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Alt Zahl vil, er at ting skal fortsette som før. Men hvordan skal han klare å stå i ro, når alt rundt ham er i
endring?
Etter en ulykke i ungdommen har han levd et tilbaketrukket liv. Men da huset han bor i blir solgt, og øyas nye
lege setter spørsmålstegn ved skaden hans, er han nødt til å finne en måte å gå videre i livet på.

Ida Løkås (f. 1985) debuterte med den kritikerroste romanen Det fine som flyter forbi i 2012. I 2014 kom
ungdomsromanen Pappa er et postkort som ble nominert til Østfoldungdommens kritikerpris. Løkås ble
utnevnt til årets Stavangerkunstner 2015.
Dette får du med Propr. Det du kan, gjør du selv.
Resten tar dyktige fagfolk seg av. Propr veileder deg gjennom hele salgsprosessen, fra takst til overlevering

av. Ønsker du taksering og/eller vaktmestertjenester? Skal du kjøpe eller selge bolig? Da kan Nidaros Takst
AS hjelpe deg! Nidaros Takst AS er et datterselskap av TOBB. Saniflo tilbyr klosettpumper og
husholdningspumper som kan monteres overalt i huset for å etablere nye WC-er, komplette bad eller kjøkken
med hvitevarer. Ny tjeneste fra Finn hjelper deg få finne ut hva boligen har blitt solgt for tidligere. Et hus med
flott fasade, store rom og praktiske løsninger. Fem soverom, to bad og eget vaskerom gjør det til et ideelt hus
for storfamilien. Boligen min. Jeg bor i en leilighet som er 45 m2 (kvadratmeter) stor.
Den ligger ca. 1 kilometer fra sentrum. Den ligger i 1. etasje i en firemannsbolig. Har du feil og mangler ved
boligen? Våre advokater hjelper deg med heving, prisavslag og erstatning relatert til feil og mangler ved bolig.
Ta kontakt her! Elektrikerarbeid i boligen Personer med fagbrev i elektrikerfaget og tre års relevant praksis
kan arbeide lovlig på sitt eget elektriske anlegg. Betingelser for skattefritak – eiertid og botid. For at gevinst
ved salg av bolig skal være skattefri (og dermed heller ingen rett til fradrag for tap), må begge. Radonmåling /
tiltak. Alle som bor i enebolig, rekkehus og de laveste etasjene i flermannsbolig bør sjekke boligen sin for
radongass. Beregninger Statens.

