanske finansdepartementet brev til utleiere på 
Airbnb som ikke hadde oppgitt leieinntekt i selvangivelsen. I Aus-
tralia sa anonyme kilder i statsadministrasjonen i 2016 at de 75.000 
utleierne på Airbnb ville få økt sannsynlighet for skatterevisjon.

I New York City er det forbudt å leie ut for kortere perioder enn 
30 dager. I San Francisco finnes det en lov som pålegger utleier via 
Airbnb å registrere seg hos myndighetene før de leier ut. De må 
betale skatt, og kan ikke leie ut i mer enn 90 dager pr år.

I Europa har Paris, Berlin og Barcelona vedtatt strenge lover for slik 
utleie. I Amsterdam samarbeider myndighetene med Airbnb om å 
gjøre utleiere oppmerksomme på at de må betale skatt. I London kan 
man ha korttidsutleie kun 90 dager av året.

EU har oppfordret medlemsstatene til ikke å forby delingsmodeller 
som Airbnb og Uber. De kan vedta reguleringer. men forbud bør kun 
være «siste utvei».

I USA det er større samarbeid mellom myndighetene og Airbnb. De 
som har tjent mer enn 20.000 dollar et år får skattekrav fra myn-
dighetene. Airbnb har også liste over offentlige reguleringer for ulike 
byer. (Kilder: Wikipedia, Airbnb)

■

■

■

■

■

■

■

■
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Siam Ocean View:

Siam Royal Ocean View:

xx

RESALE:

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 leiligheter har høy europeisk standard, med store 
balkonger og flott utsikt.

NB: Her har vi leiligheter til salgs med inntil 7 års finansiering
til 0 prosent rente. Innskudd på så lite som 10 prosent.

Leie for å eie

Siam Ocean View & Siam Royal Ocean View

Fra 25.000 baht pr måned.
Sjekk hva som er ledig på
www.siamroyalhill.com

Hvis du bestemmer deg for å kjøpe en 
leilighet du leier, trekker vi fra allerede 
innbetalt leie på kjøpesummen!

Trenger du leilighet med god beliggenhet?
Kontakt Jan Arne på tlf. 088 525 2085
Thai: Ta kontakt med Sam (sekretær) på tlf. 089 249 0916
www.siamroyalhill.com – siamroyalhill@gmail.com

Unit Nr. Floor SQM Bed/Bath Price THB
201 2 82 1/1 5.000.000,-
308 3 95 2/2 5.900.000,-
404 4 112 2/2 7.800.000,-
405 4 145 2/2 10.900.000,-
704 7 157 11.500.000,-
706 7 195 13.900.000,-

Happy Hour kl. 17–19
hver dag på

Siam Royal Bar & Grill

Følg oss på:
Siam Royal Bar & Grill

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

Leiligheter til leie

SOLGT
SOLGT

Siam Ocean View:

Siam Royal Ocean View:

xx

RESALE:

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 leiligheter har høy europeisk standard, med store 
balkonger og flott utsikt.

NB: Her har vi leiligheter til salgs med inntil 7 års finansiering
til 0 prosent rente. Innskudd på så lite som 20 prosent.

Leie for å eie

Siam Ocean View & Siam Royal Ocean View

Fra 25.000 baht pr måned.
Sjekk hva som er ledig på
www.siamroyalhill.com

Hvis du bestemmer deg for å kjøpe en 
leilighet du leier, trekker vi fra allerede 
innbetalt leie på kjøpesummen!

Trenger du leilighet med god beliggenhet?
Kontakt Jan Arne på tlf. 088 525 2085
Thai: Ta kontakt med Sam (sekretær) på tlf. 089 249 0916
www.siamroyalhill.com – siamroyalhill@gmail.com

Unit Nr. Floor SQM Bed/Bath Price THB
201 2 82 1/1 5.000.000,-
301 3 82 1/1 5.500.000,-
302 3 82 1/1 5.500.000,-
308 3 95 2/2 5.900.000,-
404 4 112 2/2 7.800.000,-
405 4 145 2/2 10.900.000,-

Unit Nr. Floor SQM Bed/Bath Price THB
103 1 96 2/2 8.500.000,-
201 2 117 2/2 10.900.000,-
202 2 94 2/2 8.900.000,-
502 5 94 2/2 8.900.000,-
503 5 98 2/2 8.600.000,-
703 7 98 2/2 9.500.000,-

Happy Hour kl. 17–19
hver dag på

Siam Royal Bar & Grill

Følg oss på:
Siam Royal Bar & Grill

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

Leiligheter til leie

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

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
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Bekymring om mistrivsel og narkotika:

Kjetil Prestesæter er daglig leder 
i Norsk Massasjeforening, som 
siden starten i 2013 har fått over 
550 medlemmer. Ca. 300 av disse 
medlemmene er thaier, og fore-
ningen har da også en egen kon-
taktperson for thaier, ved navn 
Chutikarn Pha Esland. Det er hun 
som sammen med Prestesæter er 
drivkraften bak nystartede Thai-
landsk Helseforening. 

– Foreningen vil jobbe for å 
bedre fysisk og psykisk helse blant 
thaier i Norge, sier Prestesæter, 
som opplyser at de har kontakt 
med helsedepartementet i Thai-
land og ambassaden i Oslo, og 
samarbeider med kulturskoler og 
andre grupper i Norge.

Isolert ungdom
– Det er et økende problem i Norge 
at thaiungdom mistrives, isolerer 
seg og gjør det relativt dårlig på 
skolen. Det gjøres derfor en jobb 
for å skape et positivt miljø som 
kan støtte dem, sier Prestesæter.

– Har det vært noen undersøkel-
ser om denne mistrivselen, eller er 
det mest enkeltstående tilbake-
meldinger dere får?

– Jeg kjenner ikke til noe for-
mell undersøkelse. Men det er 
bekymring i thaimiljøet, og for 
eksempel narkotikamisbruk later 
til å øke. Thaikvinnene ligger helt 
på bunnen når det gjelder utdan-
ningsnivå blant innvandrere, og 
også på norskferdigheter.

Med utgangspunkt i Norsk Massasjeforening er nå Thailandsk 
Helseforening startet i Norge. 7. juli arrangerer de fotballkamp 
mellom thaiungdom i Bergen og Stavanger. Lederen i Norsk Mas-
sasjeforening får bekymringsmeldinger om thaiungdoms mis-
trivsel og narkotikabruk, og vil ha foreldrene involvert.

Ny helseforening for thaiungdom

AV: DAG A. EKEBERG

dag@thailandstidende.com

DRIVKREFTER: Kjetil Prestesæter og Chutikarn Pha Esland roper var-
sku om thaiungdom, og starter helseforening. (Foto: Privat)

KAMP: 7. juli er det vennskapskamp i fotball i Sandnes.

SATSER: Ny helseforening er lansert. (Faksimile: Facebook)

– Svakt miljø
– Jeg tror det er viktig at de thai-
kvinnene som ligger nederst på 
skalaen ikke bare isolerer seg 
sammen med lignende kvinner, 
thaimassasjemiljøet er temmelig 
svakt på alle måter, sier Preste-
sæter, som er daglig leder for to 
massasjesteder i Oslo, Vel & Være 
på Grünerløkka og Oslo Massasje-
senter på Egertorget.

Chutikarn Pha Esland driver 
også to klinikker, under navnet Pha 
Thai Sukkho, nærmere bestemt i 
Stavanger og Madla. Prestesæters 
klinikker er i hovedsak ordinær 
massasje, men med noe thaimas-
sasje på ett av stedene. Esland til-
byr thaimassasje.

Satser på fotball
Chutikarn Pha Esland forteller om 
fotballaktiviteten: – En aktivitet 
er å samle barn og ungdom med 
thaibakgrunn til fotballtrening, og 
i juli blir det bykamp mellom Sta-
vanger og Bergen.

Hun sikter til en vennskaps-
kamp den 7. juli i Sandnes. Hun er 
blitt lovet tilstedeværelse fra den 
norske ambassaden. Det jobbes 
også med å starte en fotballgruppe 
i Oslo. Alle gruppene er å finne på 
Facebook.

–  Er det planlagt flere kamper?
– Ja, det er planlagt kamper 

også andre steder, sier Esland.
– Det som er veldig gøy nå er 

at de har to fotballgrupper, en for 

stor ungdom/unge voksne, og en 
for yngre barn der mammaene er 
med på banen og spiller sammen 
med barna. Det skaper en helt 
annen aktivitet enn når de bare 

sender barna ut alene, og thai-
kvinner med forskjellig bakgrunn 
møtes, ikke bare massører, avslut-
ter Prestesæter.

Råd vil luke ut sextjenester

To massasjeforeninger

Et samarbeid mellom de to foreningene for thaimassører i Norge, ambas-
saden og det thailandske helsedirektoratet er startet, og målet er å øke 
seriøsiteten i bransjen og luke ut useriøse aktører – underforstått steder 
hvor det drives ulovlig, inkludert de som tilbyr seksuelle tjenester.

Planen er at medlemmer skal sertifiseres og at det skal bli et felles 
regelsett for alle thaimassører i Norge. Det kan bli snakk om strengere 
fagkrav. Leder Tore Skifjeld i Foreningen for thaimassører i Norge opp-
lyser at planen er at alle må gjennomgå såkalte VEKS-kurs innen viten-
skapslære, etikk, kommunikasjon og samfunnslære. Skifjeld er redd for at 
momsfritaket blir fjernet hvis ikke bransjen er seriøs nok.

I tillegg til Norsk massasjeforening, som har ca. 300 thailandske medlem-
mer, finnes Foreningen for thaimassører i Norge (ThaiMF). De har 295 
medlemmer.

Foreningene tar hhv. 990 og 1000 kroner i medlemskontingent pr år, 
og tilbyr gunstige ordninger for ansvarsforsikring. Det er også lettere å 
oppnå momsfritak når man er medlem i en forening, får vi opplyst.
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Pensjonistforbundet vil at nordmenn i utlandet engasjerer seg:

Etter å ha blitt enstemmig gjen- 
valgt som leder av Pensjonistfor-
bundet, var Jan Davidsen klokke-
klar i sin oppfordring til pensjon-
ister som bor utenfor Norge: – Bli 
med på å sette kraft bak kravene 
om en bedre alderdom for pens-
jonistene. 

Rett etter avslutningstalen på 
Pensjonistforbundets landsmøte 
på Storefjell i juni, var det en opp-
lagt og kamplysten gjenvalgt leder 
som møtte Thailands Tidende for 
en prat om hva forbundet gjør 
og vil gjøre for å bedre forhold-
ene for norske pensjonister som 
oppholder seg utenlands. At det 
partipolitisk uavhengige Pensjon-
istforbundet regnes som en makt-
faktor ble bekreftet av at Jonas 
Gahr Støre (Ap), Knut Arild Harei-
de (KrF), Audun Lysbakken (SV) 
og LO-leder Hans-Christian Ga-
brielsen hadde tatt turen til fjells. 
Partier som Høyre og Frp sendte 
ingen representanter, ei heller el-
dreminister Åse Michaelsen (Frp), 

Pensjonistforbundet er en 
maktfaktor i norsk politikk, 
og de ønsker nå å sette prob-
lemstillinger for nordmenn 
i utlandet på dagsordenen. 
Vi fikk en prat med lederen 
etter at han ble gjenvalgt på 
landsmøtet på Gol nylig.

Ønsker flere utenlandsmedlemmer

som meldte avbud i siste liten, noe 
Jan Davidsen kritiserte blant an-
net på NRK1s program «Torp». 

– Viktig å være engasjert!
– Ifølge mange nordmenn som bor 
utenlands gir frivillig medlemskap 
i Folketrygden for dårlige ret-
tigheter, og er for dyrt. Er dette noe 
Pensjonistforbundet er opptatt av?

 – Vi prøver å fange opp hele 
spekteret av saker som gjelder 

TEKST/FOTO: HELGE HEYERDAHL

hh@thailandstidende.com

KRITISK: Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen i aktivitet på landsmøtet på Gol. Han liker ikke den økono-
miske utviklingen for norske pensjonister. (Foto: Johnny Syversen)

bedre levekår for eldre, og dette 
kan stå som et godt eksempel på 
nettopp det. Noen spesiell politikk 
på dette har vi ikke foreløpig, men 
dette viser at det er viktig å være 
engasjert i Pensjonistforbundets 
arbeid. Det for å få satt viktige 
saker som dette på dagsorden, så 
vi kan sørge for å bidra til å få kraft 
bak kravene, sier Davidsen, som er 
leder for ca. 140.000 medlemmer i 
forbundet. 

Vil ha flere medlemmer 
– Har dere mange medlemmer som 
bor utenlands? 

 – Det har jeg ikke full oversikt 
over, men det er et stort potensi-
ale, for det er mange saker som 
opptar dem som vi kan få satt på 
dagsorden. Vi vil gjerne ha flere 
medlemmer som har disse prob-
lemstillingene, så vi kan ha en 
enda større innflytelse når vi slåss 
for pensjonistenes rettigheter, 
som blant annet en økning av pen-
sjonen. 

Davidsen skryter av et «utrolig 
fremoverlent landsmøte, med stor 
vilje til å gjennomføre vedtakene». 

Flere ting opptar
– Hvilke problemstillinger hører 
dere om fra nordmenn utenlands? 

 – I første rekke handler det om 
det å ha bolig to steder, og om den 
dagen man trenger hjelp hjemme 
i Norge. Det handler også om den 
fellesnevneren vi alle har, i forhold 
til trygdeoppgjøret, og utviklingen 

av det.
Davidsen trekker også frem be-

hov for tannbehandling og for en 
sykehjemsplass den dagen man 
kommer hjem.

Fire år med nedgang
Diskusjoner om at pensjonis-
tene for fjerde år på rad får dår-
ligere økonomi på grunn av lav 
lønnsvekst var en het potet på 
landsmøtet. 

 – Med dagens ordning under-
reguleres pensjonistene med 0,75 
prosent, i forhold til hva arbeids-
takere får. I praksis betyr det at de 
som har jobb «slipper unna» real-
lønnsnedgang i dårlige tider, sier 
Davidsen. 

SV fikk trampeklapp
Audun Lysbakken var opptatt 
av at politikerne sørger for egen 
lønnsfest, noe han vil forsøke å få 
en stopp på. 

 – Pensjonistene har fått mindre 
å leve av fire år på rad, samtidig 
som det er lønnsfest for landets 
elite. Vi i SV foreslår at politikerne 
skal få den samme marginale øk-
ningen som pensjonistene, sa Lys-
bakken til trampeklapp i salen. 

Da trygdeoppgjøret ble lagt 
fram den 24. mai kom det fram at 
grunnbeløpet i Folketrygden økes 
med 3,47 prosent fra 1. mai, dvs. 
at pensjonistene i 2018 må belage 
seg på å få mindre å rutte med enn 
i 2017.

fakta

Pensjonistforbundet
Leder: Jan Davidsen, nettopp 
gjenvalgt. Han er tidligere leder 
av Fagforbundet – Norges største 
fagforbund.

Medlemmer: ca. 140.000.
850 lokallag over hele Norge. 
10.000 frivillige hjelpere. 

Handlingsprogram: Slåss for de el-
dres beste innen helse og omsorg, 
aktivisering, økonomisk trygghet 
og forutsigbarhet, samt selvstendighet for eldre som ønsker det, for 
eksempel i form av bolig. 

Pensjonistene taper penger for fjerde år på rad i årets trygdeopp-
gjør. Hvis du hadde 240.000 kroner i pensjon i 2014, har du pr i dag 
24.000 kroner mindre pensjon før skatt, ifølge Pensjonistforbundets 
webside. Årsaken er at pensjonen er regulert lavere enn prisveksten.

■

■

■

■
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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

                    Jonas Gahr Støre (Ap-leder):
At pensjonistenes velferd skal være et felles ansvar, og ikke privatiseres. 
Han vil gi mer penger enn dagens regjering til saker som angår dem. 

                    Audun Lysbakken (SV-leder):
Vil forsøke å sørge for at stortingsrepresentantene ikke får ett øre mer i 
lønnsøkning enn en gjennomsnittspensjonist. 

                    Knut Arild Hareide (KrF-leder):
Å øke pensjonen for de av pensjonistene som får minst, og spesiell fokus 
på de enslige, som i stor grad har det trangere økonomisk fordi de bare 
har én inntekt. 

                    Hans-Christian Gabrielsen (LO-leder):
At LO står sammen med Pensjonistforbundet om at forhandlinger av 
trygdeoppgjør for pensjonister skal skje i Stortinget, ikke i Regjeringen.

Dette lovet de:
MOT PRIVATISERING: Ap-leder Jonas Gahr Støre kom med lovnader 
overfor Pensjonistforbundets leder på Gol. (Foto: Johnny Syversen)
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Stor interesse for billig helseforsikring lansert av svensker:

Offentlige sykehus i Phuket har 
store utgifter på uforsikrede ut-
lendinger, inkludert svensker, slik 
svensk presse har rapportert om 
i år. Dette var utgangspunktet for 
et initiativ fra Samorganisationen 
för Svenskföreningar i Thailand 
(SAMS), som jobber med dette 
på vegne av foreningene i Udon 
Thani, Hua Hin og Phuket. Kjell 
Nyström er talsmann, og forteller 
at initiativet for å få til en gruppe-
forsikring kom frem på et møte 
mellom SAMS og forsikringsagent-
en Eric Dohlon i mars i år.

– SAMS driver jo i første rek-
ke med å motivere den svenske 
staten til å betale helsekostnader 
for svenske skattebetalere bosatt 
utenfor EU, kanskje i henhold til 
den norske modellen. 

Han sier at møtet med Dohlon 
kom i stand for å finne alternativer 
uansett alder, da statlige løsninger 
ofte tar lang tid å få jobbet frem

Når det gjelder nordmenn, sier 
Nyström:

– Jag tror sikkert at også nord-
menn kan være interessert i dette. 
Denne gruppeforsikringen vi håp- 
er å få i stand er for alle nasjonali-
teter. 

Misforståelser om full dekning
Det er noen misforståelser ute og 
går. På Svenskföreningen i Hua 

Etter medieoppslag om utlendinger uten forsikring har en svensk 
forsikringsagent i Phuket lansert en ny forsikringsordning. Hele 
1.500 personer har meldt sin interesse så langt. Ordningen har 
en god del unntak, og gir behandling kun på offentlige sykehus, 
men prisen er god, kun ca. 25.000 baht i året. Unikt er også at den 
skal gjelde livet ut, uten premieøkning.

Ny forsikring, samme premie for alle

Hins hjemmeside står det at «in-
gen sykdom er unntatt, forsikrin-
gen dekker alle eksisterende syk-
dommer». Dette stemmer ikke. 
Det er flere unntak (se egen fakta-
rute), slik man finner i de fleste 
helseforsikringer. Det er heller 
ikke mulig å få dekket behandling 
til eksisterende sykdommer, men 
det jobbes med å få inn dette fra 
og med neste år.

Svensk forsikringsagent
Eric Dohlon er mannen bak grup-
peforsikringen. Han startet E & I 
Broker Co. i 2008. I 2016 byttet de 
navn til Bangkok Insurance Bro-
kers. Kontoret er imidlertid fort-
satt i Phuket. Dohlon har svenske 
foreldre, men er født i Bangkok og 
har bodd i Thailand hele sitt liv. 
Han er thailandsk statsborger. Han 
korresponderer med oss på eng-
elsk, som vi oversetter til norsk:

– Vi holder på å forhandle med 
et fåtall forsikringsselskaper og 
har ennå ikke bestemt hvem som 
vil tilby den første polisen.

– Når tror du denne polisen kan 
bli en realitet?

– Vi holder fortsatt på å samle 
sammen navn på interesserte. Jeg 
trenger flere yngre mennesker for 
å gjøre opp for alle de eldre som 
har meldt seg på.

Dohlon sier at hvis de velger et 

AV: DAG A. EKEBERG

dag@thailandstidende.com

FORSIKRER: Eric Dohlon er mannen bak Bangkok Insurance Brokers. 
Han er svensk men har bodd i Thailand hele sitt liv. (Foto: Privat)

eksisterende forsikringsformat, 
som allerede har godkjenning fra 
Insurance Commision, så kan de 
starte å tilby polisen raskt, kanskje 
allerede i sommer.

Ikke alle aldre ennå
Dohlon sier at for ham er det vik-
tig at gruppen blir levedyktig på 
lang sikt. Han sier at de ikke nød-
vendigvis vil få til de beste beting- 
elsene i starten, men etter det 
første året, med statistikk over 
innkomne krav, har de bedre kort 
på hånda å forhandle med for an-
dre året.

– Eldre mennesker vil muligens 
ikke bli innlemmet i ordningen 
inntil vi har godkjennelse fra In-
surance Commission. Det vil si at 
vi kanskje ikke klarer å forsikre 
alle som vil det første året.

Premien kan gå ned
Det sies at forsikringspremien vil 
bli 25.000 baht i året, men dette er 
et foreløpig anslag:

– Hvis offentlige sykehus virke-
lig er mye billigere enn private vil 
premien gå ned andre året.

Denne polisen gir en dekning 
på inntil 500.000 baht i året. Det 
er mulig å utvide dekningen med 
ytterligere 500.000, en såkalt «Op-
tional Medical Cover». Om kost-
nadene for den sier Dohlon:

– Den utvidede dekningen vil 
koste mye mindre enn basispolis-
en, jeg antar omlag halvparten. 

1.500 meldt interesse
Dohlon har via websiden til Bang-
kok Insurance Brokers i skrivende 
stund fått inn 1.849 registreringer 
fra folk som er interessert i ord-
ningen. Han sier at det er noen 
gjengangere. Staben har gått gjen-
nom alle navnene, og kommet til 
at totalen er på ca. 1.500 personer. 

–  Hvor mange personer trenger 
dere på lista før dere går i gang og 
tilbyr ordningen?

– Alle forsikringsselskapene vi 
forhandler med er klare over den 
potensielle størrelsen på denne 
gruppen. De vil gladelig kjøre i 
gang hvis det er minst 500 per-
soner som deltar.

De ca. 1.500 personene som 
har meldt sin interesse har ikke 

RIMELIG FORSIKRING: Ordningen presenteres grundig på hjemmesiden 
til Bangkok Insurance Brokers, www.insurance-in-thailand.com

Kritisk til forsikringsbransjen
Forsikringsagent Eric Dohlon har tjue års fartstid innen forsikring i Thai-
land, de siste ti år med eget firma. Han har ikke mye pent å si om bransjen:

– Altfor mange forsikringsagenter selger forsikring kun for personlig 
berikelse. Altfor mange jobber også ulovlig, både thaier og utlendinger. 
Selv blant de som har lisens er det mange som ikke burde solgt forsikring, 
for de vet ikke nok om det de selger. 

Dohlon sier at private sykehus tar seg altfor godt betalt når det er for-
sikringsselskaper inne i bildet, men istedenfor å gjøre noe med problem-
et, skyver forsikringsselskapene heller kostnadene over på forsikrings-
takerne. Han tror at helseforsikringen han lanserer vil gjøre at private 
sykehus får merke at de taper pasienter til de offentlige sykehusene.
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blitt bedt om å foreta noen bin-
dende påmelding, så det kan ikke 
sies med sikkerhet hvor mange 
deltakere som vil være med fra 
starten av.

Dohlon sier at han forventer at 
antallet forsikringstakere har pas-
sert 5.000 ved utgangen av 2018. 
Han tror det vil være hele 40.000 
deltakere ved utgangen av 2019.

Ikke eksisterende sykdom
– Hvordan er status pr i dag an-
gående dekning av eksisterende 
sykdommer («pre-existing medical 
conditions»)?

– Eksisterende sykdommer 
er normalt dekket i gruppefor-
sikringer når det er en jevn blan-
ding av unge og eldre medlem-
mer. Men gjennomsnittsalderen i 
denne gruppen er 65 år og tretti 
prosent er over 70. Med en så høy 
andel eldre vil det være umulig å 
forlange at et forsikringsselskap 
skulle dekke eksisterende syk-
dommer i begynnelsen av et sam-
arbeid.

Dohlon legger imidlertid til: 
–  Jeg håper å få dette inkludert 

i ordningen etter at gruppen har 
eksistert i minste ett år, når vi har 
statistikk over hva slags krav som 
har kommet inn.

Dekker ikke alkoholmisbruk
Men Dohlon er klar på hvem som 
er målgruppen, og at de ikke øn-
sker folk som allerede er syke 

grunnet livsstilen de har valgt i 
Thailand:

– Hovedmålet er å tilby en 
rimelig helseforsikring til så man-
ge mennesker som mulig. Vi kan 
ikke tilby en altdekkende for-
sikring til personer som lot være 
å kjøpe forsikring før de ble syke, 
men som nå vil være med i ordnin-
gen, og dermed bli en økonomisk 
belastning for de andre.

Han poengterer: – Syke, eldre 
mennesker må leve med den livs-
stilen de valgte og ta konsekven-
sen av sine valg. Hvis de er blitt 
syke som følge av egne valg kan de 
kun skylde på seg selv.

Dette gjenspeiler seg også i 
polisen, slik den er presentert 
i skrivende stund på websiden 
til Bangkok Insurance Brokers. 
Forhold med AIDS/HIV er ikke 
dekket, ei heller sykdommer som 
følge av alkohol- og narkotikabruk. 
Ulykker som følge av alkoholbruk 
eller risikosport er ikke dekket, og 
ei heller motorsykkelulykker.

Dekker ikke mopedulykker
– Er det normalt at skader fra mo-
torsykkelulykker er unntatt?

– Slike skader er ekskludert for 
å holde kravene i ordningen lave. 
Det er viktig at det er lave krav for 
å kunne holde forsikringspremien 
lav. Medlemmer kan kjøpe ekstra 
skadeforsikring, eller sykefor-
sikring, for å dekke motorsykkel-
ulykker.

fakta

Dette er forsikringen:
Dekning: 500.000 baht dekning i basispakken, ytterligere 500.000 
baht i valgfri pakke

Premie: Ca. 25.000 baht pr år for basispakke og ca. 12.500 baht 
tillegg for valgfri pakke

Dekker kun behandling på offentlige sykehus (drøyt 1000 stykker), 
ikke private sykehus

Fornyelse av polisen er garantert livet ut

Premien er den samme for alle forsikringstakere, uansett alder

Åpen for alle nasjonaliteter, inkludert thaier

Skal være åpen for alle aldre, men ikke i ordningens første år

Dekker kun innleggelse, ingen poliklinisk behandling

Ingen dekningen utenfor Thailand

Sykdom dekkes ikke de første 30 dagene, men ulykker dekkes fra 
første dag

Visse sykdommer, inkludert kreft, vil ikke dekkes de første 180 
dagene

Premien reduseres med ti prosent andre året for de forsikrings-
takere som ikke gjør noen krav. 

Deretter reduseres den med fem prosent pr år inntil man kan oppnå 
maks reduksjon på 25 prosent femte året. Leverer man inn krav går 
man tilbake til null rabatt.
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fakta

Dette er ikke dekket:
Allerede eksisterende sykdommer (det jobbes med å få dette til)

Personer som har hatt kreft eller nyresvikt

Aldersrelaterte sykdommer (se eget avsnitt i artikkelen)

Motorsykkelulykker (dekning kan kjøpes separat)

Behandling relatert til AIDS/HIV

Narkotika- eller alkoholrelatert sykdom

Ulykker skjedd under betydelig alkohol- eller narkotikarus

Spise- og søvnforstyrrelser

Organtransplantasjoner eller poliklinisk dialysebehandling

Medisinske rutinesjekker og vaksinasjoner

Rekonvalesens etter behandling

Tannlegebehandling

Dette var noen viktige unntak, men det er flere. Les polisen
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Bygget på sveitsisk modell

Norsk helseordning skrinlagt

Forsikringsordningen «Affordable health insurance» til Bangkok Insur-
ance Broker er løselig bygget på sveitsisk modell, opplyses det. Sveits har 
et system hvor innbyggerne er påkrevd å kjøpe minimum en basispakke 
innen helseforsikring. De kan velge forsikringsselskap, og selskapene kan 
ikke nekte deg forsikring, og kan ikke variere premien avhengig av for-
sikringstakers helse. De kan heller ikke tjene penger på basispakken.

Der selskapene skal tjene sine penger er på tilleggspoliser som øker 
helsedekningen. Systemet er desentralisert og regulert av de lokale fylk-
ene (canton). Det offentlige gir støtte til de som ikke har råd til å kjøpe 
forsikring, og gir straffeskatt til de som lever uten forsikring.

Den norske interesseforeningen Khon Norway forsøkte i 2016 å lage en 
helseordning for sine medlemmer. Den hadde fellestrekk med den nye 
svenske ordningen, men også ulikheter. De trengte 40 medlemmer i start-
en, men fikk kun 15, så derfor ble ordningen skrinlagt i februar 2017.

Ordningen gikk ut på at medlemmene betalte inn til et felles fond for 
helseutgifter. Dekningsgrensen var 500.000 baht, som den svenske ord-
ningen, men det var en egenandel på 50.000 baht. Månedspremien var 
6000 baht. Alle skulle betale det samme uansett alder og sykehistorie. 
Planen var å øke dekningsgrensen etter hvert.

Den store forskjellen var at denne ordningen ikke gikk via noe for-
sikringsselskap, slik at alle ting var dekket, og behandling kunne foregå på 
private sykehus. Av den grunn var medlemskapet også dyrere enn dagens 
svenske løsning – ca. tre ganger dyrere.

Leder i foreningen Steinar Nodland sa til Thailands Tidende at styret 
hadde lagt ned mye arbeid i prosjektet og sa seg lei for at de ikke lyktes.

Dekker ikke aldersrelatert
– Under standard unntak er det 
nevnt «Treatment arising from 
any geriatric, psycho-geriatric or 
psychiatric condition(...)». Ordet 
«geriatric» betyr gammel, så syk-
dommer relatert til alder er altså 
ekskludert?

– Helseforsikring betaler kun 
for sykdommer som kan kureres, 
ikke kroniske tilstander eller uhel-
bredelige sykdommer. Aldersre-

laterte forhold kan ikke kureres, 
de er relatert til det å bli gammel 
og er automatisk ekskludert fra 
alle helseforsikringer. Selv om 
du hadde en helseforsikring fra 
lenge før du ble gammel, og fikk 
en aldersrelatert tilstand, så ville 
det ikke vært dekket. Dette er en 
automatisk eksklusjon for alle in-
dividuelle forsikringer og gruppe-
forsikringer.
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Ut mot underreguleringen
Interesseorganisasjonen for nord-
menn i Thailand, Khon Norway, vil 
fremover jobbe for å få fjernet un-
derreguleringen på 0,75 prosent 
for norske pensjoner. De var som 
mange andre ikke fornøyd med vå-
rens trygdeoppgjør.

Medlem i foreningen Terje Sø-
rensen stilte følgende spørsmål 
til styret i Khon Norway: «Hvorfor 
engasjerer ikke foreningen seg i 
at pensjonister blir underregulert 
ved lønnsoppgjørene slik at vi har 
tapt 14.000 kroner (250.000 er ut-
gangspunktet) i løpet av en treårs 
periode med borgerlig regjering».

Leder i Khon Norway Stei-
nar Nodland svarer at Khon Nor-
ways holdning har blitt behandlet 
tidligere, og går ut på at reduks-
jonen på 0,75 prosent må fjernes.

Han sier videre at styret vil 
sette underreguleringen på saks-
listen til høsten:

– Vi bør bruke litt tid på å finne 
ut hvordan vi kan gå frem på en 
mest mulig fruktbar måte. Vi bør 
sjekke ut hvordan vi kan få til et 
samarbeid med andre, siden dette 
er en sak som gjelder alle pensjon-
ister uansett bosted.

Om den politiske skylden sier 
han:

– Både Arbeiderpartiet og So-
sialistisk Venstreparti fastsatte 
fradraget på 0,75 prosent da de 

hadde flertall i Stortinget. At disse 
partiene, som i dag er i mindretall, 
sysler med forslag som i aktuelle 
situasjoner kan gi enda større 
reduksjoner, vil ikke få støtte fra 
Khon Norway. (red)

Leder Steinar Nodland i Khon 
Norway lover kamp mot vårens 
trygdeoppgjør. (Foto: 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

Mange helseturister
I fjor sto utlendinger for hele 3,3 
millioner sykehusbesøk på private 
sykehus i Thailand, hvorav 2,4 mil-
lioner var folk som kom spesifikt 
for behandling, mens de rester-
ende 900.000 var utlendinger som 
er bosatt i Thailand.

Det er Kasikorn Research Cent-
er som har disse tallene, og de sier 
til Bangkok Post at det i år vil bli 
en økning.

Det er i hovedsak Japan, Kina og 
Myanmar som står for økningen, 
mens det er en nedgang i tallene 

fra land i Midtøsten. 
Det er nå over ti millioner kine-

siske turister i Thailand pr år, og 
de utgjør et betydelig potensiale 
for sykehussektoren. Foreløpig er 
det kun ca. 40.000 sykehusbesøk 
fra kinesere, men det er forventet 
å øke sterkt.

Helseturister kommer av man-
ge årsaker, men det er kosmetisk 
kirurgi, tannbehandling og be-
handling mot barnløshet som er 
de tre største gruppene. (dae)
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Visningen
● Sjekk omgivelsene. Er det støy-
kilder som karaokebarer eller bygge- 
eller oppussingsarbeider nære ved?
● Sjekk at alle elektriske apparater 
virker som de skal.
● Sjekk signalstyrken på wifi samt at 
nedlastingshastigheten er aksepta-
bel. Er den rask nok til å se levende 
bilder i sanntid (f.eks. fra en tv-ka-
nal) fra utlandet?
● Hva slags rett har man på parker-
ingsplasser for bil eller moped?
● Sjekk at luftavkjølingsanlegget er i 
orden, at det er stillegående og luf-

ten er kjølig og uten ubehagelig lukt.
● Hvis det er safe på rommet, sjekk 
at den virker og at den er skikkelig 
boltet fast.
● Sørg for å få minst to nøkkelsett.
● Sjekk at vinduer og dører kan luk-
kes og låses.
● Sjekk dusj og vask, varmt og kaldt 
vann, samt toalett (toaletter i rom 
på bakkenivå har ofte problemer). 
Har baderommet avtrekksvifte?
● I et kondominium, sjekk hva slags 
regler som gjelder for fellesarealer 
inkludert svømmebasseng.
● Sjekk hva slags avtale som gjelder 
angående betaling av vann, strøm, 
kabel-tv og wifi. Myndighetene tar 
4–5 baht pr kilowattime og ca. 20 
baht pr kubikkmeter vann, så da 
kan du regne ut prispåslaget hvis du 
betaler etter utleiers egne målere. 
Du kan spare en del penger på å pru- 
te på strømraten.

Kontrakten
● Forlang å få kontrakten på et språk 
du forstår (normalt engelsk).
● Les gjennom hele kontrakten.
● Sørg for at du er fornøyd med klau-
sulen som omhandler oppsigelse og 
utflytting. Sørg for at begge parters 
oppsigelsestid er spesifisert.
● Sørg for at det spesifiseres at leie-
taker ikke kan klandres for normal 
slitasje på eiendom og inventar.
● Be om å få se skjøtet, og be også 
gjerne om en kopi, spesielt hvis du 
leier for en lang periode.
● Sjekk at det er eiendommens vir-
kelige eier som underskriver (det 
finnes du ut ved å lese skjøtet) og 
få med en signert kopi av hans ID-

Loven
● Som utlending i Thailand kan du 
ikke eie land. Det er kun leiligheter i 
et kondominium du kan eie direkte. 
Femti prosent av arealet i et kondo-
minium kan eies av utlendinger. Hus 
kan eies, men det hjelper ikke så 
mye når du ikke kan eie tomta. Like-
vel er det store mengder utlending-
er som har investert i hus i Thailand. 
De har gjort det enten ved å opp-
rette et thailandsk aksjeselskap til å 
eie huset, eller ved å registrere en 
langvarig leieavtale.
● Uansett om du  inngår en leieavtale 
eller oppretter firma så bør du bruke 
en advokat til dette. Husk at utlend-
inger ikke kan få advokatlisens i Thai- 
land, så bruk en thailandsk advokat. 

Eierskap via firma
● Hvis du oppretter et firma til å eie 
huset, så skal det være minst tre 
aksjonærer, og flertallet skal være 
thaier. Thaiene skal også ha aksje-
majoriteten. Dette vil si at du som 
utlending i utgangspunktet ikke kon-
trollerer firmaet. For å bøte på dette 
inngås det aksjonæravtaler. Det 
finnes ulike modeller. Noen velger 
å bruke «profesjonelle» aksjonærer, 
mens andre inviterer thailandske 
venner til å bli aksjonærer. Sist-
nevnte metode har en del fallgruber 
hvis man plutselig blir uvenner med 
sine tidligere venner.
● Loven forlanger at alle aksjonærer 
skal være reelle, dvs. at de skal ha 
betalt sin andel av hus og tomt. 
Dette er naturlig nok ikke tilfelle når 
mange utlendinger kjøper eiendom. 
Byråkrater rasler av og til med sab-
lene og sier at de skal slå ned på 
slikt eierskap, men hittil har det ikke 
skjedd. Mange mener at det ikke vil 
skje, fordi Thailand med åpne øyne 
har latt utlendinger kjøpe hus på 
denne måten i mange tiår og å slå 
ned på dette nå vil gi landet mange 
uvenner og reduserte inntekter fra 
turistnæringen. Hvis det skulle bli 
slått ned på denne eieformen er det 
flere eksperter som tror at det blir 
gitt en overgangsperiode hvor man 
kan endre eierskapet slik at det blir 
i henhold til loven. Det er ikke så 
mange som tror på skrekkscenarioet 
hvor utlendinger mister husene de 
har brukt sparepengene på å kjøpe.
● Det stiller seg annerledes for for-
retningsdrivende. De som har kjøpt 
større landområder for spekulasjon 
eller næringsdrift vil kunne oppleve 
at aksjelisten blir gått nøyere etter i 
sømmene.

Eierskap via 30-årig leieavtale
● Den andre metoden å kontrollere 
eiendom på er å registrere en 30-
årig leieavtale med den thailandske 
eieren. Ditt navn blir innført i skjøtet 

kort eller pass. Noen ganger er det 
undersåtter av eieren som står for 
utleien men sørg uansett for at det 
er eiendommens virkelige eier som 
underskriver og mottar depositum.
● Det skal være to vitner tilstede 
som skriver under samtidig som 
deg. Du bør vite hvem vitnene er og 
ha mulighet til å kontakte dem hvis 
behovet skulle melde seg.
● Ved langtidsleie sørg for at det 
spesifiseres hva du kan og ikke kan 
gjøre av bygningsmessige endringer. 
● En maksimal leieperiode i Thai-
land er på 30 år. Alle leieavtaler på 

tre år eller mer må tinglyses ved det 
lokale landkontor for å være rettslig 
gyldig. Da kommer det en registre-
ringsavgift inn i bildet.
● Kontrakter med rett til fornyelse 
er vanlig i Thailand, men vær opp-
merksom på at du kan få problemer 
med fornyelsen spesielt hvis eien-
dommen skifter eier før kontrakten 
skal fornyes.
● Det er også viktig at det står noe i 
kontrakten om hvem som er ansvar-
lig for vedlikehold og reparasjoner 
av eiendommen. Det er vanlig at 
leietaker er ansvarlig for små repar-
asjoner og reparasjoner av estetisk 
natur mens utleier er ansvarlig for 
større ting.

Ta bilder!
● Ta bilder av leieobjektet, både ut- 
vendig og innvendig. Ta bilder av 
møbler for å dokumentere hvor mye 
slitasje det var da du flyttet inn. Sørg 
gjerne for at utleier er med på noen 
av bildene.
● Sørg for at bildene er daterte.
● Hvis det er spesielt verdifulle møb- 
ler (f. eks. sofagrupper) som har slita- 
sjepunkter, så ta en utskrift av bil-
det, få utleier til å underskrive og 
legg det ved kontrakten.

Depositumet
● Ha håndfast bevis på innbetalt dep- 
ositum. Det beste er en bankremisse 
(Cashier’s Cheque) i eiers navn eller 
en bankoverføring til eierens konto. 
Hvis du betaler kontant så sørg for 
å få kvittering underskrevet av eier.
● Ikke gi fra deg nøklene før deposi-
tumet er betalt tilbake.

til eiendommen og leieretten din 
er således hundre prosent sikker. 
Det som ikke er like sikkert, er at 
du får fornyet avtalen. Det står ikke 
noe i thailandsk lov om å fornye en 
avtale, så hvis eiendommens eier et-
ter 30 år nekter å fornye så har du 
et problem. Hvis det er samme eier 
som da du først skrev kontrakt kan 
du ha en god sak i retten, men hvis 
eiendommen har skiftet eier står du 
på tynnere is og det kan bli snakk 
om en langvarig og kostbar retts-
sak. En ulempe ved leieavtaler er at 
investeringen din ikke nødvendigvis 
stiger i verdi, slik eiendom skal.

Banklån
● Du bør ikke belage deg på å få noe 
lån til huskjøp i thailandske banker. 
Hvis du er gift med en thai så kan 
vedkommende naturlig nok kvalifi-
sere for et lån, men det er på langt 
nær sikkert. Thailandske banker tar 
normalt ikke sikkerhet i annet enn 
håndfaste beviser på fast inntekt.
● Husk at hvis huset blir kjøpt i din 
ektefelles navn, så må du fraskrive 
deg all eierskap til huset. Dette skjer 
når papirene undertegnes på land-
kontoret. Årsaken er at utlendinger 
ikke kan eie land her, som kjent.

Flere råd
● De tre viktigste tingene for å kjøpe 
en eiendom som vil stige i verdi er 
beliggenhet, adkomst og vedlike-
hold. Et hus i et boligfelt som ligger 
kronglete til og har masse løv i gat-
ene kan være et hyggelig sted å bo 
men er vanskelig å omsette.
● Kjøp ikke en billig tomt på lands-
bygda og bygg deg et hus der, med 
mindre du gjør dette som en gave til 
din thailandske partner. På landsbyg- 
da i Thailand er det ingen som har 
råd til å betale markedspris – verken 
når det gjelder leie eller kjøp – for et 
påkostet vestlig hus.
● Vær forsiktig med å kjøpe hus i 
«miniboligfelter». Noen utlendinger 
her kjøper et lite stykke land og set-
ter opp et lite antall hus med felles 
svømmebasseng. Da blir fellesutgif-
tene høye, og en nabokrangel kan 
ødelegge hele prosjektet.
● Både når det gjelder boligfelt og 
leilighetsbygg er det tryggest å satse 
på de største prosjektene.
● Sjekk også bruktmarkedet. Det er 
ofte mange gode tilbud å finne. En 
fordel ved å kjøpe brukt er at du da 
vet hvordan boligfeltet/kondomini-
umet blir vedlikeholdt. En annen 
fordel er at du får med alt «ekstra- 
utstyret» den første eieren har in-
vestert i – vannrenseanlegg, lydsys-
temer, tyverialarm, elektrisk garas-
jedør, ekstra belysning og så videre.

Forfatter: Dag A. Ekeberg

Thailands Tidendes råd om eiendom
Leie av eiendom Kjøp av eiendom
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Mangel på butikkarbeidere
En samling av butikkeiere og eiere 
av neglsalonger i Bangkok har kla-
get til myndighetene. De finner 
ingen thaier som vil ha de utlyste 
jobbene de har ledig, og det er for-
budt ved lov å ansette utlendinger 
i slike jobber. 

Det er arbeidsrettsloven fra 
1981 som gjelder på dette om-
rådet. Der er det spesifisert 39 
yrker som skal være forbeholdt 
thaier, deriblant medarbeidere i 
detaljhandelen og i skjønnhetssa-
longer. 

Det lages i disse dager en under-
skriftskampanje på nett for at folk 
fra de tre nabolandene Myanmar, 
Laos og Kambodsja skal kunne an-

settes i slike jobber, melder avisa 
Khaosod English. 

Forretningsfolk avisa har in-
tervjuet sier at det er vanskelig å 
finne thaier, og de som blir ansatt 
slutter ofte etter kort tid. Korttids-
vikariater er også vanskelig å få 
besatt.

Det kan meget vel ha vært man-
gel på thaier som vil jobbe i disse 
yrkene i mange år, men det er først 
de siste årene at myndighetene har 
begynt å håndheve denne loven 
strengt, så mange forretningsdriv-
ende tør ikke lenger bryte loven 
slik de har gjort tidligere ved an-
settelser. (dae)

Barnetrygd og økt fødselsrate
Barnetrygden i Thailand er økt fra 
400 til 600 baht pr barn pr måned. 
Det er nettopp vedtatt, men får til-
bakevirkende kraft fra 1. januar. 

Nytt blir også at det nå kan ut-
betales trygd for tre barn pr fami-
lie, mot tidligere maksimalt to. 
Trygden utbetales til og med fylte 
seks år.

Ifølge avisa The Nation mener 
myndighetene at en 50 prosent 
økning i barnetrygden skal bidra 
til å øke fødselsraten i Thailand. 
Landet står i fare for å få en over-

vekt av eldre mennesker om noen 
år.

Det er personer som er medlem 
av Social Security i Thailand som 
har rett på barnetrygd, det vil si 
folk som har eller har hatt faste, 
ordinære jobber her. Den store 
mengden løsarbeidere og dagsar-
beidere får ikke rett til denne form 
for økonomisk støtte, men hvis de 
tjener mindre enn hundre tusen 
baht i året – og ikke er formuende 
– kan de søke om sosialhjelp. (dae)

● Vurder å leie bil med sjåfør. Det 
er ikke så dyrt og du slipper unna 
mange potensielle problemer.

● Du må ha thailandsk eller inter-
nasjonalt førerkort for å få leid bil.

● De store, internasjonale kjedene 
er ofte dyrere enn små lokale ut-
leiere og krever høyere deposi-

tum. De har imidlertid gjerne 
større utvalg og mange service-
stasjoner. De gir deg også en full-
verdig forsikring, noe du ikke er 
garantert hos alle små utleiere.

● Hvis du velger et lite firma så 
velg noen som driver kun med bil-
utleie, ikke i kombinasjon med en 
mengde andre tjenester.

● Velg en avtale med fri kilometer 

i prisen, og gå gjennom alle even- 
tuelle tilleggskostnader med utlei-
er, så vet du på forhånd hvor mye 
du skal betale.

● Forsikringen bør dekke ansvar 
(Third Party Liabiliy), kasko (Col-
lision Damage Waiver) og tyveri 
(Theft) av bilen. Vær oppmerksom 
på egenandelen.

● Sjekk leiebilen nøye 
for riper, bulker og an-
dre skader før du kjører 
avgårde. Ta gjerne bilder 
av bilen fra ulike kanter 
som bevis. Se til at even-
tuelle skader er nevnt i 
kontrakten. Sjekk også 
dekkenes tilstand.

● En del bilutleiere forlanger en 
blankoslipp av kredittkortet ditt 
som sikkerhet for bilen. Be om at 
utleier river denne i stykker når du 
leverer bilen tilbake, ellers kan de 
trekke ekstra om de for eksempel 
mener det er for lite bensin på 
tanken eller at du har laget en ripe 
i lakken.

Forfatter: Dag A. Ekeberg

Råd om leie av bil

Rådgiver:   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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CAHNTABURI: Riksveg 3 går fra Bangkok til grensen mot Kambodsja. Rv. 
317 går opp til Aranyaprathet. Her er noen severdigheter: Chao Lao Beach 
(1), Laem Sing (2), Poang Mani Garden (3), Phlio Waterfall (4), Cathedral 
of the Immaculate Conception (5), Krating Waterfall (6), Soi Dao (7).KATOLSK: Minne fra tiden med fransk okkupasjon i Chantaburi.

Chao Lao Beach (1) har vært et 
kjært utfartssted for thaier i årtier, 
men det har vært lite vestlige tu-
rister å se. Derfor er det også lite 
å se til vestlig standard der. Et 
unntak er det nye prosjektet Sand 
Dunes. Her er det vestlig standard, 
men rommene er ikke så store (32 
kvm) og de er å finne i bakkant i 
et høyhus et stykke fra stranden. 
De koster i overkant av 2000 baht 
i lavsesongen. Nærmere stranden 
finnes det  Pool Access-rom til 
omtrent dobbelt pris. De er abso-
lutt å anbefale, hvis økonomien 
er i orden. Uansett er dette pros-
jektet blitt en slags steinørken, 
noe som burde være unødven-
dig i frodige Chantaburi, som har 
dobbelt så mye årlig nedbør som 
naboprovinsene Rayong og Chon-
buri.

Men noen synes det er sjarme-
rende med gamle, thailandske 
resorter. De var der først, og har 
forsynt seg av de beste landom-
rådene med best mulig strand. Det 
kryr av slike resorter, men stand-
arden er dårlig. Et hederlig unntak 
er Cabana Resort. For 1800 baht 
Walk In-pris i lavsesong kan du 
nyte den beste stranda, med et fint 
basseng like innenfor. Rommene 
er nyoppusset, og det begynner å 
likne veldig på vestlig standard. 
Men vær tidlig ute med bestilling. 
Til og med i lavsesongen kan det 
være fullt.

Ellers er Chao Lao kjent for 
en mengde sjømatrestauranter 

som konkurrerer på pris og der-
for tilbyr et bra måltid for en bil-
lig penge. Det er også et lokalt 
utendørsmarked hver kveld like 
ved rundkjøringen i nordenden av 
stranden, og en mangroveskog rett 
i nærheten som tilbyr spennende 
naturstier. 

Laem Sing (2) har en bro – over til 
neste fastland nordover – hvor det 
faktisk er laget parkeringsplass 
for biler midt på broen. Og det er 
ikke uten grunn. Derfra ser du ut 
over et våtmarksområde som er 
ganske spesielt, med meandre-
rende elver og mangroveskoger. 
Før du tar turen over broen bør 
du imidlertid besøke et veldig spe-
sielt fengsel. Det er kalt Khuk Khi 
Kai, som rett og slett betyr fengsel 
med kyllingavføring. Ja, faktisk. 
Fengslede ble i gamle dager sper-
ret inne i underetasjen med en 
kyllingfarm på toppen og man vet 
hva som regnet ned over hodene 
på de innesperrede. Innvidde vet 
at situasjonen i dagens fengsler 
ikke er mye bedre. Dette fengse-
let er knøttlite, og ganske spesielt. 
Mange landsbyer hadde disse, 
men få er bevart for ettertiden.

Poang Mani Garden (3) er bare 
én av over tyve frukthager i pro-
vinsen som er åpne for turister. 
Men dette er en av de første på 
markedet, en av de frodigste, og 
som faktisk har en art av durian 
oppkalt etter seg – Poang Mani. 

Det folk stort sett forbinder med denne provinsen er en motorvei 
som fører til øyparadiset Koh Chang. Men hvorfor ikke stoppe 
et par dager i Chantaburi – med enorme frukthager, fossefall og 
nesten folketomme strender?

Chantaburi – urørt østkystperle

TEKST/FOTO: DAG A. EKEBERG

dag@thailandstidende.com

Verdt et stopp på vegen til Koh Chang:

1

5

STILLE: På Chao Lao Beach kan du vandre kilometervis helt alene.
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FENGSEL: Et klaustrofobisk gammelt fengsel på Laem Sing. POPULÆR FOSS: Phlio Waterfall er et kjært utfartssted i varmen.

Dette er en av de dyreste durian-
artene, og ikke uten grunn. Den 
har en veldig aromatisk og fyldig 
smak.

Vi traff en eldre dame som var 
opphavet til det hele. Hun heter 
Mani, og Poang betyr «klase», 
siden denne arten pleier å opptre 
i klaser. Da vi var innom hadde de 
ennå ikke startet med Durian Buf-
fet for sesongen, men en hyggelig 
betjening var mer enn villig til å 
vise oss rundt. Et par måneder i 
mai og juni kan man oppleve en 
buffet av lokal frukt hvis man stik-
ker innom. 

Phlio Waterfall (4) er et av de 
mer imponerende fosseområdene 
i Thailand, og er også en nasjonal-
park på 135 kvadratkilometer, 
grunnlagt i 1975. Kanskje ikke 
overveldende for norske vestlend-
inger, men thaier flokker hit på 
helger og helligdager. Det kryr av 
karpefisk i de ulike dammene opp-
over i fjellsiden, så her kan du for-
søke Fish Spa helt gratis – vel og 
merke hvis du ikke er kilen. 

Cathedral of the Immaculate 
Conception (5) er et ganske spe-
sielt syn, kanskje ikke i Frankrike, 
men definitivt i Thailand. Den 
katolske katedralen ble innviet i 
1909. I årene før dette okkuperte 
Frankrike deler av Chantaburi. For 
å få tilbake dette måtte Thailand 
gi fra seg naboprovinsen Trat til 
franske Indokina, ifølge Wikipe-
dia. Det ble imidlertid kun et kort-
varig tap, da Thailand fikk beholde 
både Trat og Chantaburi, mot å gi 
fra seg land øst for Mekong-elva til 
Laos. 

Katedralen vedlikeholdes godt 
av katolske krefter i provinsen, og 
er syn å få med seg i det normalt 
buddhistiske Thailand. 

Krating Waterfall (6) er mindre 
kjent en Phlio, men ikke mindre 
vakkert. En liten innsjø ligger som 
basis for nasjonalparken, og opp-
over i åssiden kan man nå ikke 
mindre enn 11 ulike fossefall. Det 
er imidlertid kun de tre første som 
er enkelt å ta seg til for turister 
med dårlig tid.

Soi Dao (7) er et område som 
trekker til seg golfere fra hele Thai-
land, for ikke å si hele verden. Det 
er også en nasjonalpark kalt Phu 

Soi Dao, grunnlagt i 2008, som har 
to fosser man kan besøke. Sjelden 
finner man bedre naturomgivel-
ser å spille i. Det er også en resort 
man kan bo på, og det burde være 
av interesse også for folk som ikke 
er golfspillere.

KARPER: Dammene i fossen Krating er fulle av fisk, og de spiser gjerne stangbønner.

DURIAN: Slik høster man durian i Chantaburi. Kombinert redskap for kutting og samling i en bøtte.

6

3

42
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«Beach Road får ekstra 
felt» lød en overskrift i 
Thailands Tidende for 
fem år siden. Da var ar-
beidene i Pattaya allere-
de i gang med vegens 
fjerde felt. Det skulle 
hjelpe på trafikkaoset 
skapt av busser som 
slipper av turgrupper til 
veg til øya Koh Lahn.

Å gå fra tre til fire felter hører kanskje ikke så revolusjonerende ut, 
men i praksis var det som å gå fra ett til to felter, siden det innerste feltet 
brukes til parkering, og felt nummer to nesten kontinuerlig er sperret av 
saktegående bahtbusser på jakt etter kunder og nevnte turbusser som 
dobbeltparkerer for å slippe av øyturister.

Allerede for fem år siden var det klart at myndighetene ikke ønsket 
at speedbåtene skulle operere fra Pattaya-stranda, men isteden bruke 
Bali Hai Pir. Men det skulle altså gå nesten fem år før det ble tatt affære. 
Myndighetene har i flere år holdt på å renovere Bali Hai Pir, blant annet 
med tanke på at speedbåter kan bruke denne havna. Prosjektet har vært 
gjennom mange problemer, men i mai gjorde endelig den junta-styrte le-
delsen i Pattaya alvor av truslene, og ifølge rapporter er nå de fleste båter 
å finne på Bali Hai, ikke langs stranda.

Hvor lenge dette varer er imidlertid et annet spørsmål. Båteierne kan 
operere gratis fra stranda, mens de må betale en avgift på piren. Det er 
også enklere for selgere av suvenirer å presse seg innpå pakketuristene 
på stranda, i motsetning til på Bali Hai, hvor det er strengere kontroll.

Vår medarbeider Helge Heyerdahl har hatt sin populære seksjon «Hjerne-
trim» i Thailands Tidende siden mars 2011, og den har etter hvert funnet 
et fast format. For fem år siden var formatet litt annerledes, og det var 
rom før følgende: «Ti tegn på at du har vært lenge i Thailand».

Disse tegnene gjelder i minst like stor grad i dag, så vi lar nye lesere få 
ta del i erfaringene her:

Ti tegn på at du har vært lenge i Thailand
1. Du synes det er helt greit å gå langs veiskulderen på turiststedene, 
siden fortauene er fulle av alt fra selgere til spåkoner.

2. Toalettpapir på matbordet, 
men ikke på toalettet, er helt nor-
malt for deg.

3. To personer som fyller bensin 
og vasker frontruten på bilen din på 
en bensinstasjon er et minimum.

4. Du kan skille mellom en 
kvinne og en ladyboy på 500 me-
ters avstand.

5. Du finner det helt normalt å 
bli spurt om du har kjæreste når 
du handler i en butikk.

6. Servitøren tar bestillingen 
din, leser den opp for å bekrefte, og 
serverer noe helt annet uten at du 
reagerer.

7. Du synes det er viktig å komme deg inn på tog, skytrain og buss før 
de andre har kommet seg ut.

8. Du holder den ene hånden foran munnen når du bruker tannpirker.
9. Du føler deg snytt om du betaler mer enn 30 kroner for en skjorte.
10. Du synes uttrykket “I love you too much” er dekkende for hva du 

føler for den utkårede.

For fem år siden kom vi med 
en sjokkerende melding for 
mange Pattaya-frelste nord-
menn: Kåre Anmarkrud 
hadde solgt seg ut av baren 
sin – Kåre’s Party Bar. Folk 
lurte på hvordan det ville 
bli uten Kåre på barkrak-
ken, men medeier Terje 
Salvesen beroliget raskt 
bargjengerne. Han tilbringer 
mye tid og energi med baren, 
og har holdt godt fast i roret 
disse fem årene, i baren som 
hadde 10-årsjubileum i de-
sember 2015. 

Kåre flyttet til Ban Kruat i 
Buriram, hvor han og kona åpnet baren «Kåre og Lek Sportsbar». Denne 
er nå overdratt til danske hender, og Kåre har endelig blitt ordentlig pen-
sjonist. Men de som følger med på Facebook vet at han er en meget aktiv 
debattant på mange ulike områder, ikke minst innen norsk politikk. 

Anmarkrud er også filantrop, og støtter ulike prosjekter i Thailand – 
sist 17. maifeiringen på Sjømannskirken i Pattaya.

For fem år siden meldte vi at PM Cafe flyttet på seg – ca. fem hundre meter 
sydover langs Jomtien Second Road, rett forbi Rompho Market. PM ble 
startet av – og oppkalt etter – Per Mogstad fra Kristiansund. «Kokke-Per» 
startet PM i 2010 og fikk raskt mange norske spisekunder grunnet sin 
solide bakgrunn i kokkefaget, også fra Pattaya, hvor han jobbet både for 
Olala Jomtien og for Lindas restaurant.

Mogstad døde i 2012, og året etter ble husrekken hvor PM lå revet. 
To av de thailandske medhjelperne til Mogstad drev restauranten videre, 
med et solid tilbud av norsk mat, og de drev på det nye stedet i fem år. Nå i 
vår ble det imidlertid stengt. Innehaverne opplyste at det blir jobbet med 
en ny beliggenhet, men foreløpig har vi ikke fått noen beskjed om hvor 
dette skal være.

I juli 2013 meldte vi om at Kalle Kristensen, kjent som mannen som 
startet Nordic-prosjektene i Pattaya, skulle arrangere rulleskiløp, den 
gangen i området rundt hans bosted i Chiang Rai.

Kristensen har etter dette skilt seg og flyttet til Chumphon, men han 
holder fortsatt på med rulleski.

Vi fikk nylig følgende melding: «Welcome to Roller Skiing Week». Der 
meddeler Kristensen at fra 22. til 28. oktober i år blir det arrangert rul-
leskileir i Chumphon. Han mener det er første gang noe slikt er forsøkt 
i Thailand. Etter en uke med treningsleir blir det arrangert løp på hen-
holdsvis 5 og 30 kilometer.

Tok fem år å fjerne båtene

Vært for lenge i Thailand?

Fem år siden Kåre solgte

PM Cafe stengt

Med rulleski igjen

Thailands Tidende 1. juli 2013.

5 år senere5 år senere
– Dette har skjedd siden juli 2013:
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Damene stikker av

Det er oppstandelse og krise i 
soien. Nu, kona til vår nabo Bang, 
har gjort som flere før henne – 
dratt sin kos! De to siste årene har 
tre andre damer i nabolaget gjort 
det samme.

Først var det Miau, kona til Bangs 
bror Jao. Hun forsvant noen uker 
etter at han i fylla tok kvelertak på 
henne. Hun fikk nok av Jao, som er 
litt for glad i alkohol og flere gang-
er har vært innlagt på sykehus for 
delirium tremens.

I 18 år hadde hun drømt om huset 
Jao skulle bygge. Han tegnet hus 
etter hus, men når han fikk noen 
penger om hendene ble de raskt 
investert i laokao isteden.

Etter hvert ble han ubrukelig til 
det meste. En nabo tok ham med 
på byggeprosjekter, men det var 
ingen stor suksess. Siste gangen 
ble en hel yttervegg malt i feil 
farge, fordi Jao likte fargen så godt. 
Ikke nok med at fargen var feil, det 
var også maling beregnet for in-

nendørs bruk. Han fikk sparken.

Jao sitter ofte inn i bølgeblikk-
skuret hvor han bor og prater 
med Miau. At telefonen ikke virker 
synes ikke å gjøre noe. Da Miau 
forsvant trodde alle hun hadde 
reist til Bangkok. Men den gang ei. 
Hun hadde allerede funnet seg en 
annen mann. Hun hadde også ord-
net seg jobb i en forretning som 
selger deler til motorsykler.

Etter litt tid, og ytterlige en om-
gang med delirium tremens, fikk 
Jao vite hvor hun jobbet. Han var 
til manges bekymring fast bestemt 
på at han skulle ta livet av henne. 
Men sist han gikk forbi butikken 
kjente han henne ikke igjen. Lao-
kao og delirium tremens kan ha 
sine fordeler.

Tim er kona til Titt i nabosoien. 
Hun forsvant like etter Miau. Hun 
hadde blitt kjent med en ny mann 
på bensinstasjonen hvor hun job-
bet. Titt hadde også vært flere 
turer til hospitalet på grunn av 

delirium tremens. Da Tim fors-
vant, fikk også søsteren hennes et 
stykke lengre oppe i landsbyen en 
åpenbaring. Hun forsvant også.

Men tilbake til Nu. Ingen hadde 
trodd at hun skulle forsvinne. Med 
et jentebarn på under to år, var det 
nok mange som mente at hun ville 
holde ut livet i landsbyen, selv om 
hun er fra Nan-provinsen i nord og 
ikke snakker khmer som de fleste 
andre i landsbyen.

Problemet for Bang var at hun 
hadde handlet ansiktskremer på 
nettstedet Lazada. Han så ingen 
vits i dette. Hun, på sin side, var 
forbannet på at han brukte penger 
på øl og oppdrett av kamphaner 
som ingen ville ha.  

Først var tanken at hun hadde 
reist til Bangkok. Men hvordan 

hadde hun kommet seg inn til 
storbyen? Bang kunne fortelle at 
hun hadde sagt at hun ville finne 
en rik mann. Hvis hun trivdes ville 
hun bli hos mannen, hvis ikke 
ville hun komme tilbake. Hva han 
svarte, vites ikke.

Den unge datteren til Bang og 
Nu oppdras nå av Bangs søster. 
Hun er gift med en farang, og er 
den som har penger til å påta seg 
slike oppgaver. Ikke at hun hadde 
så lyst til å bli reservemor, men da 
Nu forsvant uten et ord og med av-
slått telefon var det ikke så mange 
valg. Så farangen i soien fikk seg 
nok en utgiftspost, noe han vil bli 
klar over når han dukker opp til 
høsten.

Observatøren

Et skrått blikk på landsbylivet:

Damene i landsbyen aksepterer ikke lenger å bo sammen med 
drukkenbolter. De forlater hus og hjem på jakt etter lykken.

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 24.

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

thailandstidende.com/eavis

Thailands TidendeThailands Tidende
e-avise-avis
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Thaiene tror at laksen i sushi kommer fra Japan:

Eksporten av norsk laks til Thai-
land økte med hele 40 prosent 
fra 2016 til i fjor, slik Thailands 
Tidende rapporterte i mars i år. 
Tallene for ørret og makrell min-
ket noe, men totalen ble likevel en 
økning på 7 prosent. På verdens-
basis er Thailand Norges 19. vik-
tigste marked for sjømat.

Hovedansvarlig for denne ek-
sporten på vegne av næringen 
og den norske stat er Jon Erik 
Steenslid, som er fiskeriutsending 
og sjef for Norges sjømatråds kon-
tor i Singapore. Thailand står nå 
for 35 prosent av markedsinnsat-
sen på Singapore-kontoret.

Sjefen for Norges sjømatråd i Singapore har som en av sine 
største oppgaver å forklare thaiene at den laksen de spiser på 
japanske restauranter ikke kommer fra Japan men fra Norge. 
Fiskeriutsending Jon Erik Steenslid tror på hele 15–20 prosents 
årlig økning i norsk lakseeksport til Thailand i årene fremover.

Oppklarer Den store misforståelsen

Store endringer
Mye har skjedd etter århundre-
skiftet. På 80- og 90-tallet kom mye 
av fisken til Thailand via Singa-
pore. Det var høye importavgifter, 
som gjorde at det var mye smug-
ling involvert. I de senere år er det 
blitt mye mer direkte import til 
Thailand. Mens det i fjor ble eks-
portert fisk til en verdi av ca. 1,2 
mrd. kroner til Thailand, var tallet 
for Singapore «kun» 776 millioner. 
Vi spurte derfor Steenslid om det 
ikke var mer naturlig at han var 
stasjonert i Bangkok:

– Singapore er historisk kjent 
som det kulinariske hovedsetet i 
Sørøst-Asia, og er også det landet 

AV: DAG A. EKEBERG

dag@thailandstidende.com

SELGER LAKS: Fiskeriutsending Jon Erik Steenslid med den nye logoen. 
Steenslid har norsk far og japansk mor, men er født og oppvokst i Norge. 
(Foto: Privat)

IKKE JAPANSK: Sushirestauranter blir stadig mer populære i Thailand. 
All laksen der stammer fra Norge. (Foto: Pixabay)

med høyest konsum av norsk laks 
per innbygger. Det var også det 
største importlandet av norsk laks 
i regionen da vårt kontor ble opp-
rettet i 2012, og mesteparten av 
våre aktiviteter skjedde her.

Han legger til: – De siste årene 
har imidlertid eksportmønsteret 
endret seg, og Thailand er nå det 

største markedet for norsk laks i 
regionen, så man skal ikke se bort 
fra at det kanskje kan komme en-
dringer på sikt.

Om andre årsaker til at Singa-
pore ble valgt, sier han: – Singa-
pore er et enkelt land å flytte til for 
nordmenn, både i forhold til språk, 
levestandard og sikkerhetsmessig. 

fakta

Norges sjømatråd
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepar-
tementet og ble opprettet i 1991 under navnet Eksportutvalget for 
fisk. Navnet ble endret til Norges sjømatråd i 2012.

Rådet jobber sammen med den norske fiskeri- og havbruksnæringen 
for å utvikle markeder for norsk sjømat. De har hovedkontor i Trom-
sø og tolv kontorer i utlandet. I Asia er det kontorer i Singapore, Kina 
og India, samt et kombinert kontor for Japan og Sør-Korea.

Sjømatnæringen finansierer selv Sjømatrådet gjennom en lovpålagt 
avgift på all eksport av norsk sjømat.

Rådet har tre hovedsatsings-
områder: Markedsføring, 
markedsinnsikt og  kommuni-
kasjon/beredskap.

Etter det Thailands Tidende 
erfarer er det stor enighet 
i oppdrettsnæringen om at 
Sjømatrådet gjør en god jobb 
innen generisk markedsføring av norsk sjømat. Firmaet Marine 
Harvest, som er størst innen lakseoppdrett/eksport i Norge, ønsker 
imidlertid å redusere virksomheten til Sjømatrådet.

■

■

■

■

■
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Det er nok også forholdsvis lettere 
å betjene regionen fra Singapore 
på grunn av god og effektiv logis-
tikk.
 
Intervjuet i store aviser
– Vi ser at du er intervjuet i Bang-
kok Post og The Nation. Er det 
en viktig del av arbeidet å nå ut i 
massemedia, eller er det viktigere 
å jobbe direkte mot aktører i bran-
sjen?

– Begge deler er viktige for oss. 
Vi jobber både mot næringsaktør-
er og forbrukere for å markedsføre 
verdens beste sjømat. En viktig del 
av det vi gjør mot næringsaktører 
i markedet er å vise dem hvordan 
vi produserer sjømat i Norge på en 
trygg og bærekraftig måte slik at 
de får tillit til produktet, samtidig 
som vi lærere dem om håndtering 
og kvalitetsbevaring for å bidra 
til at konsumenten får et så godt 
produkt som mulig.

Den store misforståelsen
– Mot konsumenter er det i all 
hovedsak markedsføring av den 
norske opprinnelsen for laks vi 
jobber med. De aller fleste thaier 
tror nemlig at laksen de spiser 
kommer fra Japan, på grunn av 
den tette koblingen med sushi og 
sashimi.    

– Hvordan går dere frem for å 
rette opp denne misforståelsen?

– Vi opplyser konsumentene 
gjennom ulike typer PR og butikk-
materiell. Stadig flere supermar-
keder og restauranter ønsker å 
bruke vår nye «Seafood From Nor-
way» logo for å vise opprinnelsen 
til laksen de selger.  

Det finnes ikke japansk laks i 
Thailand, forteller Steenslid. Han 
sier:

– Et godt eksempel på misfor-
ståelsen var da atomulykken i Ja-
pan skjedde. I og med at mange 
thaier trodde laksen i de japan-
ske restaurantene kom fra Japan, 
sluttet de å spise der i frykt for 
strålingsfare.   

Stor økning fremover
På den store sjømatmessen Thai-

AVISOMTALE: Norsk sjømat har vært omtalt i The Nation to ganger i 
vår, og i Bangkok Post en gang. Her fra lansering av ny logo i april.
(Faksimile: The Nation)

Fex i Bangkok i månedsskiftet 
mai/juni i år hadde Norge 108 
kvadratmeter, femti prosent mer 
enn i fjor. Det var 13 deltakende 
bedrifter. 

– Du sa på ThaiFex at du forven-
ter 15–20 prosent økning av ek-
sporten til Thailand inneværende 
år. Tror du en slik stor økning vil 
fortsette også i årene fremover, for 
eksempel de neste fem år?

– Med en normal pris og mar-
kedsutvikling tror jeg dette er gan-
ske så oppnåelig. Norsk laks vil 
nok også i lang tid framover være 
det viktigste produktet, men jeg 
har tro på at vi også har gode mu-
ligheter for å øke eksporten av an-
nen fisk og skalldyr til et kvalitets-
bevisst marked.      

Han forteller at deltakerne på 
messen meldte om bra aktivitet og 
besøk, ikke bare fra Thailand, men 
fra hele regionen.

– Vi satser på å komme tilbake 
igjen neste år, da med forhåpent-
ligvis enda flere norske deltakere.

 Turistene viktig
– Hvor ligger de største vekstpoten-
sialene for norsk sjømateksport i 
denne regionen?

– Jeg tror hele regionen har 
stort potensial, men på ulik sikt på 
grunn av ulik økonomisk utvikling 
og kjøpekraft. Felles for hele re-
gionen er at sjømatkonsumet er 
høyt, og at der er stor betalings-
vilje for sjømat av god kvalitet. Ak-
kurat nå er det helt klart Thailand 
som utpeker seg, både på grunn av 
økt innenlands konsum av norsk 
laks, men også på grunn av stor 
turisttilstrømming. Norge som 
sjømatnasjon, og norske sjømat-
produkter, har høy anseelse blant 
konsumentene som forbinder den 
med ren natur, kaldt vann og høy 
kvalitet. I tillegg er det et faktum 
at egenproduksjonen av sjømat i 
regionen går tilbake på grunn av 
overfiske og sviktende ressurs-
grunnlag, noe som øker avhen-
gigheten av import.      

Unik posisjon
– Hva har vært det mest over-

raskende med å jobbe i Sørøst-Asia?
– Det er mange ting, men jeg vil 

spesielt trekke frem den unike po-
sisjonen som norsk laks har oppar-
beidet seg i regionen. I Thailand 
har vi 95 prosent markedsandel 
for fersk laks, og over 50 prosent 

av alle produkter som selges i 
sushirestaurantene i Thailand er 
basert på norsk laks. Vi ser også 
at salget i supermarkeder har god 
vekst. Norsk laks er trendy, sunt 
og godt, og thaiene elsker den.

fakta

Jon Erik Steenslid
Norsk fiskeriutsending i Sørøst-Asia

Kontor hos den norske ambassaden i 
Singapore

Avløste Christian Chramer 1. juli 2014

Sier han i utgangspunktet skal være der 
frem til sommeren 2019

Kom fra jobben som rådgiver og partner 
i bedriftsrådgivningsselskapet Segel, hvor han ledet selskapets ma-
rine avdeling. Før dette var han daglig leder i Emy Fish og Seaco.

■

■

■

■

■

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 i
nye lokaler på
Jomtien Beach:
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Politiet har tidligere benyttet seg av et sikkerhetshull i iPhone til å knekke 
koden som gir adgang til låste telefoner. Ved å kjøpe en boks som heter 
«GrayKey» – som bare politi og myndigheter skal ha hatt lov til å kjøpe – 
har låste telefoner blitt åpnet.

Boksen fungerer slik at den finner telefonens passord ved å teste 
flere tusen passord i sekundet. Når det riktige passordet dukker opp, vil 
GrayKey vise passordet på skjermen. Dette lar seg gjøre ved å sette Ap-
ples sikkerhetsbrikke – som er ment å begrense antall passordforsøk pr. 
time – ut av spill.

Nå har Apple som standard bygget inn et såkalt «USB Restricted Mode» 
i operativsystemet iOS12. Dette fungerer slik at kommunikasjonen med 
USB-basert maskinvare kuttes om telefonen ikke har vært brukt en liten 
stund.

MalWareBytes, som er et stort sikkerhetsselskap, advarte i mars om at 
GrayKey-boksene var en stor sikkerhetstrussel mot iPhone-brukere. De 
advarte mot at boksene kunne dukke opp på svartebørsen, slik at stjålne 
telefoner kunne låses opp og selges. I tillegg kunne data på telefonene 
misbrukes, melder Reuters.

Så gjenstår det å se om også den nye sikkerhetsoppdateringen kan 
hackes. (Foto: GreyKey)

Den svenske møbelgiganten melder at det skal bli betraktelig billigere so-
faer når de starter med å selge sofaer flatpakkede og klare for en omgang 
med unbrakonøkkelen. Ikeas selverklærte satsing på bærekraft ligger bak 
nyvinningene, og etter å ha fått til å produsere flatpakkede sofaer i 13 
deler, lanseres nå produktene.

I utgangspunktet talte de 130 deler da de startet det nye sofakonsep-
tet. Ikea-montørene på designdagene monterte sofaen på to minutter og 
15 sekunder. Selskapets sjef for forretningsområdene stue og arbeidsom-
råder, Sabine Berntsson, sier til Tek.no at de mener de nå kommer til å 
revolusjonere sofabransjen.

– Vi har en ny konstruksjon som er mye enklere, lettere og har langt 
mindre pakkestørrelse. Dette er i det hele tatt veldig Ikea. Samtidig prøver 
vi å få til sofaer som er mer komfortable, ser fine ut, er bærekraftige og 
kan selges til betraktelig lavere pris, sier hun. Med flatpakkede sofaer 
spares 30 prosent av transportbehovet.

Under Ikeas «Democratic Design Days» nylig lansertes også en 
kranspreder som kalles Misteln og koster ca. 50 kroner. Det er et filter 
som monteres på kraner, og som gjør om vannstrålen til noe som ligner 
på vanndamp. En vanlig kran sparer 90% i vannforbruket.

Kobberlinjer og 3G må lide når datasultne nordmenn skal mettes med 
god nok nettilgang. Mens 2G skal bestå, legges 3G-nettet ned fra 2020.

– Vi ser i dag at frekvensene vi bruker på 3G er for verdifulle til å bruke 
på 3G, sier dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen til Tek.no. 3G-
teknologien, som ble lansert i 2004, går inn i historiebøkene for å rydde 
plass så de tilgjengelige mobilfrekvensene kan prioriteres for 4G, og snart 
5G. 3G har blitt avleggs, og tilfredsstiller ikke de fleste brukeres databe-
hov.

Den opprinnelige GSM-teknologien (2G) vil bestå og ligge tilgjengelig 
for de som ikke har telefon som støtter 4G. Også ambulanser, heisalarmer 
og andre systemer som ikke støtter 4G sikres nettilgang.

– Det er noen ambulanser som bruker 3G-nettet i dag, men vi har gjort 
grundige analyser på dette og de viser at disse bruker svært lite data 
og fungerer bra på 2G, sier dekningsdirektøren, samtidig som han også 
erkjenner at navigasjonssystemene i enkelte Audi- og Tesla-modeller 
uten 4G kan bli svært trege med å laste inn kartene.

Møller Mobility Group, som importerer Audi, opplyser at bilmodellene 
deres som har 3G overfører så små mengder med data at de vil fungere 
bra også med 2G-nettet. Telenor lover at ingen 3G-nett skal fjernes før 
man er sikre på at 2G-nettet fungerer tilfredsstillende i alle kroker i Norge.

Apple utestenger politiet Telenor fjerner 3G

Teknologinyhetene er presentert av
Helge Heyerdahl (hh@thailandstidende.com)

Nye utvidelser på GardermoenFlatpakkede sofaer fra Ikea

3,3 milliarder kroner ble nettopp bevilget, og Oslo Lufthavn på Garder-
moen skal gjennomgå nok en oppgradering. Årsaken er at det skal gis 
plass til en ny lounge etter passkontrollen, og at trafikkveksten av re-
isende utenfor Schengen-området skal håndteres mer effektivt. Arbei-
dene ved Oslo Lufthavn starter til høsten.

Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor sier til Aftenposten at trafikken 
til og fra land utenfor Schengen de siste årene har vokst mest. Utvide-
lsen vil øke kapasiteten på antall passasjerer på reiser utenfor Schengen 
fra dagens 5,5 millioner til 8 millioner i året, i følge Teknisk Ukeblad. Det 
er mot øst utvidelsen skal skje, som er til høyre etter at sikkerhets- og 
passkontroll er passert. Dermed vil passasjerer med adgang til lounge på 
flyplassen unngå å måtte bruke tid til passkontroll fra loungen til gaten. 
Arbeidene starter i oktober, og den nye utvidelsen skal stå klar i løpet av 
fire år. (Foto: Espen Solli, Avinor)

Teknonytt
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Foto: Harry Pammer, Flickr

Hjernetrim
Fasit:

www.thailandstidende.com/kryssord.pdf
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Hva betyr uttrykket Vade Mecum, hentet fra latin?

En østerriksk fysiker frem-
satte et tankeeksperiment i 
1935, som har gitt opphav til 
hvilket norsk TV-program?

Biff à la Lindstrøm er egent-
lig ikke biff, hva er det?

Kroppens behov for salt 
er satt til 1,5 gram pr. dag, 
hvilket inntak har nordmenn 
i gjennomsnitt?

Hva er den høyeste tillatte 
fartsgrensen i Norge?

Peter Parker er hans navn i 
det sivile liv, hva er heltens 
navn når han er ikledd
arbeidsantrekk

Hva heter antonymet til 
ordet synonym?

Hva er det vanligste etter-
navnet i Sverige?

Hva er man om man er 
solitær?

Hvor mange liter vann drik-
ker en ku i løpet av en dag?

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?

Trønderen satt på verandaen sam-
men med kona. 

– Æ elske dæ, sa han. 
Kona var i det sarkastiske hjør-

net. 
– E det du eller karsken som 

snakke?
– Det e æ som snakke... med 

karsken.

Far og datter var sammen i kirken en søndag, og 
midt i prekenen begynte lille Gry å le. 

– Hysj, man skal ikke spøke med Gud, sa 
faren. 

– Men med Jesus da, spurte Gry. 
– Nei, ikke han heller. 
– Men Jomfru Maria kan jeg vel spøke om?
– Nei, det er heller ikke bra. 
– Men pappa da, tåler ingen i den familien 

en spøk?

Det hadde gått 20 år siden paret giftet seg, og kona ville slå litt på stor-
tromma. 

– Kjære, i dag synes jeg vi skal kose oss. La oss slakte en av kalkunene 
til middag. 

– Hva, er du gal? En kalkun skal vel ikke straffes for tabben jeg gjorde 
for 20 år siden.

Romantikeren

Ikke til å spøke med

Jubilantene

Ordet Pa betyr tøystoff på thai, og ironisk nok arbeider Pa (30) 
på et vaskeri i Bangkok. Hvor sømløse er hennes kunnskaper om 
Norge?

– Hvor i verden ligger 
Norge? 
– Vi har mange vestlige 
kunder her, også fra Norge. 
En gammel nordmann, som 
ville gifte seg med meg etter 
tre besøk her, sa at Norge er 
«på toppen av Europa». Han 
kom ikke tilbake etter at jeg 
sa at jeg liker menn på min 
egen alder... haha.

– Hva tjener en som har 
en lignende jobb som deg 
i Norge? 
– Han sa han hadde mye 
penger, så dere må ha 
veldig høy lønn. Jeg må 
gjette, og sier 500.000 baht 
i måneden.

– Hva er Norges største 
eksportartikkel?
– Hm... det var vanskeligere. Jeg har hørt om klesmerket Moods of Nor-
way, kanskje dere eksporterer mest klær?

– Hva er Norges nasjonalrett?
– Det tror jeg må være fisk, for nordmannen viste meg bilder fra kysten 
av Norge.

– Si navnet på noe som er verdenskjent fra Norge?
– Moods of Norway... haha. Jo, dere har sol hele natten. Det er det jeg 
kommer på nå.

Hjernetrim

Inspirerte NRK. (Foto: Nobel Fdn.)

Tørst. (Foto: LadyLioness, Pixabay)

1. Gå med meg. 
2. Schrödingers katt. Et tankeeksperiment som viste at teorien om 
kvantemekanikken er ufullstendig. 
3. Kjøttkaker. 
4. Nordmenn inntar i snitt 10 gram salt daglig. 
5. 110 km/t. 
6. Spider-Man. 
7. Antonym, fordi et antonym betyr det motsatte av ordet synonym. 
8. Andersson. 
9. Ensom. 
10. 60–100 liter.

Svar på Blandet Quiz:
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Balinesisk hageTropisk hage

Hva slags hage liker du?

Jomtien Landscaping

Ta kontakt for en konsultasjon om hagen din:
Web: jomtienlandscaping.weebly.com
E-post: jomtien.landscaping@gmail.com
Facebook: facebook.com/prakaiphet.thungchan

Jomtien Landscaping
105/15 M. 12, Nongprue, Banglamung, Chonburi

Ikke fornøyd med hagen? 
Ta kontakt nå! Vi tar 
små og store prosjekter, 
tilpasset ditt budsjett

-Nit

Engelsk hageModerne hage
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Flotte leiligheter

Vi har flotte leiligheter til leie i  
Pratumnak Hill fra 25.000 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 isol-
erte vegger, pvs. vinduer og dører 
med doble glass. Takhage med eget 
svømmebasseng. 1 soverom, 1 bad. 
Pris: 5.000.000 baht. Finansiering.
Besøk www.siamroyalhill.com
eller ring Jan Arne tlf. 0885252085.

Luksustilværelse

I egen leilighet – Pattaya/Jomtien. 
Leiligheter til salgs med opp til 7 
års finansiering til 0% rente. 
Innskudd på så lite som 10%.
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 be-
liggenhet, beliggenhet, beliggenhet. 
Høy europeisk standard, med store 
balkonger og flott utsikt. Prosjektet 
kommer på nabotomten til Siam 
Ocean View i Pratamnak Soi 6. Det 
er 4 typer leiligheter i hver etasje: A 
(126m2), B (93m2), C (91m2) 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. 
Vaskeri, 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. Finan-
siering mulig. Siam Royal Ocean 
View er et 7-etasjes luksuscondo-
minium med 25 leiligheter. Be-
liggende i det meget populære om-
rådet Pratamnak/Buddahill, eller det 
som på folkemunne heter «Beverly 
Hills» i Jomtien/Pattaya. Høy euro-
peisk standard, med store balkonger 
og flott utsikt. Pris 8.900.000 baht. 
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).

54 m2 Jomtien – god beliggenhet 

Sentralt beliggende i Soi 5 på 
Jomtien Beach ligger View Talay 
Residence Condominum 3. Min lei-
lighet der er til leie for 3.800 danske 
kroner i måneden, med tre måned-
ers depositum.
VTR 3 er et veldig stille sted, hvor 
de fleste eiere bor i Europa og har 
investert i en leilighet som de bare 
bruker sporadisk. Svømmebas-
senget er derfor litt brukt. Leilig-
hetene her er på den dyrere enden 
av skalaen og er av ekstraordinær 
kvalitet.
Når du på Google søk skriv teksten
uniqe-located-apartment54sqm.dk
blir du koblet til nettstedet mitt, 
som inneholder alle bilder av min 
leilighet innvendig.
Det er kun 200 meter til stranden, 
Jomtien Beach, med solsenger og 
servering langs hele stranden. 100 
meter til markedet hvor alt, mat, 
klær,verktøy med videre kan kjøpes. 
Umiddelbart bak markedet er det 
nok av barer med musikk. Hvis du 
vil se Pattaya’s livlige liv, går du 
200 meter til stranden, der drosjer 
kjører til Pattaya. 
Henrik Jochumsen:
Tlf: +45 21608199
jochumsenhenrik@yahoo.dk

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

LEILIGHET TIL LEIE

MARKED

LEILIGHET TIL SALGS
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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

Nova Ocean View - 106 kvm

Pattaya/Pratamnak. 5. etg. 2 sov 
& 2 bad med stor terrasse. Nova 
Ocean View er et 8 etasjes condo-
minium med 79 enheter. Pris: 5,9 
Millioner THB. Kontakt
salenovaoceanview@outlook.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.

MARKED

HUS TIL SALGS

LAND TIL SALGS

TIL SALGS
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Det største problemet for deg som 
har en fiskedam er å holde tjuv-
fiskere borte. De kommer i nattens 
mulm og mørke med kastenett, og 
noen ganger med bilbatteri for å gi 
fisken elektrisk sjokk.

Men det finnes middel mot tjuv- 
fiskere også. Man kan kaste ut 
busker som kastegarn henger seg 
fast i, og lage bratte bredder for å 
gjøre det vanskelig å bevege seg i 
mørket.

Tonnevis med fisk
Lykkes en i å holde tjuvfiskerne 
borte, kan en dam på for eksem-
pel femti ganger femti meter pro-
dusere to–tre tonn fisk i året. Men 
som oftest blir det produsert mye 
mindre. Årsaken er at dammene 
graves for dype, eller det ikke er 
kontroll på hva som finnes i dam-
men.

Vi var med i dammen til Nang. 
Hun er ikke helt skapt for å fange 
fisk. Derimot er det aldri mangel 
på frivillige som for en betaling i 
form av noe godt drikke og litt fisk 
på bålet, vil ta jobben med å fiske 
med kastenett. Onkel Jem tar seg 
av salget, og får selvsagt en del av 
fortjenesten.

Mange forskjellige fiskeslag
Dammen er som de fleste andre 
dammer. Den er uten nett som 
stopper fiskeyngel etc. i å komme 
inn med flomvannet. Den blir aldri 
tømt slik at all fisk kan bli fjernet. 
Da kunne den nemlig blitt fylt 
med Pla Nin (tillapia) og Pla Duk 
(malle). Begge deler er fisk som 
vokser raskt, og kan skape store 
inntekter.

Pla Mor Tayt (klatrende goura-
mi) blir det sjeldent mange kilo 
av. Den er den best betalte fisken 
i dammen, men den vokser sakte, 
og det blir aldri store menger. Pla 
Chon (slangehodefisk) er det også 
i dammen. I løpet av de timene vi 
er der blir det fanget fem–seks kilo 
slangehodefisk, den største på en 
hel kilo.

En dam med vannreserver 
til åker og hage kan raskt gi 
ekstra penger i lommen – og 
gøy på kjøpet. Vi var med på å 
fange fisk i en dam i Buriram. 
Det var fire timers «jobb», 
og deretter en time rundt 
med motorsykkel for å selge 
fangsten.

Matauk på landsbygda:

Slik fisker man i Buriram

Det virker forlokkende, men 
denne rovfisken har kanskje 
spist åtte–ti kilo annen fisk for 
å bli så stor. Når ingen passer på 
er det greit med slangehodefisk i 
dammene. De holder bestandene 
av fisk nede. Men uten slangehode-
fisk i dammene kan det fiskes mye 
mer. Åtte kilo tilapia er verdt 560 
baht, mens en kilo slangehodefisk 
er verdt hundre baht.

Øl og grillet fisk
Etter et par timer er det tid for å 
fyre opp et bål. Yom og Nung har 
ansvaret for å bruke kastenett. 
Hvert kast gir rundt en kilo med 
fisk – ofte et par store på halvkil-
oen, og en del småfisk. Noen av 
fiskene blir sortert for seg selv. De 
er godt betalt og svært ettertrak-
tet. Men de er ikke mange. Det har 
slangehodefiskene sørget for.

Etter et godt måltid med grillet 
fisk og noe øl, er det tid for å fange 
mer fisk. I de fleste kast følger det 
med uønskede ting – i første rekke 
tregreiner fra busker og trær som 
har ligget der for å beskytte mot 
tjuvfiske. Greinene henger ofte 
godt fast i kastenettet, og det tar 
tid å gjøre det klart for hvert kast. 

En og annen rismarkskilpadde 
kommer også opp. De holdes i et 
kar til en er ferdig med å fiske. Da 
slippes de tilbake. Det er ikke nok 
mat i dem til at noen vil legge dem 
på grillen.

Etter fire timer er det nok 
fangst. Over 40 kilo fisk er tatt 
opp. Den beste tiden er  før regn-
tiden begynner for fullt. Da vil mye 
fisk svømme ut i rismarkene, og ny 
yngel vil komme inn i dammen. 40 
kilo fisk – det er rundt 3500 baht. 
Ingen dårlig pengesum i Isan.

SJEFSKASTER: Nung er en av landsbyens habile kastere. Det tar litt trening å bli flink med kastenett.

JOBB: Yom bruker mer tid på å klargjøre kastenettet enn på å fiske.

HELE FAMILIEN: Over førti kilo fisk klar til salg.

AV: SUWANNEE BURANSUK

sb@thailandstidende.com
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TT Text & Translations er et tilbud fra
firmaet TT Media Management Co, som
også er utgiver av Thailands Tidende.

Vi gir deg engasjerende og pro-
fesjonell tekst til web, brosjyrer 
og skilter – på engelsk og norsk, 
og til og med på thai.

[ ]

For bedriftsmarkedet:

►    Tekstforfatting
►    Redigering
►    Språkvasking
►    Korrektur
►    Oversettelse

►
►
►
►
►

[ tekstforfatting ... oversettelser ]

Nytt tilbud:

www.thailandstidende.com/tt

Oversettelser: ttmedia@thailandstidende.com

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)

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.
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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
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Ananas på billigsalg

Klager på flytende marked

Ananas-farmere i Pattaya får nå 
hjelp av lokale myndigheter. År-
saken er at bøndene i år sitter på 
altfor store lagre av frukten. Dis-
triktskontoret i Banglamung opp-
retter nå markeder for ananas 
langs hovedveger, og ber både det 
offentlige og private aktører, for 

Naboene til Pattaya Floating Mar-
ket ved Sukhumvit Road i Huay Yai 
klager til myndighetene. De sier 
at det flytende markedet har fylt 
i så mye jordmasse at omliggende 
eiendommer blir til små innsjøer i 
regntiden. 

En 70 år gammel nabo til tu-
ristattraksjonen forteller at deler 
av landet det flytende markedet 
ligger på tidligere var et felles 

eksempel innen hotellnæringen, 
om å hjelpe til å kjøpe ananas. 

Årsaken til problemene er ifølge 
Pattaya Mail at det har vært dårlig 
planlegging fra bøndenes side, slik 
at altfor mange har plantet ananas, 
samt at uvanlig mye regn i vår økte 
avlingene. (dae)

parkområde for innbyggerne. Han 
klager også på at turistattraks-
jonen har stengt lokale veger i om-
rådet, ifølge Pattaya Mail.

Pattaya Floating Market er pop-
ulært spesielt blant turgrupper, og 
man kan ofte oppleve trafikkaos 
på Sukhumvit Road når flere hun-
dre turbusser konkurrerer om å 
finne plasser å stoppe på. (dae)

Kåre’s Party Bar ligger i  
Second Road vis a vis 
Mike Shopping Mall.

Besøk gjerne vår webside for mer info: 
www.kaarethai.com
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