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Nyhet! Alle i borettslaget kan nå sette 
sammen sin helt personlige tv-pakke.
Selv om vi nordmenn har mye til felles, fi nnes det enda mer som gjør oss unike. Vi kommer i 
alle varianter med ulike preferanser og interesser. Også når vi setter oss ned i tv-stolen. 

Derfor kan hver enkelt kunde nå sette sammen sin helt egen Grunnpakke. I tillegg til et stort 
utvalg norske og internasjonale tv-kanaler, som alle våre kunder får tilgang til, kan du velge 
hele 15 favorittkanaler fra et valgfritt univers – uten at det koster noe ekstra. 

Det kaller vi valgfrihet! 

Les mer om mulighetene på canaldigital.no

Annonse
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Kjære medlem
Høsten er her, og det gir nye muligheter for nye
opplevelser. Innhøsting av skogens gull,
kantareller, kan være en av dem. Jakt og friluftsliv
kan være en annen. Det er mye å glede seg over
og se frem i mot. Her i KOBBL er planleggingen
av høstens aktiviteter godt i gang. For styre -
medlemmer i boligselskapene vil det bl.a.
avholdes temamøter og styreseminar. For
medlemmene er nye og gode medlemsfordeler
alltid høyt på  prioriteringslisten. Senhøstes vil vi
bl.a. lansere ett helt nytt forsikringstilbud tilpasset
norske boligbyggelag. 

Ny medlemsbedrift i KOBBL familien denne gang
er Odal Sparebank. Nå tilbys du som medlem i
KOBBL, gode betingelser på innskudd og lån. Det
er derfor viktig at du opplyser banken om at du er
KOBBL medlem neste gang du trenger et lån eller
refinansiering av ditt eksisterende lån.

Jeg håper du fikk mulighet til å delta på byfesten i
august. Som tidligere år trakk arrangementet godt
med folk til sentrum. Byfesten skal gi en god
ramme for et familievennlig og variert program
der du finner noe du har lyst til å oppleve –
uansett alder og smak. Det mener vi årets byfest
gjorde, og i år var den også krydret med et inter-
nasjonalt matmarked. Byfesten har nå kommet for
å bli, og de første forberedelser til neste års
arrangement har allerede startet.

I sommer har KOBBL
Eiendom startet en
markeds kampanje der
de tar regningen dersom
boretts lagsleiligheten
din ikke blir solgt. Det
gjør KOBBL Eiendom fordi
ingen kjenner boligen din og markedet bedre enn
KOBBL Eiendom sine  eiendomsmeglere.

Vedlikehold, energi effektivisering, brann sikring og
«utvikling» av boligene er prioriterte områder for
KOBBL og styremedlemmer i boligselskapene. Det
utføres til enhver tid prosjekt i KOBBL regi der syn-
lig og usynlige  prosjekt blir gjennomført. Et veldig
synlig prosjekt er inn glassing av verandaer i Nedre
Langeland I, som borettslaget heter. Her nærmer
prosjektet seg sluttfasen og vil ventelig bli godt
mottatt av beboerne når arbeidene er ferdige.    

Trivselsprisen på 25.000 kroner skal deles ut for
2012. Prisen deles ut til enkeltpersoner, borettslag,
lag eller foreninger som på en eller annen måte
har gjort/gjør noe ekstra for at Kongsvinger skal
være et trivelig sted å bo. Vi oppfordrer deg nå til å
sende inn ditt forslag på den du synes fortjener
prisen i år. 

Med vennlig hilsen
Sven O. Nylænder, adm. dir
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Leder

Byfesten trakk masse folk til sentrum.



Medlemskontingent
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– Hvis din medlemskontingent ikke er betalt innen
31.12.2012 blir medlemskapet ditt slettet! For
noen år tilbake hadde vi en frist på 3 år, men den
ble redusert til ett. Det er ikke mulig å gjenåpne
et slettet medlemskap, så tenk deg godt om før
du lar dette gå til spille. Er du ikke lenger
 interessert i medlemskapet ditt, har du kanskje
noen unge familiemedlemmer som kan trenge
din ansiennitet en dag? Medlemskapet kan
overføres i rett opp og nedad stigende linje,
mellom ektepar, samboere og søsken. 
Og medlemskapet kan brukes i 25 andre

boligbyggelag rundt om i Norge! Dette er en påminnelse
om å opprettholde ditt medlemskap og beholde dine medlemsfordeler som er

knyttet til dette. 

Fra og med 1. oktober 2012 er det fri medlemskontingent ut
året! Ved innmelding sparer du kr 300,- i medlemskontingent,
og betaler kun kr 500,- i andelskapital. Så kjenner du noen som
kan trenge et medlemskap er dette en fin mulighet! Kanskje en
julegave til dine barn, barnebarn eller en venn? Medlemskapet
er nyttig ved at det kan brukes i 25 andre boligbyggelag, samt
at det gir  gode medlemsfordeler på telefonabonnement hos
Telenor, forsikringer hos NBBL og tilbud i lokale butikker.

Høstkampanje medlemskap!

Har du husket å betale din medlems -
kontingent?



Norske forskere mener å ha funnet en forklaring
på hvorfor vegger og gjennstander i boliger
 plutselig får svart belegg. Sporene peker mot et
stoff som finnes i de fleste malinger. 

Etter å ha mottatt mange reklamasjoner om heksesot
fra huseiere, har boligprodusentene engasjert norske
forskere for å komme til bunns i hvorfor stadig flere
hus plutselig får svarte vegger innendørs. De første
tilfellene dukket opp i Norge i 2004, og antallet har
økt i takt med overgangen til mer miljøvennlige
 malingstyper. Heksesot oppstår oftest i nyoppussede
og helt nye boliger. Boliger med dårlig ventilasjon er
ekstra utsatt.

Heksesot er et klissete sotlag som legger seg på
 vegger og andre flater i huset, og som er svært
vanskelig å vaske bort. Det kan ta fra tre til fem år
før du er kvitt soten fra den oppstår. 
Soten oppstår i løpet av veldig kort tid, fra noen
dager til noen måneder.

TMPD-MIB
Tyske eksperter har brukt lang tid og store beløp
over en tiårsperiode uten å finne årsaken. Det norske
firmaet Mycoteam og Norsk institutt for luftforskning
(NILU) trengte bare et halvt år for å komme fram til
det de mener er en forklaring.

Mycoteam har spesialisert seg på inneklima og har
de siste årene mottatt flere tusen henvendelser fra
norske huseiere om fenomenet heksesot. Det kan
fortsatt være flere årsaker til heksesot, men dette er
første gang undersøkelsene gir en god forklaring på
fenomenet.

Synderen de norske forskerne peker ut er 2,2,4-
trimetyl-1,3-pentandiol monoisobutyrat, forkortet
TMPD-MIB, med kjemisk formel C12H24O3.

Dette er et stoff som blant annet finnes i de fleste av
dagens malingstyper. Det sørger for at det danner
seg en film som gjør overflaten på malingen glatt.
Stoffet kan også finnes i gulvpolish, trykkfarger og

bygg!

BRA

Heksesot kommer med kulda. Slik unngår du heksesotutbrudd. 
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andre materialer vi omgir oss med i hverdagen. 
De norske forskerne har funnet at stoffet fordamper
over veldig lang tid og binder seg med ultrafine
 partikler i lufta, som i sin tur blir til større partikler
som fester seg som heksesot.

Fenomenet heksesot oppstår bare om vinteren, 
da lufta innendørs ofte er svært tørr.

Samtidig finnes det flere kilder for sot-partikler om
vinteren, fra bruk av stearin, peis eller ovn. TMPD-MIB
kondenserer på disse ørsmå partiklene. Ved veldig
lav luftfuktighet kan dette skje lag for lag inntil
 partiklene er blitt så store at de ikke lenger klare å
sveve i luften og derfor avsettes på naturlig vis. 

For høy temperatur gir mer skade
Har man for høy temperatur inne, fra 23 grader og
oppover, kan man få mer heksesot enn boliger som
har lavere temperatur. 

Ved høye temperaturer damper det av mer, og dette
er typisk for småbarnsfamilier og leiligheter som har
mye solstråling. Temperatursvingninger og høy
 temperatur gjør at heksesoten blir fortere borte, men
kraftigere. Klarer man samtidig å lufte godt blir man
raskere kvitt problemet med heksesot. 

Ventilasjon er ekstra viktig i desember, januar, februar
og mars, altså de kalde månedene.

Hvis man pusser opp senhøstes, må temperaturen
økes til 30 grader og deretter sjokklufte slik at man
raskere kvitter seg med en del av kjemien som
 forårsaker heksesot.

Puss opp i april og mars
Utendørsluft har ingen innvirkning på heksesot, når
du velger å pusse opp. Det oppstår flere skader når
man flytter inn på høsten enn våren fordi man får for
kort tid til å lufte ut kjemien før det blir kaldt.  

Skadene oppstår ofte i nyoppussede leiligheter. Det
beste er å varme opp leiligheten etter oppussing og
siden lufte godt. Oppussing i mars eller april er en
fordel da det er langt tid til den kalde årstiden. 

Kilde: Mycoteam
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Hva skjer

Hva skjer for styremedlemmer i
borettslag og sameier høsten 2012
Onsdag 19. september 2012
Temakveld: HMS – portalen
Sted: Kobbl 
Agenda denne gang er ”Forskrift om systematisk
helse, miljø og sikkerhetsarbeid i boligselskaper
(internforskriften). Kort gjennomgang av forskriften.
Demonstrasjon av Bevar HMS, ett nettbasert
 program for internkontroll i boligselskap.

Oktober 2012
Temakveld:  Energieffektiviserende tiltak
i eksisterende bygg
Sted: Sentrum vgs.
Rådgiver fra Enova vil komme og gi gode råd og
rettledning om hva som er den beste løsningen på
nettopp ditt borettslags utfordringer.

Lørdag 17. november 2012
Årets STYRESEMINAR
Sted: Ikke fastsatt, men blir i Kongsvinger
Alle representanter fra styrene i alle borettslag og
sameier KOBBL er forretningsfører for inviteres. 
Program og invitasjon sendes ut i god tid.
Her vil bli innlegg om nye temaer som; 
Ny medlemsfordel vedr forsikring fra NBBL, hjemme-
side for borettslaget, rehabilitering og vaktmester-
ordning.

Hold av datoen og meld deg på! 
Vi håper på stor deltagelse!

Trivselsprisen
KOBBL og DNB ønsker å motivere og skape engasjement ved å dele ut TRIVSELSPRISEN. 

Kjenner du noen i ditt nærmiljø, eller kanskje er det
din egen forening som er den trivselskaperen vi
 jakter på. Send oss forslag på kandidater. Husk at
små tiltak også er nødvendig for trivselen. Det sies at
bilder sier mer enn tusen ord så legg gjerne med
 bildemateriale ved innsendelse av nominasjons -
skjemaet.

Prisen, som er på hele 25.000 kroner, deles ut til
enkeltpersoner, borettslag, lag eller foreninger som
på en eller annen måte har gjort/gjør noe ekstra for
at Kongsvinger skal være et trivelig sted å bo.

Statutter og nominasjonsskjema til prisen får du ved
å henvende deg på KOBBL og hos DNB. Vi vil gjerne
ha tips om kandidater så tidlig som mulig. Kanskje er

det nettopp du/dere som hedres som kandidat til
Trivselsprisen i år.

Trivselsprisen 2012
Har du forslag på kanditater til Trivselsprisen? 
Send inn ditt forslag til adm@kobbl.no
____________________________

Tidligere vinnere:
2011 - Scene U
2010 - Vennersberg I brl
2009 - Byen Vår
2008 - Torsdag på festningen
2007 - Puttaras venner
2006 - KIL Ski
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Annonse

Hos oss finner du dyktige folk som hjelper deg 

å løse alle tekniske behov; enten det dreier seg

om nyinstallasjoner eller rehabilitering.

Ta kontakt i dag.

YIT AS

Carsten E. Rosenvingesveg 3, 2212 Kongsvinger
Tlf: 62 81 28 55

www.yit.no
Together we can do it.

Store og små
elektro-oppdrag

Spilles: Premiere 13.9: Fremad, Ringsaker UTSOLGT! | 
15.9: Fremad, Ringsaker | 23.9: Haslatun, Våler | 25.9: Oppstad 
Samfunnshus, Skarnes | 13.10: Heradstun, Elverum 

Forestillingene spilles kl. 19:00

Billetter: 250,-/200,- (eks. avg.) | www.billettservice.no/815 33 133
Mer informasjon: www.teaterinnlandet.no

SKAFF MEG EN SYNDER

Av Morten Joachim
Basert på viser og noveller av Alf Prøysen
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NYTT BAD ELLER
KJØKKEN

Vi tar hele jobben.

25% rabatt på fliser og tilbehør til 
Kobbl-medlemmer.

Gjelder ikke bestillingsvarer eller varer på tilbud.

Gode tilbud på kjøkken fra JKE-design til

Kobbl-medlemmer.

Vær med i trekning om nytt kjøkken.

Gå inn på www.jke-design.no

NY BUTIKK
Eidskogveien 54 - Tlf. 62 81 57 01
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Høst

Men så var det det å finne alternative høstaktiviteter
til sofaen, da. Jeg vil ta opp igjen noen av disse jeg
skrev om i Bobra i fjor, men først vil jeg ta frem en
aktivitet som ikke var med i den artikkelen – fordi det
da var under rehabilitering; Kongsbadet!  Har lest i
avisen at det har vært stor aktivitet her i sommer da
folk har flyktet inn fra det dårlige været. Når høsten
og mørket kommer, er det ingen grunn til å ikke
gjøre det samme. Ta med barna og lek med de i van-
net. Kjør sklia med de eller sett dere sammen for kos i
boblebadet. Her kommer  trening og trim med leken
i bassenget.  Er man singel eller ikke har barn, kan
man jo svømme noen lengder…… De fleste vet
 kanskje at svømming er en av de beste trenings -
formene som finnes? Man bruker veldig mange
 muskler i kroppen samtidig, uten egentlig å merke
det noe særlig – før dagen etter. Dessuten er

 bonusen at man slipper at svetten renner.  I tillegg
kan nevnes at Kobbls medlemmer jo har rabatt hos
Kongsbadet. Undertegnede har i hvert fall funnet sitt
rette treningselement: vann!

Høstens aktiviteter og festligheter
Av Marianne B. Hansen
Kilde: Matprat/Fårikålens venner  og  Wikipeda

Så er sommeren over i år også. Ikke mye å skryte av i år heller. Uansett, en del sommer -
aktiviteter ble det vel på de fleste av oss. Nå er vi imidlertid godt ute i første høst -
måneden, skolen er godt i gang, og de aller fleste er godt i gang med hverdagslivet.

Foto: Britt Dalby Bergset
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Så litt tilbake til fjorårets artikkel om emne. Er det
noen som siden sist har prøvd geocaching?
Geocaching er, kort beskrevet, orientering med GPS.
Det går ut på å lete etter «cacher» eller «skatter» ,
som er plassert i store deler av vårt distrikt.
Geogaching er gratis, gøy og passer for alle aldre. 
Gå gjerne inn på nettstedet www.geocaching.com
og les mer om aktiviteten.

I tillegg til ovennevnte aktiviteter, har vi de mer
 tradisjonelle som turer på sykkel og til fots, og
 kanskje litt mer utradisjonell - i kano. Her er mange
muligheter. Bruk nettet, ta en tur innom turistinfor-
masjonen eller snakk med kjentfolk. Turer i skog og
mark kan gjøre underverker for kropp og sjel - hvis
man ikke kommer helt på bærtur , da - eller stopp
litt, det er jo faktisk også en flott familieaktivitet om
høsten! Tenk å kunne kombinere aktivitet, trim, frisk
luft og familiehygge, eventuelt bare nyte naturens ro,
med å plukke sine egne antioksidanter!

Dårlig vær? Da er jo Kongsbadet et alternativ. Ellers
er det nok av museer og severdigheter innendørs i
distriktet vårt. Dessuten finnes mange gode trenings-
tilbud innendørs rundt oss.

Lurer du på om det er aktiviteter i helgene som kan
være interessante. Et godt tips; lokalavisens fredags-
utgave.

Artikkelen i år skal, som overskriften tilsier, ikke bare
handle om aktivteter, men også noen av høstens
 tradisjonelle festligheter - i hvert fall 3 av de.

Fårikålens festdag feires hvert år siste torsdag i
 september. Fra Wikipeda: «Fårikål er en matrett av
sauekjøtt (får) eller lammekjøtt, hodekål og hel sort
pepper som er kokt sammen i en gryte. Noen ganger
brukes det hvetemel for å jevne kraften litt. Retten
serveres med kokte poteter.»

Nitimens lyttere kåret på 1970-tallet fårikål til Norges
nasjonalrett. I ettertid har retten både fått egen
 fanklubb (Fårikålens venner) og egen festdag, som
ble innstiftet av Opplysningskontoret for kjøtt i 1997.

Historie: Å koke kjøtt sammen med grønnsaker er en
gammel norsk skikk, men det var først mot slutten av
1800-tallet at «faar i kaal» ble skrevet inn i koke -
bøkene. Kokebokhistorikeren Henry Notaker mener
at fårikålen oppstod i bymiljøer der både språk og
skikker var påvirket av dansk.

Hos Wikipedia står det: «Den kokeboken som
 muligens inneholder de eldste oppskriftene, er
Fulstændig Norsk Kokebog av Karen Dorothea Bang
fra 1835, hvor oppskriften «Nedlagt Gaas i Hvidkaal»
er som til fårikål. Det interessante er at den antyder
at fårekjøtt kan brukes i stedet for gås. Årsaken til at
man skiftet fra gås til får ligger nok i tilgangen til
råvarer».

Et lite tips til de som ikke liker sauekjøtt som under-
tegnede har fra et eldre familiemedlem; bruk svine-
koteletter i stedet. Smaker utmerket!

Oktoberfest er en ølfestival som holdes i München
hvert år fra slutten av september. Også i Norge har
oktoberfesten gjort sitt inntog. Siden 2000 er det
blitt arrangert oktoberfest flere steder. 
I Kongsvinger for noen år tilbake. Det avholdes
 oktoberfest under UKA i Trondheim, dvs hvert andre
år. Studentsamfunnet i Ås og studentsamfunnet i
Grendland (Høgskolen i Telemark) avholder oktober-
fest hvert år. I Oslo ble oktoberfesten i år arrangert i
slutten av august.

☞

Foto: Britt Dalby Bergset
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Høst

Tilbake til München. Oktoberfesten ble
første gang arrangert 12. oktober 1810
til ære for ekteskapet mellom Bayerns
kronprins Ludwig og prinsesse Therese.
Her innbød Bayerns kongelige byens
 borgere til hesteløp og andre fornøy-
elser og ble raskt en årlig foreteelse. I dag er den
 verdens største folkefest og pågår i 16 dager før den
første søn dagen i oktober. For anledningen brygges
et eget Oktoberfestøl. Det serveres i en type en-liters
kanner som kalles «Mass», er alkoholsterkt og smak-
rikt. Ølet får kun produseres i lokale bryggerier.
Serveringen skjer i kjempestore telt.

Halloween skikken fra USA som fikk et slags
gjennombrudd i Norge rundt år 2000. Mange mener
«feiringen» er kommet til landet etter kommersielt
press og av påvirkning fra amerikansk massekultur
gjennom økt mediemangfold.

Halloween er det engelske navnet på allehelgens -
aften, det vil si natta før allehelgensdag, den katolske
minnefesten for helgener og martyrer. Kvelden feires
31. oktober i følge engelsk tradisjon, dagen før 1.
november, mens allehelgensdagen i Norge er lagt til
første søndag i november.

Den amerikanske feiringa av halloween stammer fra
den katolske alllehelgensdagen som igjen har trekk
fra flere hedenske høstfester. Den moderne feiringa
varierer imidlertid fra land til land, mellom ulike
 religiøse grupper og i forskjellige miljøer. Den vi
 kjenner best er amerikanske barn som kler seg ut og
går mellom husene i nabolaget og ber om godteri.
Dette heter «Trick or Treat». Det vil si at barna spør
om godteri eller om de skal utføre rampestreker.
Norske barn har tatt opp tradisjonen og spør da om
«knask eller knep».

Ordet halloween stammer fra det engelske All
Hallow Even, (All) Hallows Eve eller All Saints Eve, 
det vil si «alle helliges kveld».

Ønsker du å vite mer om halloween og hvorfor vi
kler ut barn og voksne som vi gjør denne kvelden, gå
gjerne inn på nettet og les mer. Dette skulle være en
artikkel om aktiviteter og festligheter, så jeg lar
 derfor de «mystiske» symbolene i vår moderne
 feiring være nettopp det fra min side - mystiske. 
Det er vel kanskje derfor vi kler oss ut…….?

Ønsker dere alle en fin, aktiv høst og bruk gjerne
høstkveldene til kos med familie og venner.
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Svensk idyll hos Selma Storbypuls i Stockholm

SAMLET PRIS SAMLET PRIS

1216,-
per person i dobbelt/kombirom

1129,-
per person i dobbeltrom

SPAR INNTIL 373,- SPAR INNTIL 396,-

Bestill på dtf-travel.no
Annonsekode: KOBBL
Tlf: 800 300 98

VINN 
10 000,-

å reise for
www.dtf-travel.no
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Odal Sparebank

KOBBL har inngått samarbeidsavtale med Odal
Sparebank vedrørende medlemsfordeler. I første
omgang gjelder det lån og sparing. Vi er nysgjerrige
på bankens Kongsvinger-kontor og har tatt en prat
med kontorlederen, Edel-Helene Thingstad.

Edel-Helene, fortell om Kongsvinger-kontoret!
– Odal Sparebank sitt kontor på Kongsvinger ble
 etablert i 2001. Etter dette har vi flyttet en gang, og er
nå i nær tilknytning til Kongssenteret. Her har vi ny -
oppussede og fine lokaler som både ansatte og kunder
trives godt i. Totalt er vi 5 personer her. Vi har altså
 feiret 10-årsjubileum her i byen for ett år siden, og ser
fram til mange nye år i Kongsvinger hvor vi kan hjelpe
våre kunder med å realisere drømmer og behov. 

Og hvem er dere som jobber her?
– Den første man møter når man kommer inn til oss er

Irene Enerhaugen. Etter mange år her i banken, kan
hun det meste om dagligbank. 

- Camilla Henricsson er rådgiver og jobber med lån,
sparing og forsikring. Hun har også vært i banken i
mange år og kjenner kundene godt. 

- Tone Hexeberg har vært her siden kontoret startet og
jobber bredt med folks personlige økonomi.
Sammen med de to førstnevnte er hun den med
lengst fartstid i Odal Sparebank her på Kongsvinger.

- Vår seneste tilvekst er Jim Øktner. Han begynte hos
oss i 2012 og jobber med lån og forsikring, og skal
etter hvert også jobbe en del med sparing. 

- Og så er det meg – Edel Helene Thingstad. Jeg har
vært i Odal Sparebank siden sommeren 2011 og
leder kontoret her. Med 11 års erfaring fra bank er
jeg rustet for å møte de fleste spørsmål rundt øko-
nomi. Jeg stortrives sammen med en gjeng super-
motiverte og hyggelige medarbeidere, og med de
hyggelige kundene vi har ser vi fram til hver arbeids-
dag med stor glød.

- Odal Sparebank har også en bedriftsavdeling som
holder til på Skarnes. De er 5 rådgivere som er her
titt og ofte for å snakke med bedriftskundene våre
her på Kongsvinger.  

Hvorfor velge Odal Sparebank?
– Odal Sparebank er en bank for folk flest. Siden vi er
en liten bank er vi fleksible og har korte beslutnings -
veier. For oss er det viktig å ha nærhet til kundene våre
for å kunne yte best mulig service, for eksempel til å
realisere en drøm man sparer til eller låne til noe som
er nærmere i tid. Vi ser at rådgivning blir mer og mer
etterspurt også hos våre kunder. De daglige gjøre -
målene tar de mer hånd om selv, slik som å betale reg-
ninger i nettbanken. Etter en god samtale med kunden
er det like moro hver gang vi kan bidra til å realisere en
drøm – enten det skal spares til noe eller det er et lån. 

Du mener altså at det er en god idé å bruke Odal
Sparebank?
– Ja, det synes jeg virkelig. Hos oss bruker vi uttrykket
”Verdens beste idé”.  Tenk deg at du har en drøm fram i
tid og denne koster det mange penger å realisere. Etter
en god økonomisk gjennomgang med kartlegging av
sparemuligheter, kan vi sette opp en spareplan slik at
drømmen kan realiseres. Det er ”verdens beste idé”,
altså. 

Har du noe å tilføye?
– JA – vi gleder oss veldig til å få enda flere KOBBL-
medlemmer som kunder. Vi kjenner mange av dere fra
før, men har plass til enda flere. Til hver og en av dere:
Velkommen!

Odal Sparebank – lokalbanken på
Kongsvinger
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Bli kunde hos oss!
Vi gir deg som er medlem i KOBBL gode betingelser på

• lån • sparing • forsikring

Ta kontakt med oss for et møte og en gjennomgang av din økonomi 

– det kan lønne seg!

Sentralbord: 62 97 00 66

E-post: post@odal-sparebank.no

www.odal-sparebank.no



BARNESIDE
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Barnesudoku A

1 4 2
5 2

3
1

6 5
4 2 1

Barnesudoku B
Regel: Kvadratene på 2x2 (B: 2x3) ruter
skal fylles av  tallene fra 1 til 4 (B: 1 til 6).
Hver vannrett og loddrett linje skal  inne-
holde alle tall fra 1 til 4 (B: 1 til 6).
Et tall skal ikke forekomme mer enn en
gang per rad (vannrett og loddrett) eller
 kvadrat.
Løsning på denne opp gaven vil du finne
på side 35.
Su doku  er laget av Tom Wollert-Nielsen.

Løsningsord:

Navn:

Adresse:                                                                                                   

Postnr./sted:

16

Løsningen på kryssordet sendes til  
KOBBL, Postboks 8, 2201 Kongsvinger,
eller pr mail medlem@kobbl.no og du er
med i  trekning på gavekort fra
Kongssenteret verdi kr 100,-.

Løsningsordet for barnekryss i Bobra nr
2/2012 var:  FISKEKROK

Vi har trukket tre vinnere med rett svar, 
og de er:
Ingrid J. Lund, Kongsvinger
Olve G. Granheim, Skarnes
Markus Nesbråten Jacobsen, Kongsvinger

De har fått tilsendt et gavekort hver fra
Lekestallen på Kongssenteret verdi kr 100,-.

Gratulerer!

Klipp her



Test deg selv
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Hva vet du om Kongsvinger og omegn?
1 Hvem er flåten til Thor Heyerdal; ”Kon-Tiki”,

oppkalt etter?
2 Når er fårikåldagen?
3 Når går startskuddet for årets elgjakt?
4 Hvilket år hadde filmen Flåklypa Grand

prix premiere?
5 Hvilken frukt spiser nordmenn mest av ?
6 Når ble Tante Marie etablert?
7 En gåte: En bussjåfør kom nedover en gate

i Oslo. Han tok rett forbi et stopp skilt uten
å stoppe, han tok til venstre hvor det var
innkjøring forbudt og tok av til venstre
mot enveiskjørt gate. Deretter tok han
forbi en politibil på feil side av veien.
Likevel brøt han ikke en eneste trafikk -
regel. Hvordan kunne det ha seg? 

8 Hva heter den nye forsikringsordningen til
medlemmene i KOBBL?

9 Når er høstjevndøgn?
10 Når ble Felleskjøpets hovedkontor offisielt

stiftet?
11 Når åpnet Tavernaen sine lokaler første

gang?
12 Når flyttet Kongsvinger bibliotek inn i nye

lokaler ved Rådhuset?

13 Hvem har malt ” Brudeferden i Hardanger” ?

14 Hvor lenge har vi hatt Odal Sparebank i
byen?

15 En gåte: Mormor hadde nettopp sett
Edvard Munchs bilde Skriket. Nå satt hun
og gynget i gyngestolen sin og så litt fjern
ut før hun sa til barnebarnet sitt, Stine,
mens hun lot garnnøstet hvile i fanget: 
"Så vidt jeg kan se, finnes det bare et ana-
gram (ord som kommer fram ved å stokke
bokstavene) i ordet "SKRIKET". "Jeg tror jeg
vet hvilket ord du tenker på," sa Stine etter
en stund, "men jeg finner i hvert fall ett til,
mormor!" Hvilket ord tenkte mormor på,
og hvilket ekstra ord fant Stine? 

Svarene står på side 35.

Hvem er dette?
Vedkommende er
ansatt i KOBBL, 
klarer du å se
hvem det er?¨

Svaret står på 
side 35.

5 7 2 4
2

7 4 8
3 9 2
7 5 6 9

8 5 2
8 7 1

1
9 7 5 3

Sudoku Løsningen finner du på s 35
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Fårikål
Fårikål er Norges nasjonalrett. Fårikålen svever
mellom husmannskost og festmat. En rykende
varm gryte midt på bordet er uansett verdens
beste grunn til å samle familie og venner.

Ingredienser (4 porsjoner)
• 1 ½ kg fårikålkjøtt 
• 1 ½ kg hodekål 
• 4 ts hel pepper 
• 2 ts salt 
• 3 dl vann 

Slik gjør du
1. Del hodekålen i båter.

2. Legg kjøtt og kål lagvis i en gryte (kjøtt nederst
med fettsiden ned). Strø salt og pepper mellom
lagene. Pepperkornene kan legges i en spesiell
pepperholder.

3. Hell på vann. Kok opp og la fårikålen trekke på
svak varme til kjøttet er mørt (til det løsner fra
benet). Ca. 2 timer.

4. Fårikålen serveres rykende varm på varme
tallerkener.

Noen liker å jevne fårikålen. Strø da litt hvetemel
mellom lagene (1-2 ss, per 4 porsjoner).

Serveres med kokte poteter.

Tips: Hvis du skal lage fårikål til mange, trenger du
en 10 liters kjele eller to 5 liters til 10 porsjoner.

Variasjoner av Fårikål
Fårikål er Norges nasjonalrett. Likevel finnes det flere
variasjoner rundt omkring i den langstrakte landet
vårt. Det hender det dukker opp en variant som
 kanskje bare noen få kjenner til og brukes bare i et
distrikt. Noen liker best å lage fårikål på sauekjøtt,
mens andre foretrekker lammekjøtt. Noen vil ha
fårikålen med bare kraft, mens andre foretrekker den
jevnet med mel, eller vender kjøttet i mel. På
Sørlandet og i Nord-Norge lager de fleste fårikålen
med jevning, mens på Øst- og Vestlandet er det store
variasjoner. 

Fårikål à la Sigfred fra Rogaland: 
Strø grovsalt på lammekjøttet ca 12 timer før koking.
Tørk godt av kjøttet før
koking og vend det i mel
tilsatt malt pepper. Brun
lammekjøttet og legg det
lagvis med kål i en stor
kjele. Strø over hel pepper.
Rør ut litt mel i vannet og
hell det over i kjelen.  Kokes
over svak varme i ca 2
timer. 

Fårikål fra Oppland: 
Legg skrelte poteter lagvis sammen med lamme -
kjøttet og kålen. 

Fårikål fra Nord-Møre: 
Sil av all kraft. Smelt smør og kok dette sammen med
mel til en jevning. Tilsett kraften og fløte/melk og
kok god sammen. Server sausen ved siden av til
fårikålen. 
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En samarbeidspartner når det gjelder
maler- og gulvarbeid i din KOBBL-bolig

Spørsmålene er mange når man
skal restaurere eller bygge nytt!
Våre fagfolk står til tjeneste med det hånd-
verksmessige arbeidet både ut- og innvendig.

22 60 Kirkenær
Tlf. 62 94 10 80 • Fax 62 94 10 85
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www.glamdal-bilsenter.no

G
A

N
D

A
LF

NY 1-ROMS MED 5 DØRER?
GLÅMDAL BILSENTER HAR ATTRAKTIVE TILBUD TIL DEG SOM ER 
KOBBL-MEDLEM, BÅDE VED KJØP AV BIL, SERVICE OG MER.
VELKOMMEN TIL ET 111% ENTUASTIASTISK BILHANDEL

Møt oss:  Hverdager 8–18, lørdag 10–14 
Ring oss:  Vidar 900 04 000, Anders 995 51 560, Bjørnulf 971 66 507, Daniel 959 29 382, Jonas 464 67 575
Finn oss:  Lerkeveien 53, 2209 Kongsvinger
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Medlemsnytt

Medlemsnytt: 
Boligbyggelagene starter 
eget forsikringsselskap for sine
medlemmer!
I mange år har boligbyggelagene samarbeidet med
forskjellige forsikringsselskap for å skaffe medlem-
mene sine bedre betingelser. Nå går vi i Kongsvinger
og Omegn Boligbyggelag enda lenger, og sammen
med andre boligbyggelag i Norge etablerer vi
Boligbyggelagenes Forsikring for deg som er
 medlem. Selskapet er en fullverdig forsikrings -
ordning som vil gi medlemmene enda flere og
bedre medlemsfordeler. 

Boligbyggelagenes Forsikring vil tilby konkurranse-
dyktige forsikringer. Dette er mulig fordi vi vet at
medlemmer i boligbyggelag erfaringsmessig har
færre skader og tar bedre vare på sine eiendeler enn
andre forsikringskunder. Det synes vi skal komme
medlemmene til gode, og det er en av hoved -
grunnene til at vi starter opp selskapet.

Solid kompetanse
En slik satsing gjør vi selvsagt ikke alene.
Boligbyggelagenes Forsikring samarbeider med
Unison Forsikring om produkter og skadeoppgjør.

Unison Forsikring har god kompetanse og bred
 erfaring med administrasjon og drift av forsikrings-
ordninger for andre medlemsorganisasjoner. Vår
oppgave blir å passe på at medlemmene får god
rådgivning, konkurransedyktige forsikringer og raske
og rettferdige skadeoppgjør. 

Boligbyggelagenes Forsikring vil tilby de aller fleste
typer skadeforsikringer medlemmene trenger, som
for eksempel bil- og villaforsikring. Tilbudene om -
fatter også meget konkurransedyktig innbo -
forsikring og reiseforsikring.

Uforpliktende gjennomgang
Har du tatt en gjennomgang av forsikringene dine i
det siste? Bare i løpet av et år kan forsikringsbehovet
ditt endre seg. Har du for eksempel kjøpt bunad
eller nytt kamera? Vet du at du skal på flere ferie -
turer? Kjører du mer eller mindre bil enn før? Benytt
muligheten til å få en uforpliktende gjennomgang
av ditt forsikringsbehov når Boligbyggelagenes
Forsikring starter opp i oktober – det kan lønne seg! 

OBS! Hvis du vil registrere deg og bli oppringt når tilbudet lanseres, gå inn på 
https://www.fordelskortet.no/kongsvinger/medlemsfordeler/skadeforsikring
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Arons hule

Sagnet om Arons hule (Stubbekjølhytta)

Av Jan Rune Hansen

Langt inne i skogen og enda lengere, finnes den, ei
hule, et lite stykke opp fra Stubbetjern ved foten av
Stubbekjølen. Inngangen er liten, så en må krabbe
inn. Selve hula har loddrette jevne vegger på tre
sider. Den er så høy at et voksent menneske kan stå
oppreist i den, og så stor at fire til fem uværsjagende
skogsfolk kan varme seg inntil hverandre. Vegger og
tak er sotete, og over gulvet ligger svart kull. Ute i
Stubbetjernet plasker abbor og aure rundt.

Et sagn vil ha det til at det i gamle dager holdt til
en røver av den farlige sorten i hula. Aron het han -
Røver- Aron ble han kalt. Han skulle opprinnelig ha

vært en jaget svenske fra Norrland. Der oppe i det
svenske nord hadde han drept en bonde og måtte ta
beina fatt. Uker og måneder fór han sørover innom
Västerbotten, Jemtland og Dalarna med fienden
(myndighetene) hakk i hæl. Nå var han en fredløs
røver. Han hadde nå kommet seg innover i Hedmark,
og ved et slumpetreff måtte Aron ha funnet den natt-
svarte fjellhula i østhellinga av Stubbekjølen. Året var
1697.
På den tiden var det mye rovvilt - som bjørn, ulv

og gaupe i skogen. Disse var stadig innom og slo ihjel
buskap til folk, men ikke alle disse buskapsdrapene
ble gjort av rovdyr. Aron var også ute for å skaffe seg
mat, og mang en sau og stut ble båret opp til
Stubbekjølhytta.
Innvoller og annet avfall ble senket ned i tjernet. Alle
rundt omkring visste nå hvor Røver - Aron holdt til,
men ingen ville legge seg ut med han. Det var bly
kula sin sikre bytte for den som våget seg fram til
Stubbekjøl hytta.
Litt lengre sørpå, ved de store sjøene Storbørja og

Svartbørja hadde Roggfinnene slått seg ned og
 kommet vandrende innover de store Odals - skogene.
De hadde kommet i det samme århundret. Disse
 finnene bodde ved de fiskerike vannene, og for disse
ble Aron den argeste røveren. Frende er frende verst -
i fullmåne fikk finnene merke det. I de verste vinter-
værsdagene ble sau og geit borte fra fjøsene deres.
Følte de seg trygge et sted, ble det innbrudd og øde-
leggelse er annet sted. Verken stengsel eller lås hjalp,
og om morgenen var et hvert spor jevnet bort av vær
og vind
Så en april dag mens milde vinder sang i åsene,

drev Lisbet Jaraldstorpet og sanket kvist i utmarka.
Hun hadde vedmeisen nesten full da en lurvet, fæl
fant med sugende øyne plutselig sto over henne.
Røveren rettet geværmunningen mot henne og
befalte henne med seg. "Om du prøver å rømme eller
skrike", så skyter jeg. Ordene hamret inn i henne. "Jag
skyter - skyter om ni inte lystrar". Slik gikk det til at
den stakkars torpejenta pent måtte følge Røver -
Aron over skogen. Verken bønn eller gråt hjalp. Aron
hadde bare en ting for øye - å eie kvinnen. De var til-
bake ved Stubbekjølen idet solen var på vei ned.

Stubbetjernet.
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Lisbet ble puttet rett inn i Stubbekjølhytta (hula).
I Jaraldstorpet ble det gått manngard etter jenta.

Det ble lett over flere høydedrag og gått over usikre
iser for å finne henne, men Lisbet fra Jaraldstorpet var
og ble borte. Ikke et pust var å høre etter henne.
Overtroiske som finnene var, ble det til at hun var
blitt bergtatt av de underjordiske, men i
Stubbekjølhytta levde hun denne sommeren sam-
men med Aron, den grusomme røveren. Om dagen
når han selv var ute i skogen, murte han henne inne.
Steinen han rullet for var så stor at selv den sterkeste
karen neppe ville greie å rulle den innenfra. Tiden
gikk og Lisbet ble stadig magrere. 
Hun prøvde å finne på alle muligens ting for å

 slippe ut - lå våken om nettene og lyttet til villman-
nens pust. Prøvde gang på gang å dytte vekk hellen
mens Aron sov som tyngst, men den var så lurt satt
opp at det greide hun ikke. Hadde det enda vært et
våpen hun kunne ha brukt inne i hula, men nei da det
var blottet for slike ting der inne. Et hvert redskap
eller våpen passet han på å ha stående igjen ute i
skogen om natta.

Innestengt i det svarte fjellkottet og rådløs for alt,
bestemte hun seg for å prøve den kvinnelige list. Når
hun før hadde vært tverr og vanskelig, ble hun nå
mjuk og medgjørlig. I ett og alt ble hun som en trofast
kvinne - og det hjalp. Hun fikk nå bli med han etter
ved og vann, senere etter kjøtt som var ned murt borti
bergsprekkene. Hun fikk frisk luft og sol lys og ble fris-
kere for hver dag, men ute fulgte han henne som en
hund. Ville han aldri slippe henne løs? Så, - en senhøs-
tes dag kommer to toppskyttere (fangstmann/jegere)
fra Børja vandrerne i skogen nordover. Marka er
 frossen.  Tynt rim drøsser fra trærne.
På tur inn mot Stubbetjernet får skytterne se to

mennesker stå på isen og pilke i hvert sitt opphugge-
de råk. De forstår straks at dette ikke er to vanlige folk
de har foran seg. På overkroppen er begge kledd i
raggete skinn og en i stakk. Allikevel er det personen
med det lange håret og det strittende skjegget som
skremmer dem mest. En skikkelig busemann. Børja-
karene vet at det er her i traktene Røver - Aron holder
til, så de forstår straks at dette må være han.
Kvinnfolket derimot, begriper de ikke hvem er. Bak et
vindfall blir skytterne lenge stående å se. De lurere
fælt på hvem dette kvinnemenneske kan være. De
blir enige om å ta seg fram mot de to på isen. Blir det
kritisk - har de jo geværene. Snart står de ved
Stubbetjernets vestre bredde. Karene har nå  kommet
så nærme at de hører Røver - Aron snakke med
kvinnfolket. Det er hun som står nærmest land og i
det hun drar opp en fisk, får hun øye på karene som
står på stranden. Uten å blunke og med åpen munn
blir hun stående å stirre mot dem.
I høstsolens klare lys hiver hun pilken og tar beina

fatt så fillene flagrer. I det samme Røver - Aron blir
klar over hva som skjer,  skriker han ut en stygg ed.
Nå har han oppdaget karene. Den ene Børja - karen,
Syver som han het, hadde sett Lisbet Jaraldstorpet
før. Nå drar han kjensel på henne. "Lisbet", sier han til
broren sin – ”det er Lisbet”. Samtidig kommer hun
skrikende med villmannen i hælene. Hennes rop om
hjelp skjærer gjennom skogen. Helt inne ved land får
Røver - Aron tak i det lange flagrende håret hennes
og rykker til så hun faller bakover. "Helvetes jævler",
freser han. Det er i denne stunden brødrene tar
beslutningen. Det får bære eller briste, og i det
Røver¨- Aron skal løfte torpejenta på ryggen gnistrer
det fra to flinter samtidig. Uten å ta seg føre stuper
Røver - Aron om på landisen. I det samme øyeblikk
gir Stubbetjernet fra seg et grusomt gaul. ☞

Her ligger Arons hule, godt skjult!
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Arons hule

Skytterne blir bare stående å måpe. Verre lyd
hadde ingen hørt før. "Erik", sier Syver lavt - og ennå
lavere så vidt det høres "han ventet itte tia ta sæ".
Tause og alvorlige tusler de nedover der hvor Lisbet
nå prøver og karre seg opp. Hun smiler mot dem,
samtidig som hun ser på den svarte gubben som
 ligger ved hennes føtter. Denne mannen som hadde
holdt henne fanget, pint og tyranniserte henne i et
evig langt halvår. De sleper den døde Aron ut til den
nærmeste pilkeråken. Fra en bergskrent på stranden
bærer de stein som de pakker rundt han. Godt til -
knyttet senker de Røver - Aron uti Stubbetjernet.
Redningsmennene følger Lisbet Jaraldstorpet hjem
igjen. Sommeren hadde gjort henne flere år eldre.
Foreldrene gråt ved gjensyn av sin datter.
Men forferdelsen ville ingen ende ta.  St. Hans

andre året fødte Lisbet en unge til verden. Den skal
ha lignet mer på et dyr enn et menneske. Ingen
 fremmende fikk lov til å se den lille. Når ungen sutret
var det som å høre hvesset fra en katt. Bare to døgn
gammel og i den dunkle sommernatten sto Lisbet
opp av sengen, bandt ungen fast til ryggen og strøk
til skogs. Hun kom hjem alene. Da solen sto opp, fant
den en igjenfylt bergrevne opp i Kroksjøberget.

Revnen gaper opp etter en bred rygg som den dag i
dag bærer navnet BÅNKNATTEN.
Den dag i dag etter at isen har lagt seg på

Stubbetjernet og igjennom hele vinteren kan man
høre det gauler fra tjernet.
Rundt St. Hans kan man høre hvesset fra

Bånknatten.
For å komme til Arons hule, kjører man ned til

Galterud rv. 175 og kjører opp mot Heiberg og helt
inn til Nordre Matbrunn. Her er det skiltet inn til Arons
hule. Står ikke bommen oppe, må man gå ca. 2 km. 

God tur! 

• Totalrenovering bad
• Baderomsbutikk med flisutsalg
• Rørlegger
• Murer/Flislegger
• Egen rabatt avtale for 

KOBBL-medlemmer

Vinger Flis og Bad AS
Brugata 49, 2212 Kongsvinger • Tlf.: 62 81 54 36

Montér gir rabatter til KOBBLs medlemmer 
(ikke tilbuds- og kampanjevarer). 
For medlemmer som har aktivert sine 
Fordelskort, tilbys 4% bonus

Bonus skal gjelde alle produkter/tjenester som Montér tilbyr,  
også kampanjer og produkter/tjenester som allerede er rabattert.

       
Montér er Optimeras kjedekonsept for -selv 

markedet, byggmestere og håndverkere.  

Montérs  dyktige fagfolk gir kundene den beste 

service og nyttige tips og råd om produktvalg 

og gode løsninger.

6 % rabatt på klosett/klosettseter, kraner/dusjsett, 
baderomstilbehør knagger etc. og materiell/deler.
Rabatt gjelder ikke på kampanje/tilbudsvarer.
4 % bonus på alt varekjøp når Fordelskortet er aktivert.

Montér, tlf: 481 73 000 
Industrivegen 37,  2212 Kongsvinger
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Byfesten

Byfesten – Noe for alle, i alle aldre
Årets byfest i Kongsvinger ble en stor suksess. Med hjelp av det flotte været under
hovedarrangementet 16.august, møtte folk opp for å høre LidoLido, Yohanna og
Bo Kaspers orkester.

Før LidoLido entret scenen, fikk publikum en flott
oppvisning av elevene fra Jump. I tillegg var det 
bl.a. ansiktsmaling for barna.

Foruten torsdag, var det arrangementer i helgen
med Ularm og konserter i Øvrebyen.

Det ble livlig på matmarkedet med masse folk som
fikk lukte på og fikk smaksprøver av mat fra flere
land i Europa; Frankrike, Italia, Nederland, England og
Norge. Flere var nysgjerrige nok til å kjøpe med seg
delikatesser for å prøve hjemme.

Vi i KOBBL synes konseptet med et gratis familiear-
rangement, som er åpent for alle, er et flott konsept,
og at det gir god start på høsten. KOBBL har mange
medlemmer i byen, derfor er KOBBL sammen med
andre med og bidrar til at byfesten blir en realitet.
Byfesten er blitt en tradisjon, som i år ble arrangert
for 4. år på rad. Skal vi tro arrangørene, har den
 kommet for å bli. 

Litt historie; den første byfesten i Kongsvinger ble
arrangert for å ønske nye elever ved Politihøgskolen
velkommen til byen.

Vi håper at mange av KOBBLs  medlemmer deltok,
og at alle som tok turen ned til sentrum fikk en fin
opplevelse. Vi takker for at så mange bidro til at
dette ble slik vi håpet på, en folkefest. 

LidoLido

Matmarked
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Generalforsamling / Fotokonkurranse

Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL 
sin ordinære generalforsamling ble avholdt i
auditoriet på Sentrum videregående skole 
den 20. juni 2012. 

I år ble generalforsamlingen åpnet med nydelig
sang av Thea Paulsrud.

Saker som ble behandlet ved årets generalfor -
samling var ordinære generalforsamlings saker, som
alle ble enstemmig godkjent.  De styremedlemmene
som var på valg, ønsket gjenvalg. Det takket general-
forsamlingen ja til. Det ble derfor som foreslått av
valgkomiteen, ingen endringer i sammensetningen
av styret. 

Fotokonkurranse
Redaksjonen i Bobra ønsker
morsomme, fine høstbilder
gjerne med aktivteter. 
Send inn til mbh@kobbl.no. 

Det fineste bildet og foto-
graf blir presentert i neste
Bobra. 

Det vanker en flott premie
til vinneren.

Bilde: Høstmorgen ved Vingersjøen. 
Foto: Marianne Brandborg Hansen.

KOBBL sin ordinære generalforsamling

Thea Paulsrud. Kobbls styreleder Leif Næss.
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KOBBL eiendom

Som kronikør i saken, må jeg innrømme en økende
grad av spenning i forhold til resultatet av prosjektet
etter hvert som tiden har gått. Man vil jo gjerne at de
skal trives, og ikke minst at de skal bli boende. Det er
jo da først at prosjektet EGENTLIG starter; i og med at
de jo skal virke her også, til eget og alles beste. 
Hittil har man harelabbet forbi akkurat denne dimen-
sjonen i saken, men den må jo i det minste opp i
lyset nå, når alt skal analyseres og bedømmes.

Det har kommet noen signaler fra testpersonene
underveis, selv om alle involverte har holdt seg for
gode til å la seg overmanne av sin egen nysgjerrig-
het, i hvert fall så lenge objektene selv har vært i

nærheten. At utfallet av prosjektet har vært diskutert
over mang en kaffekopp, er selvsagt. At bjellene til
Jante har kimt lenge og vel i kriker og kroker er selv-
følgelig. At noen synes hele prosjektet er idiotisk, er
forutsigbart, og at mange er forventningsfulle både
til konseptet og utfallet, er gledelig. Antagelig er det
mange som ikke mener noe, og det er bare sløvt.

I juni fikk jeg høre av rekrutterer Arnesen at David
hadde bedt om å bli innlemmet i en fotballspillende
guttegjeng. Et utmerket signal. Samme David er
observert joggende/gående langs veiene i nabo -
laget sitt, både med og uten hund. Bra signal-
 merkelig skue. Gitarister, bli ved din lest!

6 mnd prøvetid overstått 
– og så hva?
Som vi lærte i forrige nummer, hadde Yohanna og David funnet seg godt til rette, med landlig
inspirasjon, øvingsmuligheter og kort reiseveg til alt. Bjartur, vår entusiastiske lille venn, har
logret på seg begynnende prolaps, og småfuglene synger heretter ”blues for Granli”,
 deprimerte over Yohannas morgentriller ...

Alle foto: Nina Noreen
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Samme rekrutterer fikk plutselig også muligheten til
å tilby dem et norsk-kurs, og det var da man begynte
å lure på om dette faktisk kunne lykkes. Når da
 plutselig helt utenforstående blir invitert på grilling
på Granli ble det for alvor klart at dette kunne gå
veien. 

Så, plutselig en dag, melder Yohanna at de ønsker å
undervise på Scene U, eller for ungdommer ellers!
Tydeligvis var det på tide å undersøke litt, og jada 
– de hadde for lengst bestemt seg for å bli. Bjartur
har fått en lekekamerat, og grind er montert i huset. 

Ja, hva føler du nå Støve? (litt sportsjournalistikk
for å tekkes foppallfolket).

-”Vi er svært fornøyde! Som tidligere nevnt, er det
fallhøyde i dette prosjektet, og det er alltid gøy med
ting som virker. At de velger å bli synes vi er suve-
rent, og vi er glade for  at innbyggerne skal kunne
nyte godt av deres kunnskaper. Jeg er overbevist om
at de vil kunne inspirere mange talentfulle ung -
dommer i distriktet. Tross alt representerer de en side
av kulturlivet vi har alt for fjernt forhold til. Det er
meg bekjent ikke mange i byen som har verken
radiohits, GrandPrix pokaler eller tv-opptredener på
landets viktigste musikkshow under beltet, så det
sier seg selv at disse har mye å bidra med!”

Rekrutterer Arnesen avbryter;” for oss i kommunen
er det viktigste at de trives. Det er  et viktig signal
utad, men også motiverende for oss som forsøker å
rekruttere folk hit. Jeg vet at mange innbyggere i
byen her er imponert over kvalitetene deres, men
det er bare en liten del av det å få dem hit.”

Å jasså?

Arnesen rekrutterer videre: ”Ja, som Støve er inne på
her, er de jo her fordi de er ressurspersoner, fordi de
representerer en dimensjon vi ikke har så mye av her
fra før.”

Som krydder i en gryte mener du?

-”For så vidt, hvis du ikke har mer fantasifulle
 referanser,” moser Arnesen.

I det Støve begynner å snakke om medborger -
an svaret penser jeg samtalen over til et snedig
 spørsmål om hvordan de føler mottagelsen av
 prosjektet har vært.

Støve er kjapt utpå med kjepphesten sin; at
 prosjektet fikk en litt unyansert start i lokalmediene.
Imidlertid er han også tydelig på at etter hvert som
Yohanna og David har vist seg fram, så har opp -
fatningen endret seg, og  at folk begynner å skjønne
poenget. 

Kobbl Eiendom har ved to anledninger donert opp-
tredener av Yohanna og David; både til Liv i Leiren,
og MR–aksjonen i regi av Gamle Øvrebyen Vel nylig,
og Støve mener dette har vært viktige ”eyeopeners”
for folk , for hvem vi faktisk har å gjøre med her.
Arnesen selv har benyttet dem til både utdriknings-
lag, studentarrangementer og ansatt-fest for alle
ansatte i kommunen og Byfesten. På Byfesten var for
øvrig Kobbl sponsor. Personlig har jeg hørt hen -
vendelser om å synge i begravelser, ønskelåter,
 oppdragsforespørsler og ikke minst:  I´we seen
grown women cry! ☞
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At hun i tillegg har opptrådt på ”Festningskonserten ”
med lokalt band, på ”Allsang på grensen” og
 debuterer på ”Beat for Beat” i høst tilsier vel at det
kommer flere ”eyeopeners”.

Men hva nå, spør jeg igjen..

-”Ja, nå skal de jo bo her”, sier Arnesen selvfølgelig.
”De skal undervise, opptre og kose seg. Det er jo
 derfor de er her. På litt sikt nå starter innspillingen av
albumet hennes, og det er jo
da vi får den fulle  effekten
mediemessig rundt prosjek-
tet. Derfor er det for tidlig å
konkludere..”

Ja, men kommer det nye ”6
mnd prøvetid-folk ” 
hit spør jeg..

-”Denne har du prøvd deg på
før, Ken! Blir kanskje feil å si at
denne må du lenger ut på
landet med, men kommunen
skal evaluere først, ”avrunder
Arnesen muntert alvorlig.

Støve skyter inn at prosjektet
har falt i fruktbar jord hos
ansatte og styret i både
Kobbl Eiendom og Kobbl, og
mener det er all grunn til å gå
videre med prosjektet.

Jeg ymter frampå at jeg synes jeg mangler en bra
indisk restaurant her, og spør om jeg kan få en, 
men det er ingen villig til å forplikte seg til ennå..
”Dette konseptet har mange muligheter og nå skal vi
evaluere litt her i huset og, ikke minst skal vi ta en
prat med Yohanna og David, og høre litt med dem
hvordan de har hatt det”. ”Kanskje vi kan gjøre ting
bedre ,”undrer Støve.

Jeg, som har deadlines, kan ikke vente, og bestem-
mer meg for å oppsøke lerken selv, for å finne ut hva
som ligger bak valget deres. David sitter og trener på
lesten, mens Yohanna forsøker å gre (!) Bjartur. 

Jeg har valgt stemningen med omhu og møter opp
på sommerens oppholdsværdag.

Jasså, sier jeg igjen, hva nå?

-”We`re gonna stay”, kvitrer Yohanna, mens David
 forsøker å gi valuta for guttefoppallen med å
 proklamere ” jai bli”,  ca som en islendianer. 
Det knirker i hele bakparten på Bjartur i det båndet
tvinner seg HELT fast i ripsbusken.

Ikke uventet mottas
 episoden med klukking
fra lesten, og sukking fra
lerken.

-” Vi trives veldig godt
her, og har visst ganske
lenge at vi kunne tenke
oss å bli” sier Yohanna.
Jøss-tenker jeg,
 argumentene til Arnesen
holder vann.
-” Vi synes Kongsvinger
er en trivelig by, selv om
vi ikke helt bruker den
ordentlig ennå.” 
-” Både skog og vann er
nytt for oss, og vi koser
oss med det. Det er
spennende og eksotisk.” 

Det skulle visitnorway ha hørt ; Skog eksotisk? 
I såfall er vi en del av et svært eksotisk region.. 
Varme, sprutende fontener i fjellheimen er eksotisk..

-”I og med at vi blir her, ønsker vi å involvere oss litt
mer enn vi har gjort hittil. Både jeg og David har bak-
grunn fra opplæring og undervisning fra Island, så vi
kunne tenke oss å bidra litt for ungdommene som vil
lære seg musikk. En ting er å ha en fin stemme og
synge bra, men sang er et fag, og det er viktig å lære
seg teknikk hvis man vil nå langt. Scene U har flotte
fasiliteter, og skolene har visst også kultur på planen,
så vi håper vi kan brukes.”

-”Arbeidet med albumet er litt forsinket på grunn av

Ordfører Øystein Østgaard:

"Da Island kom til Kongsvinger; 

Det er svært hyggelig å registrere at

Yohanna og David har funnet seg til

rette i kommunen vår. Og det skal bli

særs spennende å følge deres frem -

tidige musikkarriere og kommende

plateslipp. Kongsvinger trenger gode

ambassadører lokalt, nasjonalt og

internasjonalt og det er bare å ønske

Yohanna og David lykke til med sitt

nye liv her hos oss."
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at produsenten vår er så travel, men vi er snart klare”,
forsikrer David. ”Flere av de nye låtene har blitt frem-
ført i sommer, og mottagelsen har vært bra, så vi er
veldig spente på å komme i gang nå”, istemmer
Yohanna. 

Men hva med folka her? Er ikke de i trausteste
laget, undrer jeg.

-” Ikke så vidt vi vet ”melder David,” vi kjenner jo ikke
så utrolig mange her ennå, men  alle vi har vært i
kontakt med er vennlige. Litt forsiktige kanskje, men
slik er vel folk?” 

Klarer dere å overleve her da?

-” Det har vært litt mindre jobber i sommer/høst enn
vi hadde håpet på, for vi hadde jo satt av tid til inn-
spilling av albumet, så alt er litt snudd opp ned, men
det tar seg opp fremover. Manager Brydøy har
mange forespørsler om firma-arrangementer, så vi får
holde på med det frem til vi drar på turne med albu-
met. Det er jo det vi vil; ut på veien med egne låter.”

Hvor lenge blir dere her da, kan jo hende du blir
verdensstjerne?

-” Det vet vi ikke. Så lenge det lar seg kombinere med
karriene våre, blir vi. Alt kan skje, og flyttingen hit er
jo et bevis på akkurat det. Vi har ingen planer om når,
eller om, vi reiser videre. Det vil tiden vise,” smiler
Yohanna.

I bilen tilbake til sivilisasjonen klarer jeg ikke fri meg
fra tanken om at dette må være en innertier av et
prosjekt. To sympatiske, fornøyde innflyttere, som
både vil og kan bidra, og som i tillegg synes området
de bor i er eksotisk.. Nesten for godt til å være sant..
At de garantert kommer til å være flotte represen-
tanter for byen når de er ute på reiser eller i mediene,
er jo en bonus man aldri kan forvente. 

Som nevnt innledningsvis er det jo egentlig nå det
begynner, når to av våre innflyttere skal leve her og
bli en del av vårt småbyliv. Personlig håper jeg at
deres impulser vil gjøre det enda triveligere for meg
og alle de andre å bli her.. 

DA  er dette verdens beste prosjekt.

Ken Jults Strøm
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DnB

Unge boligkjøpere får spesial rådgivning
DNB har etablert SUB, Norges første spesialenhet for unge boligkjøpere. Enheten består

foreløpig 10-15 spesialrådgivere som skal hjelpe de unge med boligkjøpsprosessen. 

Er du under 34 år treffer du spesialrådgiverne på
dnb.no og på Facebook. Er du over 34, treffer du dem
ikke.

– Jeg er glad for at vi nå kan tilby unge boligkjøpere
ytterligere hjelp. Unge som er interessert i å etablere
seg med egen bolig kan fortsatt komme å snakke
med oss på bankkontoret, men nå kan de også få
hjelp der de er, på nettet via dnb.no eller facebook.
Der vil de nå bli betjent av disse unge rådgiverne
som har spesialisert seg på boligkjøpsprosessen, og
der vil de også få tilgang til en slags ”førstegangs -
kjøperens boligkjøp-abc”. Med dette teamet kan vi
følge opp førstegangskjøpere på en helt annen måte
enn banker har gjort før. Dette er banking for face -
book-generasjonen, sier banksjef for DNB
Kongsvinger og Skarnes, Erik Hammerstad.

De unge kundenes første kontakt med spesialråd -
giverne for boligkjøp skjer altså digitalt. De kan
 chatte direkte med rådgiverne både fra Facebook og
DNB.no. Spesialrådgiverne følger en skiftordning, og
noen av dem vil alltid være tilstede frem til klokken
22.00 syv dager i uken.

Dette kan spesialrådgiverne tilby unge som
 vurderer å kjøpe sin egen bolig:
• Å foreta vurdering av boligen ved for eksempel å
lese regnskap for borettslaget og beregne frem -
tidige kostnader. 

• Å sende kunden finansieringsbevis på mobil,
 forklarer prosessen rundt budrunden og hjelper til
med utfylling av budskjemaet.

• Nyttig informasjon i boligkjøpsprosessen med
 huskeliste over hva de skal sjekke når de er på
 visning.

• Å bistå de unge helt til innflyttingsfesten er i boks
(de får spilleliste på Spotify til festen også…).

• Oppfølging: 14 dager etter kunden har overtatt sin
bolig blir hun kontaktet av spesialrådgiveren som
vil påse at hun har fått den hjelpen hun trenger og
at hun får en fast kontaktperson i nærmeste DNB-
kontor.

Hjelper alle
Spesialrådgiverne skal hjelpe alle, også de som pr. i
dag ikke får innvilget boliglån:
Eksempel: Forestill deg at kunden sammen med
 spesialrådgiveren ser at et boliglån ikke er noe hun
kan betjene ennå. I slike tilfeller vil rådgiveren
 vurdere om hun med sparing og økt inntekt etter
 studier kan få dette til om x antall år og hjelpe ved-
kommende å lage en spareplan.
Strengere egenkapitalkrav har gjort det vanskeligere
for unge å kjøpe første bolig. SUB hjelper til med å
lage en slagplan for at man kan bli i stand til å kjøpe
egen bolig.

– Som jeg har nevnt tidligere så  erfarer vi nå at flere
unge her i Kongsvinger anstrenger seg helhjertet for
å kunne komme i posisjon for å kjøpe sin  første
bolig. Behovet for boligsparing har helt klart økt,
 fastslår Hammerstad.

SUB = kundedrevet innovasjon
Spesialenheten for Unge Boligkjøpere har DNB
 utviklet i samarbeid med kundene på DNB Labs, et
forretningsutviklingsforum på dnb.no hvor banken
lar kundene komme med innspill.
– Dette er kundedrevet innovasjon på sitt beste.
Kundene foreslo nye betjeningskonsepter. Det lyttet
vi til, og SUB er et resultat av dette, sier Hammerstad.

Spesialrådgiverne får også støtte og hjelp fra DNB
Eiendom. De kan derfor enkelt tilegne seg lokalkunn-
skap om eiendomsmarkedet i det området hver
enkelt kunde er interessert i.
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Annonse

B for Barnas boligkonto
Barnas boligkonto er en helt ny konto for barn fra 0-18 år, med ekstra  
høy rente, fordi pengene er øremerket til bolig. Ring oss på 04800 eller  
gå til dnb.no og les mer om hvordan fremtiden blir litt enklere med  
Barnas boligkonto.

dnb.no
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Annonse

Husk og bruk 
ditt fordelskort

Norske Boligby
ggelag

Flügger er en av Skandinavias 
største malingsleverandører 
og er nasjonal leverandør 
til fordelskortet.  
Hos oss får du får 20% rabatt pluss  
ytterligere 5% ved aktivert kort.
For mer inspirasjon og oversikt over vår avdelinger 
besøk www.flugger.no
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TRENGER DU

ELEKTRIKER
eller vARmEpumpE

RING 62 81 44 83

vi utfører alt innen elektroarbeid og har 
sam arbeidet med KOBBL i alle år.

Industrivegen 27, Kongsvinger
E-post: post@jensdahl.no  www.jensdahl.no

Jens Dahl A/S

Øynene, ditt vindu til verden, gir
deg opptil 95% av alle inntrykk

og er viktige å ta vare på.

Ta derfor en synsundersøkelse
hos Synsam, så er du klar til 

å fange inn alle inntrykk 
verden gir deg!

Brugata 15, 2212 Kongsvinger

Tlf. 62 81 43 54 – www.synsam.no
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3 2 1 4
1 4 3 2
4 3 2 1
2 1 4 3

1 4 2 3 5 6
5 3 4 6 1 2
2 6 1 5 3 4
4 1 5 2 6 3
6 2 3 1 4 5
3 5 6 4 2 1

9 1 5 3 7 2 6 4 8
3 8 6 4 1 5 2 9 7
7 4 2 6 9 8 1 3 5
5 3 9 1 2 4 7 8 6
8 2 7 5 3 6 9 1 4
1 6 4 9 8 7 5 2 3
2 5 3 8 6 9 4 7 1
6 7 1 2 4 3 8 5 9
4 9 8 7 5 1 3 6 2

1 Con-Tiki Viracocha, var den
polynesiske solguden, ska-
peren av sivilisasjonen og
en av de viktigste guddom-
mene i religionen til inka-
ene

2 Siste torsdag i september
3 5. oktober
4 Lansert 28.08.1975
5 Bananer
6 1954
7 Han spaserte
8 Boligbyggelagenes forsik-

ring

9 I 2012 er det 22  september,
den varierer fra år til år

10 5. februar 1896
11 Åpningsdag 08.07.1972,

(sammen med at
Kongsvinger arrangerte
landsskytterstevet)

12 Januar 2009
13 Adolph Tidemand og Hans

Gude, utført 1848
14 Siden 2. mai 2001
15 Mormor tenkte på ordet

STRIKKE. Stine fant imidler-
tid også ordet SIKKERT. 

Løsning på sudoku, Hvem er dette og “Hva vet du om
Kongsvinger og omegn”:

Fordelskortet -
forkjøpsrett og gode medlemsfordeler!

Medlemstilbud
*Høiax 120 l benkebereder til kun kr. 3.470,-
I tillegg får du 15% rabatt på materiell/deler ved 
bytting av berederen.

*MUDIN avløpsåpner kr. 159,-

Tilbudet gjelder ut november 2012.

Vinger Flis og Bad AS
Brugata 49, 2212 Kongsvinger - Tlf.: 62 81 54 36 - www.vingerflis.no

Kongsvinger

Hvem er dette:
Øyvind Melvold, ansatt som teknisk leder i KOBBL.
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Medlemsfordeler
SENTRALE MEDLEMSFORDELER:

Forkjøpsrett
ved kjøp av borettslagsleiligheter  – også i 24 samarbeidende boligbyggelag

Finansiering:
• KOBBL er nå agent for billån fra Norske Boligbyggelag, et samarbeid med DNB 
finans. Dette betyr at du som  medlem kan få finansiert bilkjøp, ny eller brukt, fra 5,45% 
rente. Avdragstid opp til 10 år, lavt termingebyr.  Ta  kontakt med KOBBL på telefon 
62 82 37 37 eller DNB Finans på telefon 815 81 095.

Strømtilbud:
Kraftinor - Strømtilbud med topp 3 garanti.
Boligbyggelagsmedlemmer med aktivert Fordelskort kan bestille NBBL spot medlem:
- Spotpris + kr 9,38 inkl mva pr mnd for kunder i Sør Norge
- Spotpris + kr 7,50 pr mnd for kunder i Nord Norge som er fritatt for mva 
Spotpris er det billigste strømproduktet over tid.

Telefoni fra Telenor
Mobil: 30 min ekstra ringetid for alle privat fakturabaserte abonnement fra Telenor, unn-
tatt Djuice, Superkontroll, SuperSim og SurfPrat. Gjelder familiemedlemmene. Send SMS
”bestill NBBL” til 2000. Tjenesten er aktiv i 2 år.
Fast telefon:  Opptil 25% rabatt for boende og opptil 15% rabatt for ikke boende for
FriBrukFast abonnement.

Bredbånd over ADSL fra Telenor
Opptil 25% rabatt for boende og opptil 15% rabatt for ikke boende for FriBrukFast
 abonnement.
Les mer om avtalen på www.nbbl.no

Lampehuset
Med aktivert Fordelskort får du 5 % bonus på alle kjøp hos Lampehuset – også på salgs-,
og kampanjevarer! I tillegg vil boligbyggelagsmedlemmer få egne spesialtilbud.
Lampehuset har 50 butikker over hele landet med fokus på belysning og tilhørende
 produkter.  
Husk å ta med deg Fordelskortet ditt i butikken.  Husk å fylle inn fordelskortnummeret ditt
(siste 9 siffer) når du registrerer deg som kunde i nettbutikken. 

Hurtigruta  
5% bonus med aktivert Fordelskort på alle reiser langs Norskekysten. Gjelder også lugar.
Regelmessige spesialtilbud på cruise. Bestilling må gjøres via BI Reiser v/Bjørn Inge
Nordland, tlf: 922  18 112, e-post: bin@bi-reiser.no 

www.nbbl.no

Send sms BESTILL NBBL til 2000 og få 30 minutters ekstra ringetid 
pr måned for dine private fakturabaserte mobilabonnement fra Telenor. 
*Gjelder ikke djuice, SurfPrat- og kontantkort.

Vet du at medlemmer 
i boligbyggelag får 
ekstra gode rabatter 
hos Telenor? 

Som medlem har du 
nøkkelen til mange fordeler.
Sjekk ut dine medlemsvilkår og bestill rabattene på www.nbbl.no

15% 25% 

Fasttelefoni Bredbånd ADSL

Opptil Opptil 

25% 

Bredbåndstelefoni

30
min

Mobiltelefoni

Opptil 
ekstra 

ringetid* 

www.nbbl.no

Send sms BESTILL NBBL til 2000 og få 30 minutters ekstra ringetid 
pr måned for dine private fakturabaserte mobilabonnement fra Telenor. 
*Gjelder ikke djuice, SurfPrat- og kontantkort.

Vet du at medlemmer 
i boligbyggelag får 
ekstra gode rabatter 
hos Telenor? 

Som medlem har du 
nøkkelen til mange fordeler.
Sjekk ut dine medlemsvilkår og bestill rabattene på www.nbbl.no

15% 25% 

Fasttelefoni Bredbånd ADSL

Opptil Opptil 

25% 

Bredbåndstelefoni

30
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Mobiltelefoni

Opptil 
ekstra 
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• Forkjøpsrett • Finansiering • Forsikring • Telefoni • Internett 
• Bredbånd • Boligalarm • Byggevarer • El installasjon • Rørlegger
• Markiser  • Optiker • Catering • Dekk&felger • Strøm • Svømming 
• Trening •  Maling og interiør • Rengjøring • Garasjeporter

Miljøkort fra Pangea
1 % av omsetningen går til konkrete nasjonale miljøprosjekter som kvalitetssikres av Bellona.
Pangea betaler dette, du betaler ingenting! Kredittkortet har ingen årsavgift, konkurranse -
dyktige betingelser og vilkår. Når du bruker NBBL Pangea VISA går 1 % av det du betaler til et
miljøfond som skal finansiere konkrete nasjonale miljøprosjekter som kvalitetssikres av Bellona.
Baksiden av kortet har en strekkode som gjengir ditt medlemsnummer i boligbyggelaget. Det
betyr at du kan bruke kortet som bevis på ditt medlemskap hos alle samarbeidspartnere som
gir tilbud til medlemmer. Du får også flere nye fordeler fra Pangea. Se www.pangea.no

Malerier fra Galleri Impasto
10 % boligbyggelagsrabatt til alle, 5 % ekstra bonus med aktivert Fordelskort. 100% fornøydga-
ranti.  Rabatten oppnås ved kjøp av originale moderne malerier fra Galleri Impasto. Galleriet har
alltid et stort utvalg av malerier i flere størrelser, farger og motiv. Bilder til alle rom og gratis
hjemlån. Bestill på impasto.no eller besøk galleriet i Oslo sentrum. 

Tapet og tekstil fra Tapetgalleriet 
10 % bonus på all kjøp med aktivert Fordelskort
Gjelder ikke prøver og frakt
Besøk nettbutikken eller butikken i Kirkegata 17, Oslo. 

Trådløse ringeklokker, Lys- og varmestyring fra 
Svakstrømspesialisten 
20% rabatt og 5% bonus på alle varer med aktivert Fordelskort 

Boligalarm fra Sector Alarm 
10% bonus på månedsprisen - med Fordelskortet aktivert. 
300 kr rabatt på installasjonskampanjer. Ring 08090.

Svakstrømspesialisten as

alltid noen hjemme
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Medlemsfordeler
LOKALE MEDLEMSFORDELER:

Glass
Rasta Glass Kongsvinger. Bygningsglass til rabattert pris. Tlf. 62 81 82 33.

Forhandler også                           og                                   30% på komplett markise.

Byggvarer
Montér Kongsvinger For medlemmer som har aktivert sine Fordelskort tilbys 4% bonus!
Bonus skal gjelde alle produkter/tjenester som leverandøren tilbyr, også kampanjer og
 produkter/tjester som allerede er rabattert. Ellers er rabatten som før. Montér holder til i
Industrivegen 37, tlf: 481 73 000

El installasjon
YIT AS, Kongsvinger, gir 10% rabatt på elektrikertjenester. Tlf. 62 81 28 55.

Optiker
Synsam Kongsvinger 15% rabatt på kjøp av komplett brille (gjelder ikke salgsvarer).
Tlf. 62 81 43 54.

Catering
Vinger Hotell 10% rabatt på veiledende cateringpriser. De gir deg også 10% rabatt på
 selskap over 25 personer.  På selskap under 25 personer gis det 5% rabatt. Det må gis
beskjed ved bestilling om medlemsskapet. Tlf. 62 81 72 22. 

Eidsiva
Strømavtale for deg som er KOBBL-medlem Eidsiva har i 2011 vært blant strøm -
leverandørene med de beste prisene i landet. Nå tilbyr Eidsiva en eksklusiv strømavtale
for medlemmer i KOBBL.  Med denne avtalen får du det beste fra to produkter; fastpris
om vinteren når forbruket er høyest og spotpris uten påslag om sommeren! 
Gå inn på Eidivas hjemmesider eller ring 06262.

Vianor Kongsvinger
KOBBLs medlemmer gis følgende rabatt på gjeldene fakturagrunnlag:
- Dekk 40 % + 8% (som hovedregel)
- Felger 40 % (som hovedregel)
- Dekkhotell 10 %
- Oljeskift 30% + 10%
- Olje 30% + 10%
- ACservice 15 %
- Kjøleolje/gass 20%
Vianor treffes på telefon 62 81 82 00 og holder til i Gaupevn 3 i Kongsvinger.

Bredbånd fra Canal Digital
Gode priser for KOBBL-medlemmer som bor i borettslag med avtale om utvidet
 grunnpakke med internett.

GLASS
RASTA

Digital-tv og Internett rett på tv-en!
Canal Digital har  inngått et samarbeid 
med  Komplett.no og  Samsung som gir våre 
kunder eksklusive pakke tilbud på digital-tv 
og Internett rett på tv-en.

Med IDTV fra Canal Digital får du alle tv-
kanalene fra Canal Digital rett i tv-en uten 
ekstra fjernkontroll. I tillegg får du tilgang 
til Internett-applikasjoner som blant annet 
Facebook, Twitter og YouTube. Alt direkte 
og trådløst på tv-en. 

FORDELER MED IDTV
• HD-kanaler fra Canal Digital uten dekoder
• Kun en fjernkontroll
• Ingen ekstra kabler
• Trådløs tilgang til Internett-applikasjoner
• 3D og PVR-funksjonalitet (ta opp, pause, 

spole) hvis du ønsker det

I tillegg til meget god pris på  utvalgte tv-mod-
eller, inkluderer pakketilbudene kort leser for 
digital-tv og HDTV, samt USB  nett verks kort 
for trådløs til knytning til Internett.
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Les mer på idtv.no
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• Forkjøpsrett • Finansiering • Forsikring • Telefoni • Internett 
• Bredbånd • Boligalarm • Byggevarer • El installasjon • Rørlegger
• Markiser  • Optiker • Catering • Dekk&felger • Strøm • Svømming 
• Trening •  Maling og interiør • Rengjøring • Garasjeporter

Vinger Flis og Bad
KOBBL medlemmer som har aktivert Fordelskortet får nå 4 % bonus på alle varer, også
tilbudsvarer  - samt 6% rabatt på: klosetter/seter, baderomstilbehør, kraner og dusjsett,
materiell/deler. Vinger Flis og Bad AS holder til i Brugata 49. Tlf 62 81 54 36. 
Se Vinger Flis og Bad AS egen hjemmeside www.vingerflis.no.

Eriksen Maskinutleie 
Tlf: 900 87 224, gir 10 % rabatt til KOBBL medlemmer ved leie av maskiner. 
Husk Fordelskortet!

Teater Innlandet
20% på alle forestillinger i regi av Teater Innlandet i Kongsvinger og omegn. Spesial-
rabatter på utvalgte forestillinger. Rabatten gis ved forevisning av gyldig fordelskort.

Kongsbadet
tilbyr alle medlemmer rabatterte priser på inngang i svømmehallen. Billetten koster
ordinært 85,- kroner men vil for KOBBLs medlemmmer koste 70,- kroner. 
Husk å vise medlemskort uoppfordret.

Maling og interiør:
Flügger farge
KOBBLs medlemmer bli innrømmet 20% på Flügger farves egenproduserte varer. 
Gjelder ikke kampanje varer.

Jens Dahl AS
Trenger du elektrikker - eller kanskje tenker du på å installere varmepumpe? 
Jens Dahl AS kan nå tilby KOBBLs medlemmer 10% rabatt på elektriske installasjoner. 
I tillegg vil KOBBLs medlemmer kunne oppnå gode priser på varmepumper etter tilbud. 
Jens Dahl AS, Industrivegen 27, Kongsvinger. Treffes på tlf 62814483 eller mobil 95183300.

Shell Gjemselund Bilsenter 
tilbyr Kobbls medlemmer Shell Perfect Shine bilvask til kr. 199,- (ordinær pris kr. 299,-) 
og ”Veiens beste kaffe” til kr. 10,- (ordinær pris kr. 22,-). Fyller du drivstoff mer enn 35 liter,
får du 50% rabatt på øvrige vaskeprogram. Besøk stasjonen i Otto Wengs veg 20,
2212 Kongsvinger.

Glåmdal Bilsenter AS
KOBBLs medlemmer blir innrømmet rabatter på veiledende nettopris ved kjøp av bil 
- Peugeot og Mercedes - samt rabatter på norsk-montert utstyr og på veiledende 
verkstedtimepris. I tillegg tilbys gode priser på dekkhotell og dekk. Husk fordelskortet!

Odal Sparebank
Ny medlemsfordel: Odal Sparebank gir KOBBLs medlemmer gode betingelser på lån, 
sparing og forsikring. Brugata 9, 2212 Kongsvinger. Sentralbord: 62 97 00 66



Returadresse: KOBBL, Postboks 8, 2201 Kongsvinger

B economique

1. Formål
Prisen er en hederspris som deles ut med formål
om å skape engasjement og å motivere
Kongsvingers kommunes befolkning til å tenke
kreativt. Den skal bidra til å gjøre Kongsvinger til
et sted vi alle kan trives i og være stolte av. 

Prisen vil, såfremt det finnes aktuelle kandidater,
bli delt ut hvert år.

2. Prisens innhold
Trivselsprisen består av et diplom til prisvinneren/
-vinnerne, samt et pengebeløp på  kr. 25. 000,-.
Juryen kan vedta å dele prisen mellom flere
 aktuelle kandidater.

3. Hvem kan få prisen
Prisen kan tildeles borettslag, enkeltpersoner, lag
eller foreninger i Kongsvinger kommune.
Prisvinneren skal gjennom sitt engasjement og
vilje til å gjøre noe som gagner flere, ha bidratt til
å skape et bedre miljø, fellesskap, samhold og økt
trivsel i hele eller deler av Kongsvinger kommune. 
Forslagene skal fremsettes skriftlig og gjerne
begrunnet med billedmateriale.

4. Juryen
Juryen består av representanter fra DNB, KOBBL,
Glåmdalen, Kongsvinger kommune og elevråds -
representant fra én av kommunens videregående
skoler.

Trivselsprisen Statutter

En pris innstiftet av:    


