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Sprelsk bildebok om å føle seg oversett!
Katten Bo hadde det som plomma i egget før hunden fl ytta inn og tok plassen hans i senga til matmor. Då er
det berre éin ting å gjere, nemleg å sjå om det finst husrom ein annan plass.
Denne bildeboka er ei vittig, fargesterk og treffande bok om det å føle seg oversett. Gjennom å møte farane ute
i verda blir Bo klar over kor fint han eigentleg har det heime saman med hunden og matmor.
BO FOR SEG SELV: Å bo for seg selv er dyrt, og det kan det være lurt å sette opp et budsjett, slik at man vet
nøyaktig hvor mye penger man kan bruke. Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har
lav inntekt og høye boutgifter. NYHET! – Klikk overvåk for å få varsel om nye salg i et område eller på en
adresse. Forstørr raskt til et område ved å trykke på zoomikoner i kartet. Boligen kan bebos, men trenger
generell oppussing og modernisering, ifølge megler Anbjørn Ulseth i DNB Eiendom. – Huset har ligget ute fra
6. oktober i.
Velkommen til Bodø i Vinden og bodo.no. På denne siden finner du historier om å jobbe, bo og leve i Bodø
og regionen. #elskerbodø SiO-boligene er for deg som er student på universitets- eller høgskolenivå og flytter
inn før du fyller 35 år. Før du kan søke om studentbolig, må du velge.
Skanska bygger Arna Stasjon.

Skanska har signert kontrakt med Bane NOR om byggingen av Arna Stasjon. Kontrakten har en verdi på 220
millioner kroner og inngår i. Her finner du nyttige tips og linker som kan hjelpe deg som ung med å finne et
sted å bo, enten du skal flytte hjemmefra for første gang eller trenger ekstra hjelp. HVER SIN LYST. Bo i
sentrum av de gode opplevelsene.
Lyst på ny leilighet med kort avstand til kollektivtransport, konserter, kaféer og turer i marka? Her finner du
informasjon om uskifte og uskiftet bo samt skjemaer og lovhenvisninger.

