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Hvor ofte har du ikke kommet midt inn i en fi lm du gjerne skulle sett 
starten på? Med tjenesten Start Forfra kan du med et enkelt tastetrykk 
starte fi lmen eller programmet forfra, og få med deg alt helt fra start. 
Enkelt og genialt. 

Start Forfra er bare en av fl ere nye, spennende tjenester
Canal Digital Kabel-TV lanserer i 2013

Fortsettelse følger – følg med på canaldigital.no/t-we

– Vi må starte forfra, Jack. 
Stig-Henrik kom hjem fra treninga nå.

Hvor ofte har du ikke kommet midt inn i en fi lm du gjerne skulle sett 
starten på?

Start Forfra
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Kjære medlem
Ny medlemsfordel for deg siden sist er Minilageret.
De tilbyr lagerplass når du har behov for det. 
Dette er også en medlemsfordel som inngår i
Fordelskortet og gir dermed ytterligere fordeler til
deg. Glåmdal Bilsenter ble lokal leverandør med
rabatter til KOBBL sine medlemmer i 2012. I mai
2013 tok de ett skritt videre og ble leverandører på
Fordelskortet. Det betyr at du som har aktivert
Fordelskortet ditt i tillegg oppnår bonus på varer og
tjenester hos Glåmdal Bilsenter. Ny strømavtale er
også inngått med Eidsiva Energi. Her er det snakk
om to typer der det ene er spotpris, og det andre er
spotpris kombinert med prissikring. Kanskje du bør
sjekke om dette er noe for deg? Send da sms til
06363 med kodeord KOBBL. 

I vår har vi forhandlet frem en ny forsikringsavtale
for boligselskapene våre. Nye betingelser gjelder fra
1. januar 2014 og forsikringspremien til boretts -
lagene og sameiene tilknyttet ordningen vil bli
vesentlig lavere enn tidligere. En av årsakene til
 premiereduksjonen, er at KOBBL og styrene i flere
boligselskap gjennom flere år har arbeidet godt
med skadeforebyggende arbeid. Det har gitt
 resultater i form av et tryggere sted og bo og lavere
skadeutbetalinger. Skadeforebygging er et viktig
arbeid å fortsette med fremover, der alle kan bidra
med sitt.

Når dette skrives, har så å si alle generalforsamlinger
og sameiermøter for 2013 blitt avholdt for lag
tilknyttet KOBBL. Der har bl.a. regnskap, opp -
summering av siste års hendelser og planer for
fremtiden blitt presentert. Tilknyttet KOBBL er både
store og små lag, og alle med sine særegenheter,
men fellestrekkene er i flertall. Vi fra KOBBL har
deltatt på møtene og takker alle medlemmer og
tillitsvalgte for den innsats og engasjement som

utøves. Vi er imponert
over innsatsen til mange
av styrene og ser med
glede og optimisme
 fremover. Nye tillitsvalgte
er valgt inn i styrene, og
ofte ser vi gjenvalg av styremedlemmer. 
Etter sommeren arrangerer KOBBL kurs på relevante
områder for nye og gamle tillitsvalgte.

KOBBL sin ordinære generalforsamling avholdes 
26. juni i auditoriet på Sentrum videregående skole.
KOBBL sine regnskaper er gode for 2012 og den
økonomiske resultatfremgangen fortsetter. 
Vi presenterer et godt resultat, der KOBBL for 2012
leverer et årsresultat på 2,8 mnok. Det er en bety-
delig fremgang, og viser en resultatutvikling som
følger de siste års positive trend. Resultatene
 kommer fra god drift i KOBBL og i KOBBL Eiendom.
Den positive utviklingen bidrar også til å holde
 forvaltningskostnadene for boligselskapene nede.
Gode resultater skapes av mennesker, og det er et
godt lag i KOBBL og KOBBL Eiendom som sammen
med våre kunder og tillitsvalgte i samspill har
bidratt til den fremgang vi har sett de siste to årene. 

15. august er det på ny tid for byfest i Kongsvinger.
KOBBL er en av de organisasjonene som står bak
dette arrangementet. Ideen om at dette skal være et
gratis familiearrangement lever videre! Nærmere
informasjon kommer senere i flere kanaler, men vi
håper du nå setter av tid i kalenderen din, og at du
kommer, for her blir det noe for enhver smak.

Men før byfesten er det, for de aller fleste, tid for å
nyte sommeren. Jeg vil derfor benytte anledningen
til å ønske alle KOBBL sine medlemmer en riktig
god sommer!
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Trivselsprisen
KOBBL har i 2012 videreført samarbeidet
med DNB om utdeling av Trivselsprisen, en
pris som skal gi støtte til trivsels-fremmede
prosjekter i Kongsvinger kommune. 

En oppnevnt jury bestående av Vegard Hansen,
representant fra Elevrådet ved Øvrebyen videre -
gående skole - Dag Arnesen, Kongsvinger kommune
- Geir Christiansen, Glåmdalen - Jan Egil Melby DNB
og Sven O. Nylænder fra KOBBL.

”Prisen er en hederspris som deles ut med formål
om å skape engasjement og å motivere Kongsvinger
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 kan tildeles boretts-
lag, 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, felleskap,
samhold og økt trivsel i hele eller deler av
Kongsvinger kommune.”

Tidligere år er det Scene U, Vennersberg 1 brl, Byen
Vår, Torsdag på festningen, KIL ski og Puttaras
 venner som har fått prisen.

Årets vinner er sportslig leder og styreleder Trond
Erik Bråthen og Grethe Tuhus Bråthen. To ildsjeler
som ofrer mye tid på KIL Håndball og som tok tak,
når klubben lå nede. I dag lever klubben i beste
 velgående og drives veldig godt takket være disse
to. Prisen er for 2012 på kr 25.000 i tillegg til et
diplom tegnet av kunstneren Alf-Kaare Berg.

Årets tviselselpris  gikk til Trond Erik Bråthen og Grethe Tuhus Bråthen i KIL Håndball.



I generalforsamlingen våren 2012 ble styret i Tråstad I
borettslag gitt fullmakt til å igangsette prosess med
utskifting av dører, vinduer og garasjeporter.
Tilstanden på eksisterende vinduer var langt fra til-
fredsstillende, og det var en generell oppfattelse av at
disse var meget trekkfulle og utgått på dato.

Oppslutning og vedtak
Styret valgte å samarbeide med KOBBL Teknisk
 avdeling. Første fase var budsjettpris og beslutnings-
grunnlag. I ekstraordinær generalforsamling ble det
med solid flertall vedtatt at prosjektet skulle
 gjennomføres og ferdigstilles våren 2013. 

I prosjekteringsfasen la vi vekt på energibesparelse
og vedlikehold. Vårt mål var å eliminere energitap og
trekk ved vindusarealer. Man valgte, etter råd fra
Enova sine anbefalinger, 3 lags energivinduer med en
samlet u-verdi på under 1,0 w/m²k. Man valgte også
at treverket i vinduet skulle være bekledd med
 aluminium, slik at man unngår vedlikehold som
 maling i vinduets levetid. 

PWC på bad
Alle baderomsvinduer ble i prosjekteringsfasen
besluttet byttet til komplett vindu av PWC. Dette
eliminerer fuktproblematikk og råteskader på karm
og ramme, som oppstår i treverk ved mangelfull
 ventilering og kondens. Dette vinduet er også
 vedlikeholdsfritt for ettertiden.

Rå logistikk og fremdrift
Borettslaget huser 32 familier, og alle hadde for -
skjellige krav til løsninger på listverk, utforinger og
farger. Man fant tidlig en gyllen middelveg og
 tilpasset ønsker under prosjekteringen. Med god
informasjon og dialog med beboerne kunne VD
Montasje AS starte i en leilighet kl 7 og ferdigstille
den kl 16 samme dag. Da hadde man byttet vinduer
på 3 soverom, kjøkken, stue, bad, kjeller, inngangs- og
verandadør. Ferdig isolert, fuget og listet.

God informasjon
Før generalforsamlingen la man vekt på god infor-
masjon til alle beboere. Det skulle ikke være noen
løse tråder eller usikkerheter på hva som skulle
gjøres, velges eller besluttetes. En god dialog mellom
Styret, KOBBL og VD Montasje AS resulterte i et
 prosjekt med gode løsninger iht. budsjett og
 fremdrift. 

Energiresultat
Allerede i februar, når de første leilighetene ble
 ferdigstilt, kunne fornøyde beboere rapportere
 mellom 2 til 4 grader varmere leiligheter, med samme
forbrukte energimengde. Man har også lagt inn en
grad av solfaktor i glasset, slik at man oppnår et
bedre klima i leilighetene på sommertid. Dette er
også med på å begrense litt av innsynet til
 leilighetene for forbipasserende. 

bygg!
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Utskifting av vinduer og dører
Tråstad I borettslag

Erfaringer
Nå, når alt er ferdig, sitter vi igjen med en fornøyd
kunde og 32 fornøyde familier i et prosjekt uten
reklamasjoner eller klager. Da ser man effekten av
god planlegging og samarbeid i prosjektarbeid.

Gjennom en rekke prosjekter der man på sett og vis
skal inn i privatlivet til mange familier dag etter dag,
ser man betydningen av tilstrekkelig informasjon,
punktlighet og smidighet. Vi har etablert gode
 rutiner for varsling og informasjon til alle berørte
parter. Det at styrene i borettslagene ser nytten av
vår bistand gjennom hele prosjektet, gjør at KOBBL
og borettslagene får enda mer ut av hverandre. 
At KOBBL kan tilby prosjektering, prosjekt- og
byggeledelse i tillegg til forvaltning og regnskap
gjør oss til en totalleverandør til borettslagene.

Til slutt vil vi takke Tråstad I borettslag for
 oppdraget og tillitten. 

Et smart sted å starte prosjektet!

Av Morten Sønsterudbråten, Rådgivende ing. KOBBL

Fakta:
Totalt byttet:
241 vinduer
72 dører
8 garasjeporter
Entreprenør VD Montasje AS
Prosjektkostnad 2,75 mil
Prosjektering, anbud, prosjekt og
 byggeledelse ved KOBBL Teknisk avd.

TEKNISK
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Glåmdal BilsenterAnnonse

Nå får du også bonus ved bruk av
Fordelskortet hos Glåmdal Bilsenter!

Glåmdal Bilsenter ble lokal leverandør med rabatter
til Kobbls medlemmer i 2012. I mai 2013 tok de ett
skritt videre og ble leverandør på Fordelskortet. 
Dvs at medlemmer nå også kan oppnå bonus på
varer og tjenester hos Glåmdal Bilsenter.

Leverandøren innrømmer følgende rabatter og
bonus til medlemmer:

Produkt Rabatt Bonus

Mercedes 8%

Peugeot 10%

Ukens Bruktbiler 10% 5%

Utstyr 15% 5%

Verksted 15% 5%

Dekkhotell, hjulskift og lagring 

pr år kr 1.000,- 15% 5%

For medlemmer som har aktivert sine Fordelskort
 tilbys bonus. Bonus skal gjelde alle produkter/
tjeneser som leverandøren tilbyr, også kampanjer og
produkter/tjenester som allerede er rabattert.

Nytt i Norge – billeverandør 
på Fordelskortet!
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Sjekk reiseforsikringen før     ferien

Undersøkelser viser nemlig at en av fem mangler
 reiseforsikring. Det kan bli svært dyrt hvis uhellet er
ute. 

– For mange av oss tenker ikke på eller glemmer å
kjøpe reiseforsikring til oss selv og familien når vi skal
på tur. Det kan bli svært kostbart hvis uhellet er ute.
For stadig flere av oss opplever tyveri, ulykker, syk-
dom og andre skader når vi er ute og reiser. I fjor var
det nesten 300 000 meldte skader og det ble utbetalt
nærmere 1,7 milliarder kroner i erstatning, sier
 avdelingsleder Beate Vinei i Boligbyggelagenes
Forsikring.   

Ta med Boligbyggelagenes Forsikring på tur
En reiseforsikring gir deg trygghet mot de fleste uhell
og ulykker som kan oppstå, og nå kan du forsikre deg
og din familie hos boligbyggelaget ditt. Tidligere
hadde de ulike boligbyggelagene avtaler med en
rekke forsikringsselskap, men nå har vi samlet oss og
laget vår egen forsikringsordning for deg og de 530
000 andre medlemmene.  

–Sammen er vi sterkere og det gjør at Boligbygge -
lagenes Forsikring kan tilby konkurransedyktige for-
sikringer. I tillegg opparbeider medlemmene 2 %
bonus på Fordelskortet sitt hvis de har forsikring
gjennom boligbyggelaget, sier Beate Vinei.

Hva dekker reiseforsikringen?
Reiseforsikringen til Boligbyggelagenes Forsikring gir
deg god dekning på alle turer utenfor hjemmet. Det
betyr at du er forsikret uansett om du kommer ut for
et uhell på vei til treningssenteret eller blir frastjålet
kameraet ditt på Mallorca. Forsikringen gjelder for
 reiser på opptil sju uker, og gir deg blant annet
 forsikring av forsinket bagasje, ulykke, sykdom og tap
som følge av ran og tyveri. Boligbyggelagenes reise-
forsikring gir deg også avbestillingsforsikring, slik at
du ikke trenger å kjøpe det i tillegg når du bestiller en
reise. Med helårs reiseforsikring fra boligbyggelaget
ditt trenger du rett og slett ikke tenke på forsikring
neste gang du bestiller ferie.

Ring 03712 hvis du ønsker personlig service og god
rådgivning når det gjelder ditt behov for reisefor -
sikring, fullstendig oversikt over hva forsikringen
 dekker og et pristilbud. Og ønsker du å bytte reise -
forsikring gjør vi det enkelt for deg. Vi tar oss av alt
det praktiske som å si opp avtalen med det gamle
forsikringsselskapet ditt. 

Trygghet ved sykdom
Det å bli alvorlig syk eller skadet når du er på
ferie er heldigvis unntaket, men skulle det skje
er det viktig å ha gode støttespillere i ryggen.
Boligbyggelagenes Forsikring har avtale med
den internasjonale rednings organisasjonen
SOS-International i København for å gi sine
forsikringskunder den beste behandling.
Hvis du blir alvorlig syk eller skadet vil SOS
International bistå med hjemtransport og
sikre at dine rettig heter som pasient blir godt
tatt vare på. 

På ferie til Europa?
Alle nordmenn på reise kan bruke sitt
 europeiske helsetrygdkort for å få medisinsk
behandling i et annet EØS-land eller Sveits.
Kortet viser at du har krav på nødvendig
 medisinsk behandling i det landet du er i, på
samme vilkår som de som bor der. Men det er
viktig å være klar over at helserettighetene du
har etter EØS-avtalen er begrenset og at
 norske myndigheter anbefaler å ha en privat
reiseforsikring i tillegg. Du kan bestille helse-
trygdekortet på helfo.no og få det tilsendt i
posten.

Flere blir syke og rammet  av
uhell
Stadig flere av oss får bruk for reiseforsikring-
en. I 2012 var det en økning på 10 prosent i
antall skader og tap som ble rapportert inn til
forsikringsselskapene. De vanligste årsakene
til krav til forsikringsselskapene er tyveri og
tap av reisegods. Men det som står for nesten
halvparten av utbetalingene er sykdom. Over
750 millioner kroner ble utbetalt for å dekke
utgifter til lege, legemidler og sykehusopp-
hold. Det betyr at hver skade var på over 7 500
kroner i snitt, og som man uten reiseforsikring
måtte ha betalt selv.

Sommerferien nærmer seg og mange har nok allerede bestilt årets store ferietur. Nordmenn
elsker å reise og vi finner stadig mer eksotiske reisemål. Men enten du skal feriere i Norge,
Namibia eller New Zealand er det viktig å ha reiseforsikringen i orden. 

Beate Vinei
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Annonse

Tekst og foto: Karen Marie Torp Hansen

Jeg ringer på hos styreleder Kjell Arne Berntsen. 

”Der er du jo der” sier en blid og imøte -
kommende styreleder når han åpner døren og
ønsker meg velkommen til en liten prat og en
kopp kaffe.  Kjell Arne og styremedlem Liv
Bjørgan forteller om en trivelige og levende 
50-åring.  De trives godt i laget og presiserer
fordelen ved å bo sentralt og samtidig natur-
vennlig og fredelig.   

Laget består av to blokker bestående av i alt 36
boenheter  fordelt på 1,2 og 3 roms leiligheter.
Det er alle generasjoner i laget, og det er fint
synes de begge to. 

Byggene i laget er i god stand , og vedlikehold
er gjort gjennom årenes løp. Liv Bjørgan som
har lengst fartstid i laget, 17 år, kan fortelle at
det er blitt skiftet vinduer og dører de senere

årene, verandaer er bygd, og de som ønsket har
kunnet  glasse inn sine. Garasjer er også blitt
satt opp. 

Noe vedlikeholdsarbeid står på trappene for
50-åringen,  men ikke mer enn slikt som natur-
lig kommer med årene .

Vi heiser  flagget  og gratulerer jubilanten så
mye !

Det er i 2013, 50 år siden Tråstad II ble stiftet, borettslaget som kan nyte utsikt mot
Glomma og yrende liv fra  Tråstad ungdomsskole.

Tråstad II borettslag – 50 år!Tråstad II borettslag – 50 år! KOBBL kan Kongsvinger!

 62 82 37 34

www.kobbleiendom.no

62 82 37 34
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Digerud II borettslag

Balco inviterte til informasjon
 vedrørende balkonger

Tekst og bilder: Marianne B. Hansen

I samarbeid med Kobbl, inviterte Balco
borettslag og sameier til roadshow med
informasjon om balkonger i Brugata 16 den
3. juni. Fra bussen ble det servert pølser fra
grillen, drikke og is.

Balco har over 25 års erfaring med balkonger. 
Det har resultert i mange unike løsninger og 
patenter. 

I bakgården hos Kobbl kunne man få se på alterna -
tive løsninger for balkong innglassing av meget
høy kvalitet, som er designet for og som tåler
vårt  nordiske klima. En innglasset balkong kan
være en mye bedre og økonomisk løsning enn en
tradi sjonell fasade og balkong rehabilitering.

I tillegg til roadshowet i bakgården, ble det holdt et
informasjonsmøte i Kobbl’s lokaler.

Digerud II borettslag – 60 år i 2013
Tekst og bilder:  Marianne B. Hansen

Borettslaget er lokalisert i «sentrum syd» i Kristines
gate og har 25 andeler. For 10 år siden feiret de seg
selv med stort 50 års jubileum, hvor de blant annet
hadde laget egen sang til borettslaget. Her er 3 av
versene, som sier litt om hvordan borettslaget ble til
og om trivselen:

«Det var i enogfemti, det hele startet opp, til Dig’ruds
grønne enger kom R.M. med sin tropp. Her skal det
 bygges rekkehus, og her skal mange bo, og alle syntes
sikkert at tanken den var god.

Men det ble mye dugnad, og det ble mye slit, før dagen
kunne komme da de fikk flytte dit. Men husene ble
 ferdig, og plenen den ble sådd, og alle syntes sikkert de
hadde fått det flott.

Og mange år har gått siden nittenfemtitre, og mange
de har flyttet og nye kommet «te». Men alle vi som bor
her, vi trives veldig godt, for vi bor midt i byen og synes
det er flott.»

Undertegnede har vært så heldig å få en prat med
en av borettslagets andelseiere, Olav Velta (m/følge),
som har bodd i borettslaget siden 15.12.1963 – altså
i 50 år. Han forteller at de i senere år har bygget på
ved kjøkkeninngang og i fjor beiset de alle husene.
Botiden deres i borettslaget sier det meste om
 trivselen. De har alltid hatt gode naboer og aldri
opplevd krangling. Det er et veldig godt fellesskap.
Naboene prater med hverandre hver dag, men de
har aldri «tråkket dørstokken ned» hos hverandre.
Beliggenheten med tilgjengeligheten til sentrum
har de alltid satt stor pris på, ikke minst nå på sine
eldre dager. Eneste bakdelen i dag er at de bor i en
av de 9 leilighetene som har 2.etasjer.

Vi gratulerer borettslaget med jubileet og ønsker
andelseierne lykke til videre med det gode nabo -
skapet.
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Barnesudoku A

4 1 2 3

3 5 1
6 3 5

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.
Sudoku  er laget av Tom Wollert-Nielsen.

Løsningsord:

Navn:

Adresse:                                                                                                   

Postnr./sted:
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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
1/2013 var:  SOMMERFUGL PÅ LØVETANN

Vi har trukket tre vinnere med rett svar, 
og de er:

May-Britt Samuelsen, Matrand
Anne Karin Høyland, Kongsvinger
Charlotte M. Skjæret, Ottestad

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

Gratulerer!

Klipp her

Test deg selv

17

Hva vet du om Kongsvinger og omegn?

1. Fordelskortet har fått en ny sentral
 leverandør. Hvilken?

2. – og en lokal leverandør?

3. Hva heter de 5 treningssentrene i
Kongsvinger?

4. «Alle» husker storflommen i 1995, men
det var en noen ti-år tidligere. Når? 

5. Hvor lå Gjermshus Kolonial?

6. Hva het stykket som Kongsvinger
Amatørteater satte opp i april i år?

7. Hvem driver eksklusivt med PustYoga
undervisning i byen?

8. Når ble grunnsteinen til «Glåmdal
Sykehus» lagt ned?

9. Hva het vandringen i Øvrebyen under
«Liv i Leiern» 1. juni, ledet av Lars
Ovlien?

10. «Odd-Fellow»-gården ligger i Øvrebyen.
Hva het den før?

11. Lundersæter består i sin videre
 betydning av 3 separate deler. Hvilke?

12. Odals Verk er i dag en gård i Sør-Odal,
men hva var det tidligere – og når ble
den grunnlagt?

13. Hvem har laget boka om Anders – som
ble trykket hos Glåmdal trykkeri?

14. Norges nye sykkel komet har gått på
NTG i Kongsvinger. Navnet?

15. Hvem er hovedattraksjonene på årets
festningskonsert?

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

Svaret står på 
side 35.

3
2 8 9 4

9 4 3 7
5 1 8
2 5

1 8 4
6 8 1 7
3 6 2 4

5

Sudoku Løsningen finner du på s 35
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Matside

Ta med maten på tur Kilde: Matprat.no

Det er vel ikke mange ord som sier sommer mer enn ordet piknik! Det er nesten så man kan
føle solen på huden og kjenner lukten av friskt gress!
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Til pikniken
• Tørkepapir/våtservietter
• Avfallspose
• Skarp kniv og skjærefjøl
• Små tette bokser med salt og pepper
• Vinåpner
• Bestikk, tallerkener, kopper og glass i papp eller
plast. Tenk miljø og invester i flergangsutstyr.

• Fryseelementer. Husk å fryse dem i god tid!
• Fyll drikkeflasker med vann eller saft og legg i
fryseren, da har du ferdig kald drikke til maten.

• Varme pledd eller skjerf for svale norske som-
merkvelder (man vet jo aldri)

• Velger du strandpiknik, er det lurt å ta med en
tett duk eller et tykt pledd til å legge maten på,
så unngår du å få sand i maten.

Å spise utendørs er jo et kjent fenomen, – det har vi
gjort til alle tider. Dagens fangst stekt over leirbålet,
et nødtørftig måltid av tørt brød og salt kjøtt på en
enkel rasteplass i ly for vinden eller en nistepakke
laget med kjærlighet og åpnet og fortært på top-
pen av en fjelltopp. Uansett hvor og uansett hva,
maten smaker liksom bedre utendørs.

Men piknik er noe annet! Piknik vekker assosiasjon-
er til pledd som blir brettet ut på plenen eller stran-
den og kurver fylt med ferskt brød, kaldskåret kjøtt,
god ost, frisk frukt, duggende vinflasker. Piknik hører
hjemme på late sommerdager som aldri ender.

Begrepet piknik oppstod sannsynligvis i Frankrike
på slutten av 1600-tallet. Der elsket overklassen å
dra på landtur, godt hjulpet av kokker, bærere og
tjenere. Ordet stammer fra det franske pique-nique,
som kan bety noe sånt som “plukke verdiløse ting”.
Ordet dukket opp på engelsk omtrent hundre år
senere, og etter hvert ble begrepet godt kjent her i
Norge også.

Utflukt i det grønne
Tradisjonelt skulle en piknik foregå på et vakkert
sted, - i en park, ved en sjø eller et vakkert utsikts -
punkt. I USA er det veldig vanlig å dra på piknik for
å feire 4. juli, mens her i Norge kan det være flott å
dra på piknik på Sankthansaften, eller ta med seg en
piknikkurv på en av sommerens mange festivaler.
Men vi trenger jo ikke så mange grunner for å dra

på piknik! Ikke er det nødvendig å dra langt, heller –
nærmeste park eller fjellknaus er langt nok. Forbered
en liten ekskursjon for deg og kjæresten, eller inviter
med hele storfamilien eller vennegjengen på utflukt
i det grønne. Hvis alle tar med litt som kan deles, er
det en enkel sak. Ta med en fotball eller frisbee for litt
fysisk aktivitet, eller sett deg godt til rette og la deg
underholde av folk som suser forbi.

Om du forbereder maten kvelden i forveien, går det
raskt å komme seg avgårde. Eller stikk innom
nærmeste matbutikk og plukk med deg et utvalg
piknikvennlige varer som spekeskinke, vannmelon,
ferskt brød, brie, oliven og tomater. Kanskje ferskvare-
disken har en spennende pastasalat? Stort mer er
det strengt tatt ikke behov for, men om du ikke liker
å spise rett fra innpakningene, kan det være lurt å ha
en liten sjekkliste over ting som alltid bør ligge i
piknikkurven.

Pizzasnurrer med
kyllingkjøttdeig

• Kos
• Middels
• over 60 min 
12 porsjoner

Server pizzaen omtrent som wienerbrød. Da er den
perfekt å ta med på for eksempel piknik.

PIZZADEIG:
• 3 dl lunkent vann 
• ½ pk  gjær 
• 2 ss  olje 
• ca. 7 dl  hvetemel 
• ½ ts  salt 

FYLL:
• 400 g  kyllingkjøttdeig 
• 4 ss  olje 
• 1 stk  løk 
• 2 båt  hvitløk 
• 1 boks hakkede hermetiske tomater 
• ca. 2 ss  tomatpuré 
• 1 ts  salt 
• 1 ts  tørket oregano 
• ca. 1 dl  vann 
• 5 dl revet hvitost 

1. Rør gjæren ut i fingervarmt vann og tilsett olje,
mel og salt. Elt deigen godt sammen og la den
heve til dobbel størrelse.

2. Brun kyllingkjøttdeig i olje i stekepannen i et par
omganger. Fres hakket løk og hvitløk i pannen til
løken er blank, og ha deretter all
kyllingkjøttdeigen tilbake i stekepannen. Tilsett
tomater, tomatpuré, salt, pepper, vann og tørket
oregano. La sausen småkoke i ca. 10 minutter til
den blir ekstra tykk.

3. Kjevle gjærdeigen til en avlang firkant, ca. 30x50
cm. Smør kjøttsausen utover og rull deigen sam-
men til en pølse. Skjær den i ca. 2 cm tykke skiver
og legg dem på et bakepapirdekket stekebrett.
Fordel ost på toppen og etterhev kyllingsnurrene i
ca. 20 minutter.

4. Stek kyllingsnurrene midt i ovnen ved 225 °C i ca.
15 minutter.

Tips:
I stedet for kyllingkjøttdeig kan du også 
bruke oppdelt kjøtt av grillet kylling eller 

småbiter av kylling- og kalkunpølser 
i pizzasausen. 
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Ørret-fiske
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Tekst og foto: 
Jan Rune Hansen

Kjell-Roger og jeg bestemte oss i dag for å gjøre oss
en fisketur rundt om i forskjellige tjern. Vi har ett par
hemlige vann som ikke ligger langt fra Kongsvinger
som skulle utforskes om ørreten har kommet i
 hugget. Sånn er det vel med de fleste sportfisker at
man deler ikke alt av vann og tjern man kommer over
hvis dem er helt topp.

Kjell-Roger har stor tro på at ørreten skulle bite på
 kroken i dag.

Hemligvann nr. 1. Vannstanden var litt høy ennå.

Hemligvann nr. 1 Ingen ørret og få her i dag.

Hemligvann nr. 2. Masse vann her også. Her ser vi Kjell-
Roger i full sving med og fiske.

Hemligvann nr. 2. Her er det flott. Selv om det var en kald
vind. Det var ikke noen ørret som ville på kroken her heller.

Ørret-fiske i Damtjernet – 14.05.2013

På hjemturen reiste vi opp til Damtjernet for og teste ut
her også.

Kjell-Roger på sin faste plass.

Damtjernet.

Ryddig og pent var det også rundt gapahuken :-) 

Siste kastet til
Kjell-Roger denne
dagen. Ørreten
uteble med unn-
tak av et hugg i
Damtjernet. Men
denne ville ikke bli
sittende på
 kroken.

Selv om det var kaldt i dag så hadde vi en flott tur.
Vel, ørreten uteble, men vi vet den er i vannet. De to
hemlige tjern er det ikke satt ut noen ørret, her er det
en vill stamme og det er mengder av dem. Dette er et
sted jeg vil omtale om mere på villmarksbloggen
igjennom våren og sommeren. Snitt størrelsen bruker
og ligger på 400 - 800 g.  
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Juvelen
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Montér

Juvelen Gullsmed er en av landets ledende
gullsmedkjeder med over 40 butikker over
hele landet.

Juvelen har lang tradisjon som faghandel innen
 gullsmed- og urmakerfaget. Dette i kombinasjon
med fokus på mote, gjør de i stand til å tilby et bredt
spekter av produkter av god kvalitet til konkurranse-
dyktige priser. 

Juvelen utfører blant annet reparasjon av smykker,
perletreing, gravering, taksering, reparasjon av  klokker,
batteriskift og tilpasning av lenker. Alt dette vil du få 
5% bonus på når du bruker det aktiverte Fordelskortet. 

Gaver til enhver anledning
Juvelen har gaver for enhver anledning: Forlovelse,
morgengave, barnedåp, konfirmasjon, bryllup,

 bursdag, jubileum eller om du bare har lyst på noe.
Husk å bruke Fordelskortet hver gang. Hos Juvelen
kan du også levere inn ditt gamle gull og få penger
rett inn på konto eller velge nye varer. 

Kampanjetilbud kun for deg som medlem
Juvelen vil i samarbeid med Fordelskortet ha for -
skjellig spennende kampanjetilbud gjennom året 
til medlemmene. Dette kan du lese mer om på
www.fordelskortet.no. Oversikt over din nærmeste
Juvelen butikk vil du også finne her. 

Nettbutikk
Juvelen har også nettbutikk www.juvelen.no. Her får du
også 5 % bonus og kampanjetilbud når du registrerer
Fordelskortnummeret ditt ved bestilling.  Juvelen tilbyr
en trygg og sikker netthandel med rask levering og
med bytterett i butikk.  Fraktfritt over kr. 400,-

Ny medlemsfordel 
med Fordelskortet: 

5 % bonus på alt når du bruker det aktiverte Fordelskortet

Montér – nå kan du også få 4% bonus med
aktivert Fordelskort
Vi minner om; 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.

Montèr Kongsvinger. Byggevarekjeden som

● driver med byggevarer, trelast og verktøy nede på
Industrifeltet på Langeland.

● har dyktige medarbeidere med kunnskap og
 erfaring fra proffmarkedet 

● kan tilby mer enn varer, nemlig alle de gode rådene 

Alt dette for at du skal komme riktig i gang med
 prosjektet ditt, og lande trygt på det sluttresultatet du
ønsker deg. Visjonen er: ”Vi hjelper folk å lykkes med å
bygge og bo”.

På Monter er det ikkeno` problem, og med det mener
de:

• At det ikke finnes problemer, bare utfordringer
• At vi vil løse dine utfordringer
• At vi vil gjøre det med et smil
• At hvis vi ikke kan hjelpe deg, så vil vi sende deg til
noen som kan det

• At vi vil skape landets hyggeligste byggevarekjede

På Kongsvinger startet Montèr opp i 2002 og har nå
13 ansatte. Få mer kunnskap om temaene på Monters
full pakke kataloger på www.monter.no.  
Montèr er en naturlig samarbeidspartner for KOBBL, til
glede for medlemmer i leilighet, rekkehus og enebolig. 

Og husk gyldig medlemskort 
- Her er det mulighet for en god handel.
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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

Annonse

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

Forestillingene 
spilles i 
Kongsvinger 
29.–31. august

Av Belinda Braza

Urpremiere i 
Kongsvinger 29. august

Urpremiere i 
Kongsvinger 29. august

Av Franzisca Aarfl ot
Med Anne Nyutstumo
Regi: Franzisca Aarfl ot

Premiere i Hamar 6. juni

Av Julia Donaldson 
og Axel Scheffl er

Med John Nyutstumo
Regi: Espen Dekko

Figurmaker og scenograf: 
Tatjana Zaitzow

Urpremiere i Åmot 6. mai

Basert på viser og tekster 
av Alf Prøysen

Av og med
Knut Erik Engemoen 

Musiker: Frode Berntzen

CO.PRODUKSJON

CO.PRODUKSJON

Franzisca
Aarflot 

Produksjoner
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Minilageret AS

Minilageret AS inngår avtale med
Fordelskortet og KOBBL

Minilageret AS kom i 2012 med på listen over
 avisen Dagens Næringslivs kåring - Årets Gaseller. 
”I våre øyne er dette ikke bare en hyggelig aner-
kjennelse, men også en objektiv vurdering som
bekrefter at vi oppleves som en seriøs virksomhet
med en tjeneste og servicegrad som kundene og
markedet ønsker velkommen” forteller en stolt
 daglig leder.   

”Vi ønsker imidlertid ikke å hvile på laurbærene. 
Så nå gleder vi oss over at avtalen med KOBBL og
Fordelskortet er undertegnet. Vi ser frem til de
 gjensidige mulighetene som samarbeidet gir og yte

best mulig service til medlemmene i KOBBL. Om
noen av medlemmene har behov for mer informa-
sjon eller lurer på hvordan de skal gå frem for å nyte
godt av Fordelskort- tilbudet, så er de hjertelig
 velkommen til å ringe oss på tlf. 800 89 005, sende
en e-post til: post@minilageret.as eller lese mer på
www.minilageret.as ”, avslutter Brinck-Johnsen. 

Mangler du plass og har behov for midler -
tidig oppbevaring av dine eiendeler på
grunn av flytting, oppussing eller genera-
sjonsskifte? Eller trenger du rett og slett en
ekstra bod for oppbevaring av ski, bildekk,
hagemøbler eller andre ting du ikke bruker
så ofte? Da kan en lagerbod hos Minilageret
AS være løsningen for deg og en god grunn
til å aktivere ditt KOBBL Fordelskort. 

Minilageret AS har nylig inngått en samarbeids -
avtale med Fordelskortet og Kongsvinger og omegn
boligbyggelag (KOBBL). Dette innebærer et særdeles
godt tilbud til medlemmer med aktivert Fordelskort. 
Minilageret AS, som ble etablert i 2005, tilbyr utleie
av små og store lagerboder. Ved hjelp av kamera-
overvåking, alarmsystemer og teknisk smarte
 løsninger betjenes alle kundene til Minilageret fra
hovedkontoret i Horten, enten kunden leier
 lagerbod i Arendal, Hamar, Horten, Fredrikstad,
Larvik, Kristiansand/Lillesand, Kongsvinger, Re i
Vestfold eller Skien.

Selskapet hevder å ha en kostnadseffektiv
 administrasjon som kommer kundene til gode
gjennom konkurransedyktige priser. ”Vår visjon er at
våre kunder skal oppleve det å leie en lagerbod hos
oss som en trygg, brukervennlig og rimelig tjeneste”
sier daglig leder i Minilageret AS Espen Brinck-
Johnsen.  

Lagerbygget på Kongsvinger er Minilagerets nyeste
bygg og åpnet i november 2012. ”Kongsvinger
 ligger i et utviklingsområde med stort potensial, og
det er en av grunnene til at vi har etablert oss her.
Vårt nye lager ligger på Rasta næringsområde,
 nærmere bestemt i Klettavegen ved siden av gjen-
vinningsanlegget. Lageret har en grei adkomst og
har plass utenfor til av- og pålessing fra større biler
og tilhengere”. 

Minilagerets konsept kan enkelt beskrives som
utleie av små og store lagerboder for folk flest.
Konseptet er basert på selvbetjening og fleksibilitet.
Som kunde får man utstedt et personlig nøkkekort.
Nøkkelkortet gir tilgang til lagerbygget alle dager fra
08.00 til 20.00, året rundt – også på helligdager.
Innenfor åpningstiden kan leietager komme og gå
når de selv vil, og leie så lenge man har behov
 (minimum 1 mnd).  ”I tillegg til fleksibiliteten setter
våre leietagere pris på at lageret har skadedyr -
kontroll, er kameraovervåket, utstyrt med alarm og
er frostfritt ” sier Brinck-Johnsen. 

Ved leie av en lagerbod i minimum 3 måneder
betaler du som Fordelskort medlem kun kr.1,- *
for den første måneden!

Du sparer:
- kr.549,- ved leie av en 9 kubikk bod 
(Nøtteliten)

- kr. 989,- ved leie av en 18 kubikk bod 
(Nøttesuiten)

Ved lengre leie enn 3 måneder gir Minilageret i
tillegg 10 % rabatt på månedsleien!!!

Har du spørsmål og ønsker mer informasjon
om tilbudet kontakte Minilageret på 
tlf. 800 89 005 eller send en e-post til
post@minilageret.as 

* Tilbudet forutsetter at du har aktivert ditt
Fordelskort og oppgir ditt Fordelskort nummer
(9 siffer) ved bestilling, samt at du minimum
leier boden i 3 måneder. 

** Rabatt på månedsleien fra og med fjerde
måned

Kort om Fordelskort tilbudet for medlemmer i KOBBL:
Daglig leder Espen Brinck-Johnsen
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Ny strømavtale
KOBBL har inngått en ny strømavtale med Eidsiva Marked. Avtalen består av to abonne-
mentstilbud og er i følge Eidsiva svært konkurransedyktig. Samarbeidsavtalen gir også
KOBBL en del av inntekten hvis medlemmene velger strøm fra selskapet.

Eidsiva Energi eies av fylkeskommunene Hedmark
og Oppland og 26 kommuner i de to fylkene.
Markedssjef Einar Hoff i Eidsiva Marked AS forteller
at boligbyggelagene et av selskapets viktigste
 satsingsområder.

Satser på boligbyggelag
- Vi har forskjellige varianter av avtaler mot BBL,
men de vi har eksklusiv avtale med er GOBB,
Gjøvikområdet, VBBL i Østfold og KOBBL. Ellers
har vi enkeltavtaler med BBL innenfor USBL og
OBOS systemet. Det er rasjonelt å kommunisere
med mange sluttkunder gjennom en aktør slik
som et BBL. Medlemmer av BBL er tradisjonelt
«pliktoppfyllende» kunder, gjennom at de er
 flinke til å lese av målere slik at det blir riktige
timeverdier, samt at de har regler innad i BBL
som følger opp med hensyn til felleskostnader
og den enkelte beboer, sier Hoff.

Den nye avtalen er i følge Hoff utformet slik at
KOBBL får et beløp ved inngåelse av et nytt kunde-
forhold. Videre får BBL et beløp beregnet av antall
kWh som boligbyggelagets kunder hos Eidsiva
 forbruker til enhver tid.

Tilbudet til KOBBL
Eidsiva og KOBBL har kommet fram til to tilbud til
KOBBL sine medlemmer – et som baserer seg på
spotpriser pluss påslag, og et som kombinerer spot-
pris og forhåndsinnkjøp som i følge Hoff skal være
mer forutsigbart.

- Spotavtalen følger den til enhver tid gjeldende
prisen i strømmarkedet. Det eneste som kommer
i tillegg er et påslag kr. 24,- hver måned.
Landsbykraft heter det andre alternativet og
dette er et kombinasjonsprodukt. Denne avtalen
passer for privatpersoner som ønsker seg en for-
utsigbar pris. Landsbykraft gir mer forutsigbarhet
ved at 50-90% av forventet vinterforbruk kjøpes
inn før vinteren. En kan gjerne si at vinterprisen
er en kombinasjon av fastpris og spot, noe som
gjør at den enkelte beboer får mere forutsigbar
og en flatere priskurve enn ved bare å ligge i en
spotleveranse. Påslaget her er kr. 28,- hver

måned. Det betyr at en kan få billigere strøm hvis
strømprisen er lav når vi kjøper inn. 

- Videre blir kundene belastet for offentlige
 avgifter samt el-sertifikater, som er de samme
uansett hvem som er strømleverandør, sier Hoff.

Det tilbys i tillegg en gunstig spotavtale for
borettslagene sine fellesanlegg. Eidsiva Markeds
kunde senter på Kongsvinger vil hjelpe til med å
foreta leverandørbytte - SMS «KOBBL» til 06363,
kunde service@eidsivaenergi.no eller på telefon
til 06262.

Tekst: Kjetil Hegge

Av leder Nina Vibeke Solem

Ny avdeling for Kundeservice ble etablert i Telenors
lokaler på Rasta i Kongsvinger i juni 2011, og fra da
har avdelingen på Kongsvinger hatt ansvaret for
hele Eidsiva-konsernets Kundeservice og sentral-
bordtjeneste. 23 medarbeidere jobber daglig i
Kundeservice.

Årlig mottar kundeservice omtrent 175 000 hen -

vendelser på telefon og epost. Imidlertid ser vi at
kunder stadig ønsker å kommunisere på nye kanaler.
Fra høsten vil derfor tilby muligheten for chat, da vi
ser at mange kunder liker å kommunisere på denne
kanalen.

Kundeservice har som mål å gi rask respons på
 henvendelser, samtidig med god kvalitet – vi er
 opptatt av at kundene skal sitte igjen med en god
opplevelse etter å ha vært i kontakt med oss.

Kundeservice i Kongsvinger
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Spørreundersøkelse
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Fordelskortet

Spørreundersøkelse til styrene i KOBBLs
borettslag og sameier
I våres har teknisk avdeling i Kobbl hatt en
 spørreundersøkelse til styrene i Kobbls
borettslag og sameier vedrørende hva slags
tjenester de kunne ønske seg fra Kobbls side
gjeldende  vedlikehold, tilgang til hånd -
verkere, etc.

I den forbindelse ble det satt opp en premie 
- en IPAD. Vinneren skulle trekkes ut blant de
 styrelederne som svarte på undersøkelsen.

3. mai ble IPAD’en hentet av vinneren; styreleder
Geir Westbye i Bekkefaret borettslag.

Vi gratulerer!

Mange har allerede benyttet seg av de nye
avtalene som Fordelskortet har inngått med
Thon Hotels og Sembo. Aktiverer du
Fordelskortet kan du få tilsendt tilbud på   
e-post slik at du alltid er orientert om gode
tilbud. Her er en oversikt over medlems tilbud
du kan ha god nytte av i sommer: 

5 % bonus hos Sembo 
Sembo er ferieselskapet der du selv setter sammen
ferien slik du ønsker. Sembo har mer enn 50 000
hotell, hus og leiligheter i 136 land som er kvalitets -
sikret av Sembo og Sembos samarbeidspartnere. Har
du aktivert Fordelskortet får du 5 % bonus på hotell,
hus og leiligheter i
hele verden. Du får
også bonus på
Sembos steder
med bestill-tidlig-
rabatter o.l. Bonus
gjelder ikke ferie-
hus som Sembo
formidler for
Novasol.

Spar 40 % hos
Thon i sommer
Bestiller du over-
natting hos Thon
Hotels mellom 22.
juni til 12. august
får du inntil 40 %
avslag. Hvor mange netter du bor avgjør hvor stor
rabatten blir. Med Fordelskortet får du også fast pris
på overnatting hos Thon over hele Norge; Budget 
kan du få for kr. 695 pr natt mens City/Conference
koster kr. 850 pr. natt. Oppholdet må bestilles på 
www.fordelskortet.no

Sikre boligen før ferien
Visste du at det er 30 % større sjanse for innbrudd
uten boligalarm? Ferietid er høysesong for innbrudd

og trenger du alarm, anbefaler vi å sjekke tilbudet fra
Sector. Vår avtale gir fri installering av Grunnpakken
samt 10 % rabatt* på månedlig vektertjeneste til nye
kunder. Brannalarm, innbruddsalarm og panikkalarm
inngår i grunnpakken. Vektertjeneste fra kr. 377 per
måned innbefatter blant annet nøkkelservice, fri
 service og vedlikehold, gratis utrykninger uansett
årsak og direktekobling til døgnbemannet alarm -
sentral. Sector Alarm vinner stadig kundeservice-
 priser og er nylig kåret til Norges beste alarmselskap
av Norsk Kundebarometer.

Vær på nett hvor som helst
Avtalen med Telenor er nå utvidet til å gjelde Mobilt
Bredbånd. Har du Fordelskortet kan du få 10 % rabatt

på Mobilt Bredbånd
som trekkes fra din
faktura. Dette gjelder
også abonnementene
M, L og XL på 4G-
 nettet som blir til-
gjengelig for stadig
flere. I løpet av 2013
bygger Telenor ut 4G
nettet en av tre vil ha
4G dekning i år og i
løpet av 2015 vil ni av
ti ha 4G dekning.

Husk reise -
forsikring!
Boligbyggelagenes

Forsikring har lave priser både på  dekning for enkelt-
person og familie. Husk at selv om du bruker kreditt-
kort for å betale reisen, gir en egen reiseforsikring
helårlig dekning for alle reiser med en gang du er
utenfor egen eiendom. Med en helårlig reisefor -
sikring fra Boligbyggelagenes Forsikring får du også
inkludert avbestillingsforsikring.

Ønsker du å vite mer eller bestille fra våre avtale -
partnere, må du gå til www.fordelskortet.no.
Riktig god sommer!

Husk Fordelskortet i sommer!
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Flere i sparemodus – unge bør
spare i BSU
Nesten halvparten av alle nordmenn, 49 prosent, sier de vil spare mer i år enn i fjor. 
Andelen som sier dette har ikke vært større siden 2009. 

Dette fremkommer av en undersøkelse som Ipsos
MMI utførte for DNB rett før årsskiftet.

- Dette er holdningen her også, erfarer jeg.  DNB-
 kundene i dette området har vært skikkelig i spare -
modus den siste tiden. Mange har opprettet
Superspar-konto for fast månedlig sparing. Jeg vil
også anbefale BSU-sparing, Norges beste spareord-
ning for unge mellom 18 og 34 år. De som tjener mer
enn cirka 60.000 kroner i året vil få maks skattefra-
drag på 4.000 kroner i tillegg til god rente hvis de
 setter inn det årlig maksbeløpet på 20.000 kroner.
Penger til å fylle opp BSU-kontoen kan derfor være
en god gaveidé til unge som etter hvert skal kjøpe
seg bolig, foreslår banksjef Erik Hammerstad i DNB
Kongsvinger.

- Kundene her i vårt område er stort sett fornuftige
når det gjelder egen økonomi, merker jeg. Mange
både sparer og betaler mer ned på lånene sine enn
de har gjort før. Men forbruket har jo også økt, så
mange kunne nok ha spart enda mer enn de har
gjort hittil. Selv om mange sier at de vil spare mer er
det forskjell på liv og lære. Mange har jo mer å rutte
med nå som boliglånsrenta er så lav, og fristelsene er
mange, sier Hammerstad.

- Til tross for at folk nå har mye penger mellom
 hendene, det er salg i butikkene og fristelsene står i
kø, virker det imidlertid som om de fleste er litt for -
siktige og avventende i forhold til hva fremtiden kan
bringe. Selv om vi lever i overflod i Norge nå, tenker
mange på at det fortsatt er krise og stor usikkerhet
rett utenfor stuedøra vår. I tillegg tar en del høyde for
at bolig lånsrenta før eller siden kommer til å stige.
Det er nok årsaken til at flere nå sparer og nedbetaler
mer på lånene sine. Det gjør de lurt i, men altfor
mange av de som sparer gjør det kun på bankkonto,

og det er ikke så lurt hvis de har et langsiktig
 perspektiv på en del av sparingen.

Tommelfingerregel
Banksjef Hammerstad anbefaler flere å vurdere
fondssparing som del av den langsiktige sparingen,
og helst fondssparing gjennom spareavtaler fordi det
reduserer risikoen. 
-Ingen bør spare kun i aksjefond. Mitt generelle
 spareråd er at du først og fremst prioriterer ned -
betaling av boliglån til du er innenfor en komfortabel
belåningsgrad. Like viktig er det at du sparer opp en
buffer på bankkonto tilsvarende cirka tre måneds -
lønner til uforutsette utgifter. Ytterligere sparing bør
imidlertid skje på flere måter og planmessig. Med det
mener jeg at du bør sette opp konkrete mål og spare
jevnt både på konto i banken og i aksje- eller indeks-
fond, slik at du også får et sparebein i aksjemarkedet
hvor avkastningsmulighetene er større. Men tommel-
fingerregelen bør være at du har et tidsperspektiv på
minst seks år for sparingen i aksjemarkedet, at du
sparer fast og at du ikke tar mer risiko enn du tåler
eller er komfortabel med. 
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Illustrasjon: Ø
yvind W

estgård

A for Alltid åpent. Hele døgnet, alle dager. 

Siden 1. januar 2011 har vi svart på telefoner døgnet rundt, 365 dager i året, for å hjelpe våre  
privatkunder med store og små utfordringer. Finnes det noen grunn til at ikke bedriftskundene  
våre skal få samme mulighet? Nei, det gjøre det ikke. Så nå kan både små, mellomstore og  
store bedrifter også ringe oss når det passer. På samme nummer, 04800. 

Flere sparer i BSU
DNB hadde i løpet av 2012 en vekst i BSU-
 innskudd målt i kroner på hele 22 prosent
totalt sett. Boligprisene har steget jevnt og
trutt i mange år. I tillegg har myndighetene
pålagt bankene å kreve 15 prosent egen -
kapital fra alle som innvilges boliglån.
Boligsparing er dermed blitt helt nødvendig
for unge som etter hvert vil kjøpe egen bolig.
BSU er den absolutt gunstigste spareord -
ningen til dette formålet, og de som kan og
vet om ordningen benytter seg derfor av den. 
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3 1 2 4
4 2 1 3
2 3 4 1
1 4 3 2

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

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

1. Juvelen
2. Minilageret
3. Jump, Spents, Puls, Avancia

og Gym24
4. 1967      
5. Mellom Granli og Åbogen    
6. Skal det være et barn?   
7. Tine Våla Sand
8. 21. november 1959
9. «Fyll og fanteri i

Øvrebyen»

10. Chr. Christiansens gård
11. Lundersæter, Græsberget

og Øyermoen
12. Et jernverk. Grunnlagt på

slutten av 1600-tallet
13. De eldste barna i

Marikollen barnehage i
Kongsvinger

14. Sondre Holst Enger
15. Hellbilies og Vinni

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

Ta turen innom Comfort butikken v/Gjemselund.

MEDLEMSTILBUD JUNI

-25 % rabatt på 
baderomstilbehør 
(gjelder ikke dusjhode/slanger og toalettseter)

Uke 25/26: Comfort 
kampanje med dagskupp! 

Total leverandør på bad

Vinger Flis og Bad AS
Brugata 49, 2212 Kongsvinger – Tlf.: 62 81 54 36 – kongsvinger@comfort.as – www.vingerflis.no

Hvem er dette:  Regnskapskonsulent Anne-Grethe Solheim

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

Eidskogveien 54
Tlf. 62 81 57 01

Oppussing av bad, 
kjøkken eller bolig?

Vi tar hele jobben.
Stort utvalg i fliser, 

baderomsmøbler og kjøkken 
fra JKE-Design.

Utstillingsmodeller 
50 – 60% rabatt
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Medlemsfordeler
• Forkjøpsrett • Finansiering • Forsikring • Telefoni • Internett 
• Bredbånd • Boligalarm • Byggevarer • El installasjon • Rørlegger
• Markiser  • Optiker • Catering • Dekk&felger • Strøm • Svømming 
• Trening •  Maling og interiør • Rengjøring • Garasjeporter

SENTRALE MEDLEMSFORDELER:
Forkjøpsrett
ved kjøp av borettslagsleiligheter  – også i 24 samarbeidende boligbyggelag

Billån for boligbyggelagsmedlemmer:
Medlemstilbud:
– 1000 kroner i bonus* rett inn på Fordelskortet ditt
– Rente fra nom. 4,95 % / eff. 6,31 %. 
* VIKTIG! For å få bonusen inn på Fordelskortet ditt må:
– Fordelskortet være aktivert
– Boligbyggelaget du er medlem av legges inn i søknaden
Bonusen blir overført ca. en måned etter at lånet er utbetalt.
Se mer på www.fordelskortet.no/kongsvinger

Strømtilbud:
Kraftinor - Strømtilbud med topp 3 garanti.
NYHET: ”Fordels kortet medlemsstrøm” som er en blanding av spot- og  fastpris. 
Med denne avtaln får du gode lave priser i lavprisperioder og du kutter pristoppene 
i høyprisperioder. Fastbeløp er kr. 30,- pr. måned. 
Se fordelskortet.no for mer informasjon.

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
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Opptil Opptil 
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Bredbåndstelefoni

30
min
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Opptil 
ekstra 

ringetid* 

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% fornøyd -
garanti.  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.

Thon Hotels
Du får weekendtilbud til medlemspris på overnatting på alle Thon-hoteller i Norge og Sverige 
med fast lavpris pr. rom inkludert frokost. Velg mellom konseptene Budget, kr. 695,- pr. natt for 
inntil to personer eller  City/Conference,  kr. 850,- pr. natt for inntil to personer. 
Tilbudene kan kun  bestilles på  fordelskortet.no

Sembo
Med aktivert fordelskort får du 5 % bonus på mer enn 50.000 hotell, hus og leiligheter i hele 
verden. Du må huske å registrere fordelskort nummeret ditt ved bestilling. Spesialtilbud på 
turer gjennom hele året. Husk å  aktivere Fordelskortet ditt for å motta tilbudene på e-post.

Juvelen
Ny medlemsfordel med Fordelskortet:
5 % bonus på alt når du bruker det aktiverte Fordelskortet
Juvelen Gullsmed er en av landets ledende gullsmedkjeder med over 40 butikker over 
hele landet. Juvelen har også nettbutikk www.juvelen.no. Her får du også 5 % bonus og 
kampanjetilbud når du registrerer Fordelskortnummeret ditt ved bestilling.  Juvelen tilbyr en 
trygg og sikker netthandel med rask levering og med bytterett i butikk. Fraktfritt over kr. 400,-.

Svakstrømspesialisten as

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

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.

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

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

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.

Glåmdal Bilsenter AS
Leverandøren innrømmer følgende rabatter og bonus til medlemmer:
Mercedes 8% rabatt,  Peugeot 10% rabatt, ukens Bruktbiler 10% rabatt og 5% bonus,  
utstyr 15% rabatt og 5% bonus,  verksted 15% rabatt og 5% bonus, dekkhotell, hjulskift 
og lagring pr år kr 1.000,- 15% rabatt og 5% bonus.
For medlemmer som har aktivert sine Fordelskort  tilbys bonus. Bonus skal gjelde alle 
produkter/tjeneser som leverandøren tilbyr, også kampanjer og produkter/tjenester 
som allerede er rabattert.

www.minilageret.as
Ved leie av en lagerbod i minimum 3 måneder betaler du som Fordelskort-medlem  
kun kr.1,- * for den første måneden! Du sparer:
– kr.549,- ved leie av en 9 kubikk bod (Nøtteliten)
– kr. 989,- ved leie av en 18 kubikk bod (Nøttesuiten)
Ved lengre leie enn 3 måneder gir Minilageret i tillegg 10 % rabatt på månedsleien!!!
Har du spørsmål, kontakt Minilageret på tlf. 800 89 005 eller post@minilageret.as 
* Tilbudet forutsetter at du har aktivert ditt Fordelskort og oppgir ditt Fordelskortnummer
(9 siffer) ved bestilling, samt at du minimum leier boden i 3 måneder. 
** Rabatt på månedsleien fra og med fjerde måned

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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B economique

FERIESELSKAPET

GRAN CANARIA  
Tisalaya Park

Å reise til sol og varme i vinterhalvåret er et lyspunkt for mange 
av oss. Å få bytte ut snø og regn mot solvarme strender og 
strålende sol kan kjennes nesten uvirkelig. Sikre deg en uke med 
vintervarme allerede nå mens utvalget er som størst. 

Har du aktivert fordelskortet får du 5 % bonus på overnatting som 
du bestiller hos Sembo. Oppgi ”FORDELSKORTET” i tilbudskode 
-feltet og skriv inn ditt kortnummer i merknadsfeltet.

Pris når 2 voksne og 2 barn deler leilighet,  
inkl. fly t/r Oslo-Gran Canaria, f.eks. 6/11 – 13/11.

HOTELL + FLY
Frapris pr. person/uke

kr 2.475
Se mer og bestill på sembo.no. 
Velkommen!

Vinterens varmeste 
solnedgang.


