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Kjære medlem
I 2014 blir det flere arbeidsplasser tilknyttet KOBBL
her i Kongsvinger. I samarbeid med andre boligbygge-
lag har vi under etablering et nytt felles eiet oppgjørs-
selskap som skal håndtere eiendomstransaksjoner for
seks boligbyggelag og andre som ønsker å kjøpe slike
tjenester. At nye arbeidsplasser utvikles her hos oss, er
vi glade for og stolte av. Rekrutteringen har så vidt
startet, og organisasjonen vil etableres og bygges opp
gjennom 2014.

På teknisk avdeling er det nå to nye personer. Tom
Langholm er ny bygningskonsulent og Arne Hansen
er tilknyttet gjennom sitt aksjeselskap. Flere bolig-
byggelag har spennende prosjekt fremover.
Eksempler på dette er innglassing av balkonger,
 vedlikeholdsprosjekt, rørfornying, energi- og miljø -
tiltak, brannsikring mm. Vår tekniske avdeling bistår
boligselskapene fra ideen starter til prosjektet er
endelig avsluttet.

Styrene i boligselskapene har i høst arbeidet med
budsjetter for 2014. Planer for vedlikehold og
forbedringer er en viktig del av dette.
Felleskostnadene påvirkes også av prisen på de
 tjenester som boligselskapene kjøper. Det er fremmet
forslag om 5% økning på vannavgiften og hele 10%
på avløp i Kongsvinger. Det er ett eksempel på kost-
nader som hvert år øker felleskostnadene. På den
annen side vil alle boligselskapene tilknyttet KOBBL se
en reduksjon i forsikringspremien på over 30% i 2014.
Denne reduksjonen har vi fått til, fordi vi de siste
årene har fokusert på skadeforebyggende arbeid. Det
spesielt på brann- og vannskader. Det høster vi nå
også økonomiske resultater av. KOBBL har god drift og
gode økonomiske resultater. Det betyr at medlems -
kontingenten holdes uendret også i 2014. Det blir
heller ingen prisøkning på forretningsførerhonoraret
til boligselskapene. Dette kommer deg som medlem i
KOBBL til gode, og enda mer om du også bor i et
borettslag eller sameie tilknyttet KOBBL. 

Våre meglere i KOBBL
Eiendom har lang erfaring
med salg av borettslags-
boliger og ligger i år an til
å omsette en markeds -
andel på over 70% i
Kongsvinger. Ca 200
borettslagsboliger blir da håndtert i vårt system.
KOBBL Eiendom omsetter også eneboliger, hytter,
småbruk, tomter og prosjekterte boliger.
Kundestrømmen som følger av dette betyr at vi har
svært gode forutsetninger for å få til et raskt og
 ryddig salg til en god pris. 

På tampen av året starter arbeidet med å kåre en
 vinner av årets trivselspris. Tidligere år er det Scene U,
Vennersberg I borettslag, Byen Vår, Torsdag på fest -
ningen, KIL ski og Puttaras venner som har fått prisen.
Fjorårets vinner var sportslig leder og styreleder Trond
Erik Bråthen og Grethe Tuhus Bråthen i KIL Håndball.
Kjenner du noen som gjennom sitt engasjement og
vilje til å gjøre noe som gagner flere, har bidratt til å
skape et bedre miljø, felleskap, samhold og økt trivsel i
hele eller deler av Kongsvinger kommune ― så
benytt anledningen nå og send oss din kandidat.
Fristen for å sende inn forslaget for årets pris er
31.12.2013. Se mer på vår nettside.

Brannsikring i adventstiden. Røykvarslere er det
beste personsikringstiltaket mot brann i egen bolig.
Men husk å teste batteriet jevnlig. Skift batteri minst
en gang pr. år og gjerne på røykvarslerdagen 
1. desember.

Jeg ønsker alle våre lesere en
gledelig jul og et  riktig godt
nytt år!

Med vennlig hilsen
Sven O. Nylænder
Adm. dir
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– Hvis din medlemskontingent for 2012 ikke er
betalt innen 30.11.2013 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 med-
lemskapet kan brukes i 25 andre boligbyggelag

rundt om i Norge! Dette er en påminnelse om å opprett-
holde ditt medlemskap og beholde dine medlemsfordeler som er knyttet til dette. 

Fra og med 1. oktober 2013 er det fri medlems -
kontingent 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 jule gave 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 telefon-

abonnement hos Telenor,  forsikringer
hos NBBL og tilbud i nasjonale og
 lokale butikker.

Har du husket å betale din medlems -
kontingent?

Høst- og julekampanje 
medlemskap!



Nå er det tid for å måle radon. Skal du undersøke om
boligen din har radonnivåer under grenseverdiene,
må du måle over minst to måneder i vinterhalvåret.
Med vinterhalvåret menes perioden fra midten av
oktober til midten av april. Vinterhalvåret er fyrings -
sesong, og i denne perioden er radonkonsentra -
sjonen mest stabil. Derfor er vinteren målesesong.

Boligselskapet har ansvaret
Siden andelseieren er ansvarlig for det indre vedlike-
holdet av sin bolig og borettslaget har ansvaret for
vedlikeholdet av alt fellesareal, bør ansvaret for tiltak
mot radon tilhøre borettslagets vedlikeholdsplikt.
Det samme bør være tilfellet i et boligsameie fordi
fordelingen av vedlikeholdsplikten er identisk som i
et borettslag. 

Mål radon i utleieboliger
Alle utleieboliger må oppfylle kravene til radon i
strålevernforskriften fra 1. januar 2014. Dette betyr
at alle utleieboliger må måles, og utbedringer må
gjennomføres dersom radonnivåene er for høye.
Utleier er ansvarlig for at dette blir gjort.

Når må styret iverksette tiltak?
Styret er ansvarlig for et forsvarlig vedlikehold av
eiendommen, og vi anbefaler å følge Statens
Stråleverns råd. De anbefaler alle som har oppholds -
rom i underetasjer, eller i en av de tre laveste
 etasjene over bakkeplan, å måle radonkonsentra -
sjonen.Radon forekommer i alle slags bygninger, og
radonmålinger bør gjennomføres i alle bygninger
der mennesker oppholder seg. Statens Strålevern
sier tiltak må iverksettes når radonkonsentrasjonen i
oppholdsrom overstiger100 Bq/m3.

Hvor ofte bør det måles?
Statens strålevern anbefaler regelmessige radon-
målinger, og alltid etter ombygginger.
Radonkonsentrasjonen kan endres over tid pga.
 setningsskader, ombygging, endring i ventilasjons-

forhold, og endringer som følge av grave- eller
sprengningsarbeider i nærområdet.

Statens Stråleverns anbefalinger er tungtveiende
argumenter for at styret bør iverksette tiltak dersom
målinger viser at grensen overskrides. Et forsvarlig
vedlikehold av eiendommen innebærer at styret
sørger for at det blir gjort noe med skadelige
radonkonsentrasjoner i luften.

Hvordan måle radon?
Statens strålevern sier det er enkelt å måle radon,
slik kan det gjøres:

1. Ta kontakt med et privat firma, her er Statens
stråleverns oversikt over firmaer som tilbyr slike
tjenester. Detektorene er på størrelse med en
fyrstikkeske, og sendes som brevpost mellom
målested og laboratorium. Pris per måling varier-
er fra kr 250 til kr 500.

2. Plasser ut detektorene i oppholdsrom i minimum
to måneder (gjerne lengre) i vinterhalvåret.

3. Dersom boligen har oppholdsrom i flere etasjer
bør målinger minimum gjennomføres i
eventuelle underetasjer og i de to nederste
 etasjene over bakkeplan.

4. Etter endt måleperiode returneres detektorene
til avlesing, og etter noen uker vil måleresultatet
bli tilsendt.

Radonmåling i boligblokker 
Alle som bor i leilighet med bakkekontakt eller i
 leilighet i etasjen over dette, bør måle radon. Det
måles i minimum to oppholdsrom i hver leilighet.
Med bakkekontakt menes leiligheter der gulv
og/eller en eller flere vegger har kontakt med
bakken. Dersom en bygning for eksempel er bygget
i en skråning, kan flere etasjer ha kontakt med
bakken. Radonnivåene avtar vanligvis med høyden,
og sannsynligheten for radonproblemer er derfor
mindre jo høyere opp du kommer. Leiligheter i

bygg!
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Snart tid for å måle radon
øvrige etasjer trenger derfor ikke måles dersom ikke
spesielle forhold tilsier dette. Eksempler på spesielle
forhold er at det er kjent at blokken har et radon-
problem, at naboleiligheter har målt høye radon-
nivåer eller at blokken ligger i et kjent radonutsatt
område. Dersom du er i tvil, er det enkleste å gjøre
en radonmåling. 

Dersom et borettslag/sameie eller annen eier av en
boligblokk ønsker å foreta radonmåling i blokken
som helhet, anbefales følgende: Alle leiligheter som
har kontakt med bakken måles. Videre oppover i
etasjene bør et representativt utvalg av leilighetene
måles. Det måles i minimum to oppholdsrom i hver
leilighet. Dersom en måling av blokken som helhet
er utført på anbefalt måte og viser at nivåene er
lave, kan man anta at nivåene er lave også i de lei-
lighetene som ikke er målt. 

Bor du i leilighet med bakkekontakt eller i leilighet i
etasjen over dette, bør du måle radon. På figuren er de
leilighetene som bør måles markert. Dersom et
borettslag/sameie eller annen eier av en boligblokk
ønsker å foreta radonmåling i blokken som helhet bør
leiligheter med bakkekontakt måles og et utvalg
 leiligheter i øvrige etasjer.

Hvordan iverksette tiltak mot radon i
inneluft?
I følge Statens Strålevern er grunnen under bygnin-
gen den vanligste kilden til radon i inneluft. Radon i
husholdningsvannet, og i noen tilfeller fra bygnings-
materialer, kan også være kilde til radon i inneluft.
Radontiltak bør i størst mulig grad rettes mot kilden
til radonproblemet. Her kan styret lese mer om
Statens Stråleverns reduserende og forebyggende
radontiltak og få en oversikt over firmaer som tilbyr
radontiltak.

Hvem skal betale for radonutbedringen?
Selv om det kun er noen boliger med radonproble-
mer må alle andelseiere eller sameier være med på å
dekke kostnadene for å fjerne radonproblemet.
Dette er en vedlikeholdskostnad som skal fordeles
på samtlige på samme måte som felleskostnader i
borettslaget eller sameiet.

Er du usikker på din bolig – ta kontakt med oss.

Av Øyvind Melvold 
Bygningskonsulent KOBBL

Kilde: Statens Strålevern

KOBBL teknisk tilbyr:
– rådgivingstjenester
– tilstandsvurdering
– vedlikeholdsplaner
– HMS planer
– tekniske beskrivelser
– prosjekt-/byggeledelse
– anbud
– innhenting av priser
– byggesøknader
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PRØVEKJØR NYE PEUGEOT 308

 Peugeot 308  er en ny bil full av innovasjoner, med stilren design og god innvendig plass. Du får en ny kjøreopplevelse, intuitiv og intens,  
med helt nye  Peugeot i-Cockpit:  Et lite sportsratt, høyt plasserte instrumenter, stor touch-screen og høy midtkonsoll.

 Pris fra kr.  219.900,-

peugeot.no

Inkl. frakt og leveringsomkostninger levert Kongsvinger. CO2 utslipp fra 95 g/km. Drivstofforbruk blandet kjøring fra 0,37 l/mil. Forbehold om trykkfeil. Bildet er illustrasjonsfoto og utstyr kan avvike.

PRØVEKJØR DEN HOS OSS!

Send SMS med kodeord  308 til  2262 for prøvekjøring.

”DETTE ER DEN BESTE PEUGEOTEN  
VI NOEN GANG HAR KJØRT.”

”PEUGEOT LANSERER NÅ 
EN VERDIG UTFORDRER TIL GOLF.”

DAGSAVISEN, 3.OKTOBER 2013 BILNORGE.NO, 2. OKTOBER 2013

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
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Sikring av bolig

Julen nærmer seg og du er kanskje allerede
godt i gang med årets gaveinnkjøp. Husk at
boligbyggelaget har avtaler med mange ulike
leverandører og du kan både spare penger
og opptjene bonus ved å sjekke avtalene før
du går i gang med julens innkjøp.
Fordelskortet er spesialister på boligrelaterte
produkter og tjenester – men har også andre
spennende avtaler som gode reisetilbud og
gullsmed kjeden Juvelen. Les om våre jule -
gavetips til deg.

Hva med rosa diamanter i gave?
Trenden med rosa diamanter startet i Hollywood og
er blitt svært populært i Norge. Diamantene er
 ekstremt sjeldne, og hvordan de fikk sin farge er fort-
satt et mysterium. Fargen varierer fra lys pastell til dyp
bringebær, og jo mer intens farge, jo høyere etter -
spørsel og verdi. Er du usikker på hvilken sten du skal
kjøpe, får du trygge råd hos Juvelen. Juvelen har stor
fagkunnskap på diamanter og har et stort utvalg av
alt fra klassiske diamantsmykker til trendy rosa
 diamanter. 

Har du aktivert Fordelskortet får du 5 % bonus på
alt du handler hos Juvelen. Husk å ta med kortet og
trekke det i terminalen når du betaler. 

Eller kanskje du vil gi bort en reise?
Hos Sembo finner du både korte og lange ferier. Med
mer enn 50.000 hotell, hus og leiligheter i 136 land,
flybilletter fra mer enn 100 flyselskaper, fergebilletter,
leiebiler, inngangsbilletter til fornøyelsesparker og

konsertbilletter, finner du garantert noe som kan
passe. Og er du usikker på hvor ferien skal gå, kan du
kjøpe et gavekort. Se og bli inspirert på
www.sembo.no. 

Sembo tilbyr også åpent kjøp ut 2013, og gratis
endring i bestillingen av overnatting helt frem til 1.
april 2014. 

Har du aktivert Fordelskortet får du 5 % bonus på
bestilling av overnatting. 
For å få registrert bonus gjør følgende: 
1. Oppgi koden FORDELSKORTET i feltet «jeg har en 
rabattkode» sist i bestillingen på sembo.no

2. Skriv inn ditt fordelskortnummer i merknadsfeltet 
som også ligger sist i bestillingen på sembo.no. 

3. Bonus registreres og utbetales i måneden etter at 
overnattingen har funnet sted, forutsatt at du har 
fulgt pkt. 1og 2. 

Julegavetips fra Fordelskortet
Julen står snart for døren. Mange skal reise bort,
mens andre fyller hjemmet med familie og
 venner. Dessverre gjør elektrisk utstyr, levende
lys og matlaging at julen også er høytid for
 branner og skader.

I borettslag og sameier er det eier sitt ansvar at
brann- og elsikkerheten i bygningene er ivaretatt.
Dette betyr at styret blant annet er ansvarlig for at
alle boenheter har montert røykvarslere og manuelt
håndslokkeutstyr. 

– Inne i boligen er det derimot beboerens eget
ansvar å vedlikeholde og kontrollere at røyk -
varslerne og slokkeutstyret virker som det skal.
Batteri i røykvarsler skal byttes en gang i året og 
1. desember er den store batteribyttedagen, sier
 prosjektleder Sigrid Ricanek, som jobber med
 skadevern i Boligbyggelagenes Partner.

Alle skal ha en fast felles samlingsplass utenfor
 bygningen for oppmøte ved evakuering dersom
brannalarmen går. Barn som blir redde vil ofte
 gjemme seg. Arranger en brannøvelse for hele
 familien eller snakk om hva alle skal gjøre dersom
brannalarmen går.

Når ulykken først er ute
Dersom du opplever skade på din bolig er det godt
å vite at man er dekket av en god forsikringsavtale.
Dessverre er det mange som mangler innboforsik-
ring. Avdelingsleder Beate Vinei anbefaler alle å sikre
verdiene sine før man går inn i det nye året.

– Våre medlemmer skal få personlig service og god
rådgivning. Dersom du mangler innboforsikring
kan du slå på tråden for en uforpliktende og klar -
gjørende forsikringsprat og slik sørge for at du er
på den sikre siden, sier Vinei.

For å kunne gi råd, opplyse om helt riktig pris og for
å finne ut hva slags dekning du egentlig trenger
 lønner det seg å snakke direkte med en forsikrings-
rådgiver på telefon. Ring 03712 hvis du ønsker mer
informasjon om Boligbyggelagenes Forsikring. 

Sjekkliste for høytiden
• Pass på at ikke alle voksne forlater et rom med
levende lys

• Sjekk at tente lys står stødig i ubrennbare lyse -
staker og at disse ikke er plassert for nære brenn-
bare materialer.

• Sjekk at det fyres med god trekk, tørr ved og at det
benyttes gnistfanger.

• Pass på at matlaging skjer under kontrollerte
 former og at det elektriske anlegget ikke over -
belastes.

• Sjekk at ventilatoren over komfyren blir rengjort
jevnlig slik at ikke fettansamling i viften forsterker
utviklingen av en brann på komfyren.

• Sjekk at røykvarslere virker og at egnet slokke -
utstyr er lett tilgjengelig.

• Mobiltelefoner skal ikke lades om natten. 
• Vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin
skal ikke gå uten tilsyn om natten. 

• En pc som blir liggende i sengen om natten kan
lett utvikle brann fordi den ikke får tilstrekkelig
 lufting og blir varm.

• Årlig starter minst 150 boligbranner på komfyren.
Komfyren er hjemmets største brannkilde. Kjøp
med mat på vei hjem, i stedet for å fyre opp
 komfyren mens du er påvirket av alkohol eller er
trøtt. Mange sovner fra maten og våkner heller
ikke av at brannalarmen går. 

Slik sikrer du boligen i høytiden

Sembo gir deg som har aktivert Fordelskortet 5 % bonus
på bestilling av overnatting hos over 50 000 hotell, hus
og leiligheter i 136 land. 

Rosa diamanter er en unik
gave til en spesiell person.
Handler du julegaver hos
Juvelen får du 5 % bonus på
alt du handler med aktivert
Fordelskort. 

Tips! 
Glem ikke å sjekke fordelskortet.no før du går
i gang med julegavehandelen – det er mange
penger å spare hos de ulike leverandørene.
Har du aktivert Fordelskortet, får du mange
steder også bonus på alt du handler.
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Ekteparet Rosemarie og Ragnar Tronsmo er
ikke-boende Kobbl-medlemmer og har en
enebolig i Lia i Kongsvinger. Det fremtids -
rettede ekteparet har kastet ut oljefyren og
satt inn et miljøvennlig bergvarmeanlegg.
”Komforten er det viktigste”, sier Rosemarie. 
Og så deilig på slippe oljelukt og søl i 
kjelleren!  ”Økonomi og besparing”, sier 
Ragnar med et smil. 

Vi brukte litt tid på å finne ut av hvilke alternativer
som kunne erstatte oljefyren. Men så fikk vi høre om
et firma i Kongsvinger som hadde spesialisert seg på
bergvarmeinstallasjoner.  Aparo Energi sendte en
 prosjektleder som skisserte og forklarte oss løsningen
tilpasset vårt hus. ”Da flexilånet i banken var i orden,
gikk det ikke lang tid før vi var i gang”, sier Ragnar.

Bergvarmeanlegget har nå gått i over 2 år, og det
 fungerer utmerket. ”Vi tenker på alderdommen og
 verdiøkningen på boligen når vi en gang skal flytte,

men det blir en god stund til”, sier det spreke  ekte -
paret. 

Fremtidens energikilde
”Jeg er ikke i tvil om hvilken energikilde jeg vil bruke i
fremtiden. Bergvarme er mitt førstevalg. Du får din
egen energibrønn i hagen som fylles opp med gratis
energi”, sier Gunnar Solem, styreleder i Norsk varme-
pumpeforening. En energibrønn kan vare opp til 100
år. Selve pumpen kan være i drift i 20-25 år før den må
skiftes ut. Selve bergvarmepumpen skal monteres
innendørs, og man kan bruke de eksisterende radia -
torene. I de senere årene er det blitt mer vanlig å legge
vannbårent system ned i gulvene. Det er behagelig for
inneklimaet og det er godt å ha en lunk i gulvet.

Bergvarme er svært effektiv selv når temperaturen viser
minus 30 grader. Totalt sett vil et solid bergvarmean-
legg koste fra ca.kr. 200 000 og oppover. Når alle oljefy-
rer er fjernet innen 2020, slipper huseiere også å frykte
at oljetanken lekker. Mange lever med denne bekym-
ringen i dag. Bergvarme er ren energi uten noen form
for lekkasje eller lukt. Mange kjellere i dette landet har
lukt av olje, og det er ingen god lukt å ha i huset. 

Teknologien med vannbåren varme er gammel. Den
ble tatt i bruk allerede i 1840 årene. I dag er teknologi-
en forbedret og har høy grad av brukervennlighet, og
svært begrenset vedlikeholdsbehov.

Aparo Energi  AS har nå passert 150 installerte berg-
varmeanlegg. Selskapet har siden 2008 gjort seg sine
erfaringer med forskjellige løsninger for varmesyste-
mer. Det er jord-/bergvarme som gjelder, smiler daglig
leder Bodil Krogh.  Aparo Energi har egne  rørleggere,
og vi tar hånd om hele prosessen fra a-å.   Vi tilbyr ser-
viceavtale og opplæring slik at kundene også skal føle
seg trygge i etterkant av installasjonen. ”Dette setter
alle pris på”, sier Bodil Krogh.

Økt verdi på bolig 
med et bergvarmeanlegg!

 

 

 
Gratis 

befaring!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

energikilde! energikilde! 

med et bergvar

Bli oljefr

med et bergvar
Ø

 

 

 

stem.mesyditt var
i hjelper deg med en vurVenergikilde! 

 fr,, frmett til bergvaryi og bBli oljefr

meanlegmed et bergvar
di på bolig erkt vØ

 

 

 

ing av deri hjelper deg med en vur
emtidens  fr

g!meanleg
di på bolig 

 

 

 

ngsving 2212 Koeien 53,eien 53, 2212 KoivIndustr

b

 

 

 

erngsving

ntakt oss på tlfKo
ing!at

fareefarb
is at

ing!rG

 

 

 

www

oenergi.no  bodil@aparbodil@aparoenergi.no  
932 38 900.ntakt oss på tlfntakt oss på tlf.

mesy

 

 

 

oenergi.no

oenergi.no  
ler på  el932 38 900

.aparwwwwww.apar

Undersøkelse gjort av YouGov på vegne av
Enova i høst viser at 63% av de spurte svarte
at de anser oljefyr som lite attraktivt når de
vurderer ny bopel.

Se tilbud til Kobbls medlemmer bak i bladet,
side 39.
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Canal Digital

15

Nye ansikter/Telenoravtalen

Telenoravtalen opphører 
Telenor har besluttet å si opp avtalen med
Boligbyggelagenes Partner som har gitt
 medlemmene i boligbyggelag over hele Norge
rabatter på telefoni og bredbånd i snart 15 år.
Avtalen avsluttes 31.12.2013.

Du som medlem i boligbyggelaget vil ikke merke
noe på leveransen fra Telenor. Den vil fungere som
før, men det vil bli en prisendring som følge av at
rabatten faller bort. Medlemmene som er kunder av
Telenor vil se dette på sin faktura i og med at feltet
med rabatt blir borte fra fakturaen. 

Medlemmer som har bestilt fri MMS eller rabatt på
mobilt bredbånd vil beholde denne til det har gått
to år fra bestillingsdato.

Tekst og foto: Marianne B. Hansen

En kveld i november arrangerte Canal Digital og
Kobbl temakveld på Sentrum videregående skole
for styrene i Kobbl-borettslag. Ca. 60 personer
møtte opp for – i hovedsak – å høre Kalmer
Simensen fra Canal Digital fortelle om selskapets
nye konsept; T-We. Konseptet er, for å si det kort,
vanskelig å forklare – det må oppleves. Dette står
på hjemmesiden:

T-We Box

NYHET! T-We Box - enda raskere, enda flere sam -
tidige opptak - og en helt ny måte å se TV på. Du
kan ta opp 3 programmer mens du ser på et annet
program. Du kan selvsagt pause og spole. Med noen
trykk på fjernkontrollen kan du leie film og høre på
musikk. Boksen støtter de nye T-We Plus tjenestene
Start Forfra, Ukesarkiv og TV-arkiv. T-We tjenestene
kommer i løpet av kort tid.

Arrangementet ble avsluttet med trekning av en
Samsung 40’’ Smart-tv, gitt av Canal Digital. Den
 heldige vinneren ble Dagrunn Nordli fra styret i
Lunden borettslag, et borettslag tilknyttet De Eldres
Sparelag – for de over 60. Dagrunn ble svært over-

rasket og glad og holdt en flott takketale både for
kvelden, for alt godt samarbeid med Kalmer
Simensen og Canal Digital og for den flotte premien
hun vant.

Vi i Kobbl takker også Kalmer Simensen og hans
menn for en hyggelig kveld og ser frem til videre
samarbeid.

Vellykket kveld med Canal Digital Nye ansikter på teknisk avdeling 

Tom Langholm
• Tømrer med fagbrev
• Våtromsnorm del 1 som fagarbeider
• Kurs 2 som faglig leder
• Prosjektledererfaring fra entreprenørsiden

Arne Hansen
• Vinger Takst Og Byggvurdering 
• Takstmann og rådgiver i prosjekt- og byggeledelse 
• Holder kurs i våtromsnormen, byggadministrasjon og fuktmekanikk
• Samarbeidet med KOBBL i godt over 20 år 



BARNESIDE
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Barnesudoku A

5 4 2 3 1
5

2 1
4 6

3
4 1 5 6 3

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
3/2013 var:  SKILPADDE

Vi har trukket tre vinnere med rett svar, 
og de er:
Marianne Petersen, Galterud
Jenny Mathiesen, Flisa
Josefine Stømner, Kongsvinger

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

Gratulerer!

RETTELSE FORRIGE NUMMER: 
Se neste side 18

Klipp her

Barneside
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- Rolf Køste

Familienavnet mitt er
Gullhamster. Det er jeg stolt
av, samtidig som jeg syns
det høres litt snobbete og
jålete ut. Derfor liker jeg
best at folk kaller meg
Tuttenutti, da blir jeg så
glad og i strålende humør.

Jeg har leilighet på toppen av en blokk i Nedre
Langeland. Mormor bor hos meg. Hun steller mat,
vasker og ordner for meg.

Egentlig er jeg et nattdyr, mens mormor er dagdyr.
Likevel går det tålig bra. Inne i buret mitt har jeg et
lite hus, hvor jeg sover og slapper av på dagtid. I
kveldinga står jeg opp, vasker meg grundig vel en
drøy halv time mens mormor følger med. Dersom
jeg glemmer å tisse minner mormor om det, ”tisse i
sanda først”.

Mormor tror nok hun bestemmer, jeg lar henne tro
det. Men når det går for langt må jeg si fra. Da snur
jeg baken til henne med snuten i et hjørne. Det
 forstår hun og prøver å gjøre det godt igjen med
 rosiner, nøtter, gulrotbiter eller godsnakk. Jeg lar det
gå litt tid før jeg lar meg overtale av godbiter.

Jeg springer ofte rundt på stuegolvet og har det
også åpent til entreen og doen. Mange ting og gjen-
stander langs veggene virker litt skumle. Men jeg er
litt nysgjerrig, våger meg forsiktig nærmere, og etter
hvert også bak puter og andre saker. Det er ikke noe
farlig. Derimot er det fine gjemmesteder, hvor jeg
føler meg trygg i skjul.

Mormor snakker mye med meg. Jeg forstår ikke
ordene de første gangene, men stemmen sier noe
om meningen. I stedet bruker vi kroppsspråket mye.
Dersom hun ikke forstår at jeg vil noe, napper jeg i
blusa hennes.

Jeg forstår det meste av det hun  mener og sier.
Dersom hun er i dårlig humør eller trist for noe, føler
jeg det. Da ser jeg på henne med et bekymret blikk.

Vi leker mye, mormor liker også det. Jeg piler inn på
doen, gjemmer meg bak ei grønn flaske som står
der. Så kommer mormor,  ser seg om og sier ”ingen
Tuttenutti her”. Så går hun ut igjen. Da springer jeg
etter henne og overrasker henne.

Da jeg klatret i gardinene oppunder taket var stem-
men skarp da hun sa ”forsiktig nå”. Jeg forsto det
som en advarsel. Eller da jeg grov og beit nede i
sofaen. Da jeg kikket opp så mormor på meg, jeg
forsto at hun syntes jeg var flink, og jeg dukket ned
mellom putene igjen og fortsatte å grave og rive. 

Når jeg vil kvile litt, krafser jeg på foten til mormor,
klatrer oppover leggen og låret, og blir strøket og
klappet på fanget hennes. Så trekker jeg meg tilbake
inn i huset mitt.

Det er fint å ligge på sofaryggen, i en liten fordyp-
ning. Da kan jeg se på alle fine blomstene i vinduet
og skimte greiner på trærne utafor. Når mormor tar
meg med ut på verandaen får jeg se hele den store,
spennende og farlige verden.

Ved siden av sofaen har jeg en dukkevogn med flere
mjuke leker for små menneskebarn. Der liker jeg å
kose mellom de små bamsene og dukkene. Når jeg
er fornøyd av det og vil ned på golvet, later jeg som
om jeg skal hoppe. Da sier mormor ”forsiktig nå” og
løfter meg ned.

Før siste jul blir jeg uopplagt og slapp. Vi går til dyr-
legen, men jeg blir bare dårligere. Mormor mater
meg med skje og medisiner, men det nytter ikke. Jeg
orker nesten ikke å flytte noen pinner som mormor
har lagt på feil sted. Jeg ligger på mormorfanget, det
drypper salte tårer på meg, hun trøster og stryker
meg, og så husker jeg ikke mere.

Livet mitt
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Test deg selv

Juletilbud uke 50-51

25% rabatt på 
baderomstilbehør
Husk å vise medlemsbevis.

"Gi bort" en rørlegger til jul!
Vi har gavekort.

Butikken er stengt uke 52 og uke 1.

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

Hva vet du om boBRA og
KOBBL
1. Hvilket år kom Bobra ut første gang?
2. Hvilke faste sider er i Bobra?
3. Hvor mange ganger i året kommer Bobra

ut?
4. Hvem er ansvarlig redaktør i Bobra?
5. Hvilken bank i Kongsvinger har fordeler til

Kobbl-medlemmer?
6. Hvor stort er opplaget av Bobra?
7. Hvem har lay-out og trykk pr. d.d.?
8. Hva heter adm.dir. i Kobbl?
9. – og daglig leder i Kobbl Eiendom?
10. Hvilken sentral medlemsfordel forsvinner

fra 1.1.2014?
11. Hva heter gjesteskribenten i denne

 utgaven av Bobra?
12. Hva er besøksadressen og sentralbord -

nummeret til Kobbl ?
13. Enkleste måten å melde seg inn i Kobbl?
14. Hva koster medlemskapet?
15. Hva ønsker du annerledes med Bobra?

Svar på side 35.

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

Svaret står på 
side 35.

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

3 4 2
8 3 4

4 2 5 6

Sudoku Løsningen finner du på s 35Rettelse:
Ved en feiltagelse ble løsningsord og vinnere
for Barnekryssordet i Bobra nr. 1/13 trykket om
igjen i nr. 3. 

Her er riktig løsningsord og vinnere fra Bobra 
nr. 2/13: BRINGEBÆR

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

Nils Yngvar Gledje Andreassen, Kongsvinger
Anne Lene Bergquist, Skotterud
Elbjørg Walberg, Galterud

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

Gratulerer!

Fest med øl og vin
På en fest drakk 10 personer vin, 8 drakk øl, 4 drakk
både vin og øl, mens én person drakk ingen av
delene. Hvor mange var det på festen? 
A) 13     B) 15     C) 16     D) 17     E) 19 

SVAR:
B.  Det må ha vært 6 ( = 10 - 4) som bare drakk vin,
og 4 ( = 8 - 4) som bare drakk øl. Det blir 10 perso-
ner. I tillegg kommer de 4 som drakk begge deler,
og den ene som ikke drakk noe. Totalt var det altså
15 personer på festen.

med Øystein Sundes låter

En fest av en forestilling
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Matside

Julemattradisjoner – Pinnekjøtt
Artikkelen  er ført i pennen av Kari-B. Vold Halvorsen, konservator ved Norsk Folkemuseum.

Kilde: Matprat

Pinnekjøtt – av saueribbe – en rett med gamle aner, er blitt mye mer utbredt enn den var i
eldre tid, og er i dag lettere å skaffe hvor som helst i landet enn noensinne.
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Denne matretten har sitt opphav i det gamle
bonde samfunnet, hvor saltet og tørket kjøtt var
typisk for kostholdet. Pinnekjøtt var festmat, helst i
julen, i deler av landet der det var stort sauehold,
særlig på Vestlandet, men også i Nord-Norge og
noen østlandsbygder. Tidligere var retten også kjent
som julesteik, ribbesteik, pinnesteik og smaleribbe,
- kjært barn har mange navn. Tilberedningen av
 pinnekjøtt begynte med at de ferske sauesidene ble
lagt i saltlake et par ukers tid. Deretter ble de hengt
opp for å tørke på et tørt, luftig og kjølig sted. Noen
steder brukte de røykt pinnekjøtt. Da tørket de
sauesidene noen dager først, og hengte dem så opp
i skorsteinen eller røykhullet i taket over grua eller
peisen i eldhuset. Når de var passe røykt og tørket
kom de på stabburet, der de hang oppe under taket
sammen med spekematen.

I tørket tilstand stod sauesidene seg godt i lang tid.
Dagen før det skulle tillages pinnekjøtt ble en saue-
side eller to tatt inn fra stabburet, skåret opp på
langs mellom ribbene, og lagt i kaldt vann. Alt etter
hvor salte de var måtte de vannes ut noen timer,
gjerne over natta. De utvannede ribbestykkene ble
kokt, eller rettere sagt dampet, i gryte. Over bunnen

i gryta la de nyspikkede, avbarkede bjørkepinner
på kryss og tvers, så de dannet en slags rist, og la
kjøttet over. Vannet stod opptil risten, slik at det ikke
nådde i kjøttet. Så skulle det småkoke sakte under
lokk til det var mørt, i vel to timer og gjerne opp
mot tre. Når vannet var dampet inn dryppet fett fra
kjøttet ned i gryta, og ble til en god fettkraft som
smakte godt til pinnekjøttet, og ble servert ved
siden av. Noen steder lot de da kjøttet få en kort
 fettbruning, - dampen og aromaen fra fettet i
 bunnen av gryta forsterket den gode smaken på
kjøttet og ga det en litt sprø overflate.

Det finnes også tradisjon på at saueribbe har vært
stekt på glør. De oppskårne ribbebitene ble tredd
inn på spyd og stekt eller grillet over glørne i åpent
ildsted. For å forhindre at for mye fett skulle renne
ut og gå til spille måtte en da av og til holde dem
over flatbrød for å berge fettet. Denne retten ble
kalt glosteik eller pinnesteik.

Pinnekjøtt var absolutt gjestebudskost, særlig er
det knyttet til julen. Mange steder var det selve
julekveldsmaten, servert til hovedmåltidet julaften,
da valgte husbonden ut den feiteste og beste
saueribba. Det var festmåltidet framfor alle for hele
jula, sa de, "julesteika (pinnekjøttet) er så sjølvsagd
som julafta sjølv". Andre steder hørte det til
julaftens måltid midt på dagen, og det ble i tillegg
gjerne brukt en av de andre høytidsdagene i julen.
Om de hadde igjen saueribbe på stabburet var
 pinnekjøtt vel ansett høytidsmat på etterjuls -
vinteren. Glosteika var ikke, i hvert fall ikke i manns
minne, julekveldsmat. Det var helst noe de tok til
når de skulle ha noe godt en vinterkveld, et særlig
velsmakende måltid en kald helgedag. Ekstra
hyggelig var det å sitte ved varmen fra peis eller
grue og kose seg med glosteik.

Pinnekjøttet ble servert med flatbrød, kålrabi eller
kålrabistappe, det smeltede fettet, og fra utpå 1800-
tallet også poteter. Som den festmat det var skulle
pinnekjøtt selvsagt følges av godt drikke – hjemme-
brygget øl. Pinnekjøtt som julekost har en lang,
ubrutt tradisjon bak seg, og som det ser ut i dag vil
det ikke bli noe brudd i denne sedvanen i over-
skuelig framtid.

DU TRENGER: PINNEKJØTT, KÅLROT, GULROT, POTET,
VANN, SALT, PEPPER, KREMFLØTE, SMØR, VOSSAKORV
OG PINNER

Pinnekjøtt med rotmos
• Tradisjon
• Middels
• over 60 min 

Pinnekjøtt – eller lammeribbe – er den
 vanligste julematen på Vestlandet, og har
tatt opp konkurransen som den mest
 populære julematen over hele landet. 
Den unike smaken kommer fra de gamle
konserveringsmetodene salting og tørking.

4 posjoner
Ingredienser:
1.6 kg pinnekjøtt , gjerne mer til et sultent lag!

KÅLROTSTAPPE:
• 1 kg kålrot
• 2 stk gulrot
• 1 stk potet
• 1 l vann
• 2 ts salt
• ½ ts pepper
• 1 dl kremfløte /matfløte
• 3 ss smør
• 1 stk vossakorv , ring à 500 g.

Slik gjør du:
1. Vann ut pinnekjøttet i rikelig med vann i ca. 30
timer, la det stå i romtemperatur. Når pinnekjøttet
vannes ut får det tilbake sin naturlige væskebalanse
og saltmengden reduseres. Utvanningstiden varierer
litt etter hvor mye kjøttet er tørket, tykkelsen på
kjøttstykkene og temperaturen på vannet. Lunket
vann gir raskere utvanning. I butikken får du også
kjøpt ferdig utvannet pinnekjøtt, beregn da ca. 600
gram pr. porsjon.

2. Legg en metallrist eller bjørkepinner uten bark i
bunnen av en vid kjele.  Fyll på vann så det står i
høyde med risten. Legg pinnekjøttet over og sett på
lokk. Damp pinnekjøttet på svak varme i ca. 3 timer.
Pass på så det ikke koker tørt, fyll eventuelt på med
mer vann. Biter av Vossakorv kan dampes sammen
med pinnekjøttet de siste 15 minuttene.

3. Skrell kålrot, gulrot og
potet. Del dem i grove biter
og kok dem møre i lettsaltet
vann. Hell av kokevannet og
mos grønnsakene.

4. Ha i smør og fløte. Smak til med salt og pepper, og
eventuelt litt revet muskat.
Deilig nydampet pinnekjøtt, Vossakorv og rotmos
klart til servering. Server gjerne med kokte mandel -
poteter og kokesjyen fra pinnekjøttet.

Pinnekjøttet kan om ønskelig brunes lett i steke -
ovnen. Legg pinnekjøttet på rist over langpanne.
Sett det høyt i ovnen på sterk varme eller under
grillen i ca. 5 minutt. Følg godt med.
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Annonse

Fordelsprogrammet gir deg 4% bonus på valgte kategorier. Søk på nett eller kom innom oss - det kan
lønne seg. Tlf 62 97 00 66/www.odal-sparebank.no. Vi ønsker deg riktig god jul og god nyttår!
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Annonse

STORT UTVALG AV HVITEVARER
GRATIS UTKJØRING!

Brugata 28, 2212 Kongsvinger – Tlf. 62 81 86 36
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KOBBL Eiendom
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Med utsikt til regn og sludd...
Som vi var inne på i forrige nummer, er det

mye som skjer før folk har kjøpt eller solgt

 leilighet eller hus. Føljetongen fortsetter, 

og nå er det på tide å være med på visninger!

Antydning til sjøgløtt via speil! Treningsvennlig bolig
i 7 .etg uten heis! Hus ved motorvei, velegnet for
døve! Hytte i myggtett område for ornitologer!
Veggløst anneks for friluftsmann! 

Kjært barn har mange navn, og eiendomsbransjen
har sine egne metoder for å vekke oppsikt, samt å
finne fram til riktig kjøper, uansett hvor spesielt
objektet er. Disse eksemplene er ren harselas, og er
sånn sett en refleksjon over hvor konkret og ærlig
man må være i denne bransjen. 

Den daglige leder Støve i KOBBL Eiendom satte i
gang  ”visningshelg” nylig, og jeg trengte en forkla-
ring. –” Visninger er det jevnt og trutt, både våre og
andres, så vi prøver å samle mange på en helg, så
folk kan få gjort unna litt” forklarer Støve. ” Dette er
selvsagt en stor fordel for tilreisende interessenter
f.eks fra Oslo eller Romerike, så de slipper  å pendle
hit gjentatte ganger”. ” Nå kan de se litt på utvalget
vårt” smiler Støve, stolt over at de har mange fine
boliger å vise fram.

Visninger er jo selvsagt et nøkkelpunkt i  et hvert
kjøp, så jeg var spent på hvordan dette skjer. 
Jeg må medgi at jeg samtidig syntes ideen om å 
dra hjem til folk for å ”titte”, var litt rar. Det er jo
 faktisk å trå over dørstokken og inn i livene til folk
man ikke kjenner. Hvordan i all verden er det for
dem som bor der?

Denne innholdsrike ”visningshelgen” inneholdt ikke
fint vær, bare så det er nevnt. Allerede her er det vel
et sprik, med fargerike flotte hagebilder på prospek-
tet og dette grå, stusselige føret i virkeligheten? 

En hyggelig fakkel og et visningsskilt

Den første visningen skulle vise seg å gi ingen svar
på spørsmålet om å ”tre inn i livene til folk”.
Leiligheten var fullstendig tom, og med få spor etter
siste beboer. Derimot en hyggelig visningsassistent
med god, sval soulmusikk på spiller-Nina Noreen.
Jeg tenkte det var på tide å lansere mitt forberedte
spørsmål, om ”oppussing og design var den nye
 folkesykdommen?”. Ifølge Nina er det mer et storby-
fenomen, og at folk herover var utmerket i stand til å
se gjennom møbler og innbo, og danne seg en egen
mening om mulighetene i objektet. ”Får håpe de
klarer det selv om leiligheten er tom , eller maksi-
malt minimalistisk som det heter i Toftesgate”, tenkte
jeg.  Nina mener også at det er utrolig artig å være
visningsassistent, fordi man treffer så mye trivelige
folk.  

”- Dette taket ser greit ut å vaske” sier en liten frue til
Nina. ”Ja, her er det et flott tak uten unødig  krim-
skrams”, svarer Noreen. ”Jeg lurer litt på om kvelds -
sola kommer inn på verandaen her,” spør en annen.-
”Ihvertfall ikke i dag”, tenker jeg.  

I løpet av en liten halvtime er det mye folk i leilig -
heten; noen som vurderer å kjøpe, noen som bare 

vil ”titte”, noen som er med for å” titte”, og sågar noen
som skulle selge lodd.  Noreen, som er naturlig
blond, stiller med nyfarget mørkere frisyre denne
dagen, og i forlengelsen av å takke for komplimen-
tene, legger hun lattermildt til at det er for å virke
mer seriøs. Det er seriøst.

God stemning
På neste stopp treffer jeg virkelig folk hjemme.
Faglig leder Noomi Westlie står  på trammen mens
huseier er ute å røker. Han virker mer som han har
invitert til fest, og har tydeligvis ingen betenkelig -
heter med å slippe folk inn i huset. Hans kone
 derimot, innrømmer at hun synes det er litt rart, men
tar det på strak arm. Må man, så må man. Hun har
ikke gjort spesielle forberedelser utover å rydde og
vaske litt hevder hun, samt å sende gubben ut på
trammen for å røke. Hun viser fram krik og krok,
 bilder av barn, boblebadekaret og egne broderte 

bilder. Han er mest opptatt av høyttalerne sine, som i
sannhet er utrolig bra. Dette huset kunne jeg flytta
rett inn i!

I den neste leiligheten treffer jeg ”kontorets gode 
fe & medhjelper” Cecilie Debard, en gammel 
skole kamerat og en katt. På den deretter, en 
KIL-legende  man har sett opp til.  Skal det aldri ta
slutt?

Eierne viser fram seg og sitt  til de som vil se, og
 kanskje det blir bud? I verste fall har huset fått en
støvtørk og en vindusvask utenom skjemaet..

I et innledende oppsummeringsforsøk er ”God
stemning” en bra start.  De ansatte og  assistentene
fra KOBBL Eiendom gir ingen signaler om at de helst
skulle hatt en velfortjent fridag. Menneskene som
har visning med seg selv tilstede er i overraskende
godt humør. Det rareste synes jeg likevel er  at  de
som går på visning er i godt humør også?  Om de
kommer for å ”titte”, kjøpe, by eller snike til seg en
kaffe; god stemning, uansett vær.

Da er vi vel inne på det Noreen oppga som motiva-
sjon innledningsvis? Det er artig! Ja, på mange
måter er det det. Litt nerver, folk som ikke kjenner
hverandre, forventninger og nye inntrykk. Akkurat
som å være på fest med svigerfamilien. ☞
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De som gidder litt ekstra, vinner
 alltid til slutt
Daglig leder Støve, og dagens sjåfør mellom egne
visninger, forklarer også at det er hard kamp om
kundene. I dette perspektivet er jo både de som
 selger og de som kjøper bolig, kunder. 
For KOBBL Eiendom sin del har de jo selvsagt et
ansvar for å sørge for at selger, KOBBLS kunde, er
 fornøyd med jobben som blir gjort og ser at man
jobber seriøst med å finne riktig kjøper. For den
andre kunden , den som kjøper boligen, er det også
viktig at KOBBL Eiendom gjør en skikkelig jobb. 
I tillegg trenger man bare en person  på visning; så
lenge det er den rette, filosoferer Støve. Heri ligger
utfordringen. ”De som gidder litt ekstra, vinner alltid
til slutt,” konstaterer Støve. Det er nok forklaringen
på at stort sett hele staben smiler seg gjennom en
fridag på jobb.

Profesjonelle, hyggelige visningsassistenter med
medhjelpereksamen, ryddige og oppklarende
 prospekter og en visningshelg innimellom, er noen
av aktivitetene KOBBL Eiendom satser på, og det ser
ut til å funke.  Det hører med til historien at Noreen
fikk bud på stedet, i leiligheten med det lettvaskede
taket. 

Det kan også være artig å minne om et ”munnhell ”
fra festivalbransjen; 
Det er fort gjort å bli geniforklart i godt vær. 

Med dette friskt i minne er det naturlig å påpeke 
at det går fint an å gjøre godt arbeid i regn og 
sludd og.

Ken Jults Strøm

Ingen kostnader før boligen er solgt!
Selger vi ikke, dekker vi alle kostnader!

  

 62 82 37 34

www.kobbleiendom.no
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Vi er utfordreren i vår bransje. Vår strategi med 
lokal forankring og partnernærhet til kundene har 
bidratt sterkt til vår suksess. 

I dag er vi 1200 ansatte, fordelt på 67 kontor over 
hele landet, og vi vokser stadig.

Nære og gode kunderelasjoner gjør det mulig å 
være fleksible, løsningsorienterte og reaksjons-
dyktige i samarbeidet med kundene. 

Gjennom dette har vi tatt en tydelig posisjon som 
en utfordrer i vår bransje.

BDO - ET BEVISST VALG

REVISJON
SKATT & AVGIFT
RÅDGIVNING

For mer informasjon kontakt:  
BDO Kongsvinger | Tlf: 62 88 80 80 | kongsvinger@bdo.no | bdo.no

foto: G
eir M

ogen
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Kongens slave /Grøss og gru
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før han ble sendt til Kongsvinger. Han fikk da sann-
synligvis arr og andre skader han måtte leve med
resten av livet.

Et usselt liv
Amund og de andre slavene utførte tungt arbeid,
som steinbryting, rengjøring og kalkslåing. Om
 sommeren var de klare til arbeid klokken fem om
morgenen. Første skift varte i seks timer, kun avbrutt
av en halvtimes pause. Etter to timers middagspause
måtte de jobbe nye seks timer fram til klokken sju på
kvelden. Kommandanten kunne også bruke slavene
til forefallende arbeid, og noen ganger ble de leid ut
til gårdene rundt festningen. 
Amund måtte klare seg med to skilling om dagen

utover brødrasjonen. Det skulle dekke kostnadene til
mat og alt annet han trengte, og hardt arbeid ga
 sikkert god apetitt. Hodepute og madrass var trukket
med grov seilduk og fylt med halm. Ikke rart han og
de andre slavene ofte fikk koldfeber, betennelser i
huden og gikt. 

Profossen hadde ansvaret
Profossen hadde det daglige tilsynet med slavene.
Ofte var det eldre soldater som hadde denne stilling-
en, og de hadde blant annet ansvaret for at fange -
jernene var i orden. Profossen hadde sin egen stue
på hjørnet av Vollgata og Kaffegata nede i Leiren.
Han hadde ansvar for å feie pipene, men brukte som
regel en uærlig slave til dette arbeidet. 
I 1720 var det Daniel Tordsen som var profoss, 

og han hadde kjøpt stuen av sin forgjenger Ole
Pebervigen. Da daværende profoss og en slave døde i
1741 ble profossen begravd av soldater, mens slaven
ble begravd av andre slaver. 

Et liv i jern
Klærne var laget av grove stoffer. På midten av 1700-
tallet hadde buksene et rødt og et brunt ben, med
knapper langs buksebenene så de kunne tas av uav-
hengig av slavejernene som skulle forhindre rømning.

Det var enten fotjern, halsjern eller hele slavejern, og
sistnevnte kunne veie alt fra 10-15 kilo og oppover.
Slaver som hadde rømt eller ble mistenkt for å ville
rømme ble lenket fast i celleveggene. De kunne også
bli pålagt å bære en treblokk. 
I 1744 ble profossen dømt til tre måneders slaveri

for ikke å ha sjekket jernene godt nok da en slave
klarte å rømme. Bøndene fikk godt betalt for å fange
rømlinger, og gjorde gjerne en ekstra innsats for
konge og fedreland i bytte for en neve riksdaler. 

Et trist endelikt
Vinteren 1772 rømte en slave og forsøkte å komme
seg til Sverige. Han forfrøs begge beina og måtte
amputere dem ved ankelen. I tillegg var en arm og
begge hender forfrosset. I 1780 rømte sju slaver mens
vaktene forlot sin post for å slå tolvslaget på fest-
ningsklokka. Slavene brukte flere dager på å lage hull
i muren, og hadde dekket det til med gamle filler
underveis. Tre av fangene ble tatt av bønder på
Matrand, mens en ble stoppet ved Vormsund. 
Amund tilbrakte 52 år som slave på festningen. 

I 1788 herjet en grusom epidemi i Leiren, og over
100 soldater gikk i graven på under ett år. 
Samme skjebne led 86 år gamle Amund Olsen fra
Fåberg i Gulbrandsdalen. Hans siste åndedrett var 
24. november. Siden han var uærlig kan det hende
han ikke fikk plass i viet jord. Det var en del av straffen
den gangen. En trist slutt på et trist liv.

Kilder:

Vakten ved Vinger – Kongsvinger festning 1682–1807,

Per Erik Rastad

Kirkebok for Vinger 1788

Tingbok for Sør-Gulbrandsdal 1734-35 og 1736-39

Richard Fauskrud, Fåberg historielag

Wikipedia

Takk til «slavene» Tord Mardoff Nielsen og Kristoffer

Gunnersen 

Det var tøft å være tjuv på 1700-tallet.
Amund Olsen satt 52 år i fangenskap som
æreløs slave, og det innebar et usselt liv med
tungt arbeid. Men først måtte han miste
huden sin. 

Tekst: Lars Ovlien

Det herrens år 1735 ble 34 år gamle Amund Olsen 
fra Fåberg i Gulbrandsdalen arrestert fordi han 
og en drikkekamerat stjal 3-4 riksdaler og litt melk fra
Søre Jørstad gård i fylla. Det var ikke første gang
Amund stjal. Året før hadde han stjålet noe sølv 
av husbonden sin på den samme gården. Den 
13. oktober falt dommen: han skulle miste sin hud 
på kagen, samt betale skaden med gjeld og tvigjeld.
Siden Amund Olsen var en løs person og fattig hus-
mannssønn uten bosted, ble han i stedet dømt til å
arbeide på nærmeste festning til straff, avsky og
eksempel.
Slaver skulle sendes til Bremerholms orlogsverft i

Danmark, men fra 1739 ble det befalt at norske fang-
er skulle sendes til nærmeste festning. For Amund var
det Kongsvinger, som hadde hatt slaver i mange år
allerede. I 1736 står han registrert som slave der.
Tjuver var nederst på rangstigen  og Amund måtte
utføre de skitneste arbeidsoppgavene, som å tømme
toalettene og fjerne døde dyr og mennesker.

Kagstrykning på festningsplassen
Slaver ble fratatt æren gjennom brennmerket eller
kagstrykning. Amund ble bundet til en påle eller støt-
te av tre eller stein (en kak eller kag) i bar overkropp,
og deretter pisket med en bunt kvister. I Christian Vs
norske lov av 1687 var kagstrykning definert som 27
piskeslag, og primært brukt når forbryteren var dømt
for tjuveri, prostitusjon eller sex utenfor ekteskapet,
såkalt leiermål. Lovene var basert på Moselovenes
strenge bestemmelser. 
Pelen – kagen – ble plassert på en offentlig plass.

Tingbøkene forteller at Amund fikk sin straff i Fåberg

Kongens slave på Kongsvinger festning 

Slavene på Kongsvinger festning levde i usle kår. 
De måtte tåle lite mat, dårlige boforhold og fysisk
straff. Utrolig nok satt noen der i over 50 år. 
Slaveriet ble avskaffet på midten av 1800-tallet, 
da norske fengsler tok over ansvaret for kriminelle.
Foto: Lars Ovlien.
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Flaggermus

Kjell M. Kaasa

Når flaggermus skal fjernes fra hus, blir de ikke
drept, men tilbudt et alternativt bosted.

En flaggermuskoloni på loftet kan by på problemer. 
De nattaktive dyrene kan kravle rundt
inni veggene mens du prøver å
sove. Over tid legger de også
igjen mengder med illeluk-
tende avføring hvis de er
mange nok.
– Flaggermus er fredet, og
søknader om avliving til
fylkesmann går sjelden
igjennom. Derfor skal vi lage
alternative bosteder til dem i
stedet, sier biolog og skadedyr -
ekspert Stein Norstein i skadedyrfirma-
et Anticimex.

Forsikringen dekker 
Den zoologiske boligbyggingen er en følge av at
Anticimex utvider forsikringsavtalene de har med
borettslag til også å omfatte flaggermus.
’’Totalforsikring for boligselskaper’’ er spesialutviklet for
boligselskap og er en komplett forsikringsløsning for
borettslag og sameier. 
Avtalen If Skadeforsikring og Boligbyggelagenes
Partner har med Anticimex innebærer at skadedyrbe-
kjempelse er en del av de vanlige forsikringsvilkårene,
også flaggermusbekjempelse.
– Ikke alle er klar over hvor god forsikring de har. 
Nær 70 prosent av boligselskapene tilknyttet Norske
Boligbyggelag er i praksis forsikret mot skadedyr
gjennom denne forsikringsavtalen, sier Gunnar
Andersen i Boligbyggelagenes Partner. 
– Det er sannsynligvis den første forsikringen her i
 landet som omfatter flaggermus. Behovet er der, men
folk har ikke visst hvordan de skal håndtere problemet,
sier Stein Norstein i Anticimex.

Tetter igjen 
Bekjempelse av flaggermus er en liten vitenskap i seg
selv.
– Vi må observere hvor de flyr inn og ut av loftet, og så

tette igjen hullet når de er ute. Bekjempelsen kan ikke
skje om sommeren, da kan vi risikere å skille de voksne
fra ungene. Jobben må gjøres på høsten etter at de har
trukket ut for å gå i dvale, sier Norstein.
Om vinteren holder flaggermus til i huler og gruver, der
det er frostfritt. På et loft er temperaturvariasjonene for

store for dem.
Mens de er borte blir små kasser som

 ligner på fuglekasser hengt opp på
veggen eller i nærmeste tre. Når
flaggermusene kommer tilbake
om våren, velger de forhåpent -
ligvis kassen som bosted når de
oppdager at hullet fra i fjor er
 tettet, i stedet for å lete etter nye
steder å komme inn.

– En viktig del av bekjempelses -
jobben er å fortelle folk at vi ikke bare

kan drepe dem, sier Norstein.
Noen prøver å jage flaggermusene ut på egenhånd.
Det skjer gjerne om sommeren og på dagtid. Resultatet
er at ungene blir igjen og dør, eller at flaggermusene
skremmes enda lenger inn i kriker og kroker.
Døde flaggermus trekker til seg innsekter.
– Vi oppdager ofte at den bakenforliggende årsaken til
insektproblem er døde flaggermus i veggene, sier
Norstein.

Færre bosteder 
Så hvorfor er de fredet, ikke bare i Norge, men i nesten
alle europeiske land?
– Over halvparten av de 13 norske flaggermusartene
står på den nasjonale rødlisten over truede dyrearter.
De formerer seg veldig tregt og er dermed sårbare for
større innhogg i bestanden, sier zoolog Jeroen van der
Kooij i Norsk Zoologisk Forenings flaggermusgruppe.
I tillegg har de færre steder å oppholde seg i naturen
enn før.
– Naturlige hulrom i trær har etter hvert blitt mangel-
vare for flaggermusene. I industriskogen er det lite
plass til gamle, syke trær. Trærne blir luket ut eller sko-
gen hogd før de er gamle nok til å danne hulrom, sier
van der Kooij.
Flaggermusbestanden i Europa fikk seg en alvorlig
knekk på 1950-, 60- og 70-tallet. Nå tar en del arter seg
opp igjen.

Til aksjon mot flaggermus
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Trivselsprisen

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 2013
Har du forslag på kanditater til Trivselsprisen? 
Send inn ditt forslag til adm@kobbl.no

Tidligere vinnere:
2012 – Trond-Erik og Grethe Tuhus Bråthen
2011 - Scene U
2010 - Vennersberg I brl
2009 - Byen Vår
2008 - Torsdag på festningen
2007 - Puttaras venner
2006 - KIL Ski

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
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Planlegger ikke alderdommen
Kun en av fire nordmenn sier de har planlagt  pensjonsøkonomien sin.

– Et stort flertall av nordmenn
setter seg ikke inn i pensjons -
systemet. Vi regner ikke på
hva vi vil sette igjen med som
 pensjonist og utsetter pensjons -
sparingen til det er for sent, sier
banksjef Erik Hammerstad i
DNB Kongsvinger

I en fersk undersøkelse fra DNB
som er gjennomført av Respons
Analyse, sier 26 prosent seg enig i
ut sagnet «Jeg har planlagt godt
egen økonomi når jeg blir pensjo-
nist». Menn mener de har betyde-
lig mer kontroll på pensjons–
økonomien enn kvinner. 
32 prosent av menn sier de har planlagt sin
 pensjonsøkonomi, mens bare 20 prosent av kvinnene
sier det samme.

Det er også store forskjeller i alder, og planleggingen
av pensjonsøkonomien ser ut til å øke med alder.
Mens bare 11 prosent i alderen 18-30 sier seg enig i
at de planlegger pensjonsøkonomien, er tallet hen-
holdsvis 29 prosent for aldersgruppen 30-44 år og 35
prosent for aldersgruppen 45-60 år.

Hammerstad mener det er naturlig at man blir mer
opptatt av pensjonssparing utover i livet, men mener
at det likevel er bekymringsverdig at bare om lag en
av tre sier at de planlegger sin pensjonsøkonomi når
man har nådd en såpass voksen alder på 45-60 år.

- Med så kort tid igjen til pensjon må du begynne å
planlegge pensjonsøkonomien. Om man enda ikke
har havnet i en midtlivskrise, så burde man kanskje i
hvert fall få litt pensjonspanikk. For de aller fleste vil
nemlig inntekten synke drastisk som pensjonist, og
mange pensjonister har i dag både store lån og
 betydelige utgifter til forbruk som må håndteres.

Svært mange ønsker å gå av med
tidligpensjon, men uten god plan-
legging av egen økonomi vil dette
bli en fjern drøm for de fleste.

- Tidligpensjon er et gode for de få,
og så langt er det kun de som har
de beste pensjonsordningene eller
som har spart til pensjon som har
kunnet ta ut tidligpensjon. For å
kunne gå av tidlig i fremtiden må
man spare målrettet fra forholdsvis
ung alder, mener banksjefen.

Sparing må også til for å ha en god
økonomi under hele pensjonist -
tilværelsen. Fremtidens seniorer kan

nemlig regne med mange gode år som pensjonist.
Levealderen i Norge er på rundt 82 år, og øker stadig,
og kvinner lever lengre enn menn.

– Dagens pensjonister har god helse og er svært
 aktive, men det koster å være en aktiv pensjonist.
I tillegg skal pensjonen rekke lenge.  De aller fleste
har innskuddsordninger, og for de som ønsker å gå
av med tidligpensjon vil det si at pensjon skal rekke i
minimum 20 år – og kanskje mye lengre.
Utbetalingen i innskuddsordninger skjer vanligvis i
10-15 år, så for de av oss som kommer til å leve lenge
kan de bli magre år på slutten uten egne midler, sier
banksjef Hammerstad

– Våre undersøkelsen viser at kvinner i mindre grad
enn menn er opptatt av pensjon, og mange kvinner
har ikke satt seg inn i hva de vil få i pensjon. Det er
bekymringsverdig når vi vet at kvinner lever lengre
enn menn, samtidig som de ofte kommer dårlig ut
økonomisk på grunn av lav lønn, mye deltidsarbeid
og et lavt antall år i arbeidslivet. Kvinner bør våkne
opp fra pensjonsdvalen og planlegge sin pensjons -
tilværelse.
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1 3 5 4 8 9 2 7 6
6 4 8 7 2 5 1 9 3
3 5 1 6 4 7 8 2 9
9 7 6 2 1 8 3 5 4
4 8 2 5 9 3 6 1 7

1. 2001
2. Leder, byggBra, barnesidene,

test deg selv, matsidene og
medlemsfordeler

3. 4
4. Sven O. Nylænder
5. Odal Sparebank
6. 6700
7. Dalby Grafisk
8. Sven O. Nylænder
9. Jo Heiki Støve
10. Telenor
11. Lars Ovlien
12. Brugata 16 og 62823737

13. Gå inn på hjemmesiden;
www.kobbl.no under med-
lemmer og fylle ut skjema

14. Andelen i boligbyggelaget er
kr. 500,- (engangsbeløp).
Kontingenten er kr. 300,- pr år
For Juniormedlemskap beta-
les kr. 500,- og første konting-
ent. Deretter gratis til det
året barnet fyller 18 år

15. Send oss en mail med ros og
ris til medlem@kobbl.no

Løsning på sudoku, Hvem er dette og “Hva vet du om
boBRA og KOBBL”:

Hvem er dette:  
Eiendomsmegler Kai Olav Ryen

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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Flissenteret Håndverk AS 
er totalleverandør v/rehabilitering av
 kjøkken, bad og oppussing av leiligheter.

Vi takker for tilliten
i året som har gått og
ønsker alle våre kunder
en god jul og
et godt nytt år.

Eidskogveien 54
Tlf. 62 81 57 01

KJØKKEN
eller BAD!

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

Du kan altså risikere å få et betydelig erstatningskrav på nakken, fl ere 
år etter at du solgte boligen din – for en feil du ikke visste noe om!

Med Protector Eierskifteforsikring overlater du alt ansvaret til oss.

            
               

            
               

Vi i Bobra’s redaksjon 
ønsker med dette å takke Britt Dalby 

 
layout, trykking og utsendelse!

 

 

 

 

 

akke å ter med dettønsk
edaksja’s rVi i Bobr

 

 

y e Britt Dalbe Britt Dalby akk
on edaksj
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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.

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. 

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 kva-
litetssikres av Bellona. Baksiden av kortet har en strekkode som gjengir ditt medlemsnum-
mer 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

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,-.

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 

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.

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 leveran-
døren 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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www.minilageret.as

Aparo Energi
Selskapet gir 2% rabatt på bergvarmepumper til alle medlemmer.
Besøksadresse: Industrivegen 53, 2212 Kongsvinger. Tlf. 93238900.
www.aparoenergi.no
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FØLG “NYE SPORTEN INTERSPORT” PÅ FACEBOOK    / 62 81 59 18 / BRUGATA 15, KONGSSENTERET 2212 KONGSVINGER

HOLD PÅ FORSPRANGET!

FAGBUTIKK 
med over 

40 års erfaring! 
Spesialister på: 

SKI•SYKKEL
OG SKO

Ved å kjøpe ski, sko, binding og staver får du en skipakke som 
er tilpasset ditt behov og dine ferdigheter. Med Skiselektor `n  
og erfaring, vekt og måleutstyr fi nner vi de optimale skiene til 
deg. Hos oss kan du velge slipen selv på vår nye slipemaskin 
som den norske skieliten har med seg til OL i Sochi. Dette er 

minst like viktig til turgåeren som til mosjonisten eller 
konkurranseløperen.


