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Klar for sommeren?
Husk kredittkort - trygt og fleksibelt

tryggere handel både på nett og på reise
reiseforsikring og avbestillingsforsikring er inkludert i kortet
fordelsprogrammet gir deg bonus og rabatter når du handler hos våre tilbydere

Har du BankID kan du enkelt søke om kredittkort på hjemmesiden vår.

Velkommen til oss - lokalbanken ved din side

Odal Sparebank , 62 97 00 66,  www.odal-sparebank.no
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En fin terrasse gir deg 
den beste forutsetning 
for å nyte lange som-

merkvelder under åpen 
himmel. Velg materialer 

etter smak og behov 
når du skal bygge nytt.
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Kjære medlem!
// Adm. dir. Sven O. Nylænder //

8 nye borettslagsleiligheter er nylig lagt ut 
for salg i Lia i Kongsvinger. Block  Watne 
står for bygging og salg av leilighetene i 
Liakollen I borettslag. Det er underplan-
legging ytterligere ett borettslag i samme 
område. Medlemmer i Desklubben har nå i 
mai flyttet inn i 12 nye boliger også belig-
gende i Lia i Kongsvinger. Der blir det også 
bygget seks nye enheter som ferdigstilles 
av Nordbohus i løpet av året. Vi gratulerer 
nye boligeiere med sine nye boliger! 

Den kraftige boligpris- og gjeldsveksten 
her i landet har gitt både politikere, ek-
sperter og dem som skal inn på boligmar-
kedet noen utfordringer. Listen over hva 
man kan gjøre er lang, men motstanden er 
stor på flere fronter. 

I lang tid har debatten rast og advarende 
pekefingre er blitt rettet mot den bratte 
veksten i norske boligpriser. Fra utlandet 
har det også blitt advart gjentatte ganger 
mot at det norske boligmarkedet er en bo-
ble som kan sprekke.

Årsaken til bekymringen er like enkel som 
den er kompleks: De siste årene har bo-
ligprisene og gjelden til norske hushold-
ninger vokst langt mer enn lønningene til 

nordmenn og prisene på andre varer og 
tjenester enn bolig.

Det er flere faktorer som kan forklare det-
te: Stadig flere flytter mot byene, befolk-
ningen øker, boligbransjen mener det ikke 
bygges nok, velstanden har økt kraftig og 
det er mange incentiver for å investere i 
bolig.

Noen mener det er for lett å få mye i lån 
i Norge, samtidig som bankene viser til at 
det er svært få som faktisk misligholder 
boliglånene sine i Norge.

Det «alle» imidlertid synes å være enige 
om, er at veksten i prisene på bolig er for 
høy til at det kan fortsette slik.

Det ligger også forslag om skattegrep i 
til behandling. Det mye omtalte Scheel- 
utvalget leverte i desember sin rapport til 
Finansminister Siv Jensen. Her foreslås 
det relativt dramatiske endringer i hele 
skattesystemet, inkludert store endringer 
i boligskatten.

Bekymringen for høye boligpriser er ikke 
like aktuelt i vår region. Boligprisene for 
brukte boliger ligger veldig langt under 
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// Adm. dir. Sven O. Nylænder //

Som en konsekvens 
av spesielt gode 

resultater i de 
senere år har 

KOBBL redusert 
sine priser på 

forvaltningstjenester 
til sine boligselskaper 

i år. 

prisene på nye boliger. Det er en av årsake-
ne til at det bygges få nye boliger i boligsel-
skap i vårt distrikt.

Vi gleder oss derfor over etableringen av 
nye boligselskaper tilknyttet KOBBL. 

Når dette skrives, har så å si alle general-
forsamlinger og sameiermøter for 2014 
blitt avholdt for lag tilknyttet KOBBL. Der 
har bl.a. regnskap, opp-
summering av siste års 
hendelser og planer for 
fremtiden blitt presen-
tert. Tilknyttet KOBBL er 
både store og små lag, og 
alle med sine særegenhet-
er, men fellestrekkene er i 
flertall. Vi fra KOBBL har 
deltatt på møtene og tak-
ker alle medlemmer og til-
litsvalgte for den innsats og engasjement 
som utøves. Vi er imponert over innsat-
sen til mange av styrene, og ser med glede 
og optimisme fremover. Nye tillitsvalgte 
er valgt inn i styrene, og ofte ser vi gjen-
valg av styremedlemmer. Etter sommeren 
 arrangerer KOBBL kurs på relevante områ-
der for nye og gamle tillitsvalgte.

KOBBL sin ordinære generalforsamling av-
holdes 15. juni i auditoriet på Sentrum vi-
deregående skole. KOBBL sine regnskaper 
er gode for 2014 og den økonomiske resul-
tatfremgangen fortsetter. Vi presenterer 
et godt resultat, der KOBBL for 2014 leve-
rer et årsresultat på før skatt på 3,7 mnok. 
Det er en betydelig 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 ut-
viklingen bidrar også til å holde forvalt-

ningskostnadene 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. 

Som en konsekvens av spesielt gode resul-
tater i de senere år har KOBBL redusert 
sine priser på forvaltningstjenester til sine 

boligselskaper i år. Dermed 
kommer de gode resultate-
ne i boligbyggelaget for deg 
som medlem i KOBBL, også 
tilsyne gjennom lavere felle-
skostnader på din bolig.

KOBBL er en av de organisa-
sjonene som står bak Byfes-
ten. Ideen om at dette skal 
være et gratis familiearran-

gement lever  videre! Nærmere informa-
sjon kommer senere i flere kanaler. 

Men før byfesten er det, for de aller fleste, 
tid for å nyte sommeren. Jeg vil derfor be-
nytte anledningen til å ønske alle KOBBL 
sine medlemmer en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen

Sven O. Nylænder
Adm. dir



ByggBra

RehABiLiTeRiNg

// Av Tom Magne Langholm, 
Bygningskonsulent KOBBL //

hAR RøReNe TåLT TideNS TANN!
Vi ser nå at det begynner å komme store 
utfordringer i borettslagene ved at rørene 
rett og slett begynner å bli slitt ut pga. bruk 
og aldring. Når KOBBL har blitt  engasjert 
av borettslagene for å være med på en rø-
rinnspeksjon, så ser vi ofte at rørene hol-
der dårligere standard en forventet. Dette 
gjelder eldre soil rør, men også plast rør 
som ble brukt på 70-tallet. I gamle soil rør 
som ikke har blitt spylt og vedlikeholdt, 
dannes det et belgg med fett og såperes-
ter, som tærer kraftig på rørene. Og når 
man utfører rørspyling av rørene så er de 
så opprustet at man ikke får utført så god 
rens som man ønsker, og sjansen stor for 
at man får et akutt problem er stor. Derfor 
må utførende entreprenører vurdere hvor 
hardt til verks man kan gå på hvert enkelt 
oppdrag.

På bunnledninger som ligger under byg-
ningene er det ofte mange hull, alt fra 
små hull til hull på flere meter. Da vil av-
fallsvannet renne i grunnen, og det er vik-
tig at man kommer kjapt igang med forny-
ing av rørsystemet, slik at ikke det en dag 
kollapser. Hvis rørsystemet kollapser vil 
kostnadene bli usedvanlige store, da røre-
ne ofte er støpt inn i vegger og gulv.
 
Plastrørene som ble brukt frem til midten 
av 70-tallet er et vel så stort problem som 
eldre soil rør. Disse har med tiden blitt vel-
dig sprø og sprekker ofte i grenskjøter. Så 

her er det viktig at styrene i borettslagene 
får beskjed når et bad skal pusses opp. Spe-
sielt gjelder dette i rekkehus hvor  rørene 
ligger i en sjakt bak veggene til kjøkken og 
bad. Det er veldig ergerlig om noe skulle 
skje med de gamle rørene, hvis man har 
brukt store summer på rehabilitering av 
bad. Nå som bygningsmassen i boretts-
lagene begynner å bli så gamle, så er det 
med en konsekvens at forsikringsdeknin-
gen trappes ned.

Ved bruddskade på utvendige lednin-
ger, inklusive vann- og avløpsledninger 
 under bygningen, tanker og kummer av 
annet materiale enn plast, gjøres fradrag 
på grunnlag av de totale reparasjonskost-
nader, herunder oppgravings- og gjenfyl-
lingsutgifter, med 5% for hvert hele år ut-
styret er eldre enn 20 år.

Ved bruddskade eller skade ved elektrisk 
fenomen på varmtvannsbeholder, -bereder 
eller fyrkjele, gjøres fradrag på grunnlag 
av de totale reparasjonskostnader med 5% 
for hvert hele år utstyret er eldre enn 10 år, 
men ikke mer enn 80%. Det gjøres ikke fra-
drag i eventuelle følgeskadekostnader.
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Ved ulik alder på skade deler, legges den 
eldste alder til grunn for hele erstatnings-
beregningen.

STOPPeKRANA!
Er det lenge siden dere har testet stoppe-
krana? Det er veldig viktig at denne virker 
og er lett å stenge. Om man får en lekkasje 
må man få stengt vannet raskest mulig og 
da må man være sikker på at stoppekrana 
virker skikkelig. Krana skal/bør også sten-
ges når en er borte over flere dager.
 

VARmTVANNSBeRedeRe
De fleste varmtvannsberedere står i kjøk-
kenbenken. En lekkasje her,  kan påføre 
store skader i den aktuelle leiligheten og 
ofte i underliggende leiligheter. Varmt-
vannsberederen trenger ikke å være gam-
mel for at noe kan skje. De siste årene har 
det vært mange skader på nyere varmt-
vannsberedere, hvor det har vært en lek-
kasje i blandeventilen som sitter på bere-
deren.

Blandeventil er ofte årsaken til skaden.

Så vi må begynne å se på andre løsninger, 
og spesielt i boligblokker. Her er det mulig 

å montere inn felles varmtvannsberedere 
i kjelleren,  slik at hver enkelt beboer kan 
fjerne den de har i leiligheten. Dette er et 
stort skadebegrensende tiltak. 

Det er også mulig å montere vannstopper 
ved inntaket.  På vannstopperen sitter det 
sensorer som sender signaler så fort det 
registreres fuktighet, og automatisk sten-
ger vannet i boligen ved en lekkasje.

RøRfORNyiNg eLLeR iKKe
Rørfornying er et samlebegrep for instal-
lasjon av nye rør på innsiden av gamle rør. 
Rørfornying gjennomføres for å unngå å 
grave opp hage, pigge kjeller/ badegulv 
eller rive ned vegger. Ansvarsområder og 
eierforhold varierer i rørsystemet. Det er 
metoder for rørfornying, hele veien fra 
sluket på badet til kommunens rensean-
legg. Forskjellige deler av systemet krever 
forskjellige produkter og metoder. 

Rørfornying er i mange tilfeller kostnads-
besparende i forhold til å bytte ut rørene 
som ligger i vegger og i gulv. Men man må 
også se på helheten ved et slikt prosjekt. 
Når det kommer til våtrom er det ikke god-
kjent å fornye sluk, så slukene bør byttes 
ut i sin helhet for å få garantien. Bytter 
man sluk, bryter man membranen og man 
må rehabilitere badet. Derfor er det viktig 
at borettslagene ikke venter for lenge før 
man tar en rehabilitering. Venter man for 
lenge, og flere har pusset opp badet uten at 
kanskje sluk er byttet,  er det ergerlig om 
man må i gang med å pusse opp badet nok 
en gang.

Men om borettslagene ønsker å gå for en 
omfattende rehabilitering, kan det hende 
at man bytter ut deler av avløpssystemet 
og rørfornying på deler av det. Dette må 
vurderes i forhold til kostnader, kvalitet 
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Ta konTakT med: 
KOBBL v/Teknisk avdeling
Tom Magne Langholm, 
Byggningskonsulent
Mobil: 948 75 306
E-post: to@kobbl.no

og hvilke muligheter som er mulig å gjen-
nomføre. 

VANNTiLføRSeL
Så har man vanntilførselen. Disse rørene 
er det ikke mulig å rehabilitere, så her er 
det viktig at man gjør en helhetsvurdering 
når en vurderer en rehabilitering av rør-
systemet. For når en skal skifte ut rørene 
som gir vann til leilighetene, kommer dis-
se ofte ut gjennom veggen mellom leilig-
hetene og inn på badet. Da må man legge 
opp helt nye tilførselsrør og man må da i 
fleste tilfeller bryte membranen, og da står 

Et ekte smykke for de som elsker tradisjonell landhusstil. Fronter i fargen magnolia 
med sitt spesielle preg. Mål: 245 x 245 x 180 cm

??.???,-
Tradisjonelt for kr.

44.600,-
Sjarm og stil for kr.

Kjøkken med sjarm og stil som blir et levende midtpunkt for familien.  
Fronter i magnolia matt. Mål: 245 x 410 cm

Samme pris i 3  forskjellige front farger

Eidskogveien 54
Tlf: 62 81 57 01

•	 Totalleverandør		
v/rehabilitering	av	bad	

•	 Kun	en	å	forholde	seg	til
•	 Oppussing	av	leiligheter
•	 Bestill	gratis	befaring
•	 Gode	referanser

Ikke	kjøp	kjøkken	før	du	har	fått	
pris	på	Nobilia.	
Gratis	befaring	og	oppmåling!

30%
på	alle	kjøkken	
fra	Nobilia	i	
juni	og	juli

en totalrehabilitering for badet for tur. Så 
tenk dere godt om når dere skal rehabili-
tere et våt rom, for bad koster fort  200 
000,- og da er det ergerlig om dette må 
gjøres på nytt.
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Før

Etter

Vinduer og dører i et beskyttet miljø

Har du råd til å la være
innglassede balkonger?

Frostsprengning og korrosjon

Levetiden på en innglasset balkong er...
50 år lengre enn på en tilsvarende åpen balkong. Dette skyldes først og fremst den reduserte 
mengden korrosjon og frostsprengning i betongen. Den innglassede balkongen fungerer også som 
et effektivt vern mot regn, snø og vind for både fasade og vinduer. Dette reduserer behovet for 
fremtidige investeringer i fasade- og vindusrenovering på selve balkongen.   

Før

Etter

Det kan være lønnsomt å ta en prat med oss!
Vi har utviklet mange unike patenter opp gjennom årene, og disse får du med på kjøpet når 
du velger å samarbeide med oss. Det finnes en rekke vektige argumenter for å investere i 
innglassede balkonger fra Balco i stedet for en tradisjonell balkong- og betongrenovering.  
Tel: +47 23 38 12 00     Email: balco@balco.no

BALCONIES
FOR
GREATER
LIVING
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En fin terrasse gir deg den beste forutsetning for å nyte lange 
sommerkvelder under åpen himmel. Velg materialer etter smak 

og behov når du skal bygge nytt.

// Tekst: Marta Holstein-Beck Foto: Produsentene og Marta Holstein-Beck //

Velg riktig terrassebord

Terrasse, platting eller balkong. Kjært barn 
har mange navn. Fellesnevneren for alle 
tre er at de gir oss muligheten til å flytte 
både spisestue, kjøkken og stue utendørs 
i de herlige sommermånedene. Som med-
lem av KOBBL, får du både bonus og rabatt 
på det du handler hos Montér. Vi tok der-
for turen dit for å snakke med ekspertene 
om hvordan vi på en best mulig måte kan 
ta vare på, eller bygge vår terrasse.

Daglig leder i Montér Lillestrøm, Trygve 
Johansen, sier han absolutt ville anbefalt 
tregulv på en uteplass. I vårt kalde klima, 
blir fliselagte terrasser kalde og upraktis-
ke. Det samme gjelder for betonggulv. I 
dag er det mange muligheter å velge mel-
lom blant terrassebord, og de fleste burde 
klare å finne noe som faller i smak og i takt 
med lommeboken. Her finner du en kort 
oversikt over de mest vanlige terrassebor-
dene.

Flisefritt! Tregulvet 
fra Møre Royal 
er i førsteklasses 
kvalitet, og skal 
verken sprekke opp 
eller flise seg. Perfekt 
for små føtter 
som elsker å løpe 
barbeint!
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CU-impregnert furu - Billig, men bra klassiker
De rimeligste og kanskje mest brukte terrassebordene er de grønnaktige CU-impreg-
nerte furuplankene. Disse kommer i både 1. og 2. sortering, men for terrasse anbefales 
helt klart den beste sorteringen. 2. sortering kan gjerne brukes til plattinger utenfor 
campingvogner eller liknende. 
Disse terrassebordene kommer i flere bredder, og mest vanlig er 12 cm.

Vedlikehold 
•	 Kvister kan falle ut, og treverket kan sprekke opp hvis det ikke vedlikeholdes godt. 
•	 Må behandles tre til fire uker etter at gulvet er lagt.
•	 Beis anbefales, men du kan også olje det. Hvor ofte du må gjenta behandlingen av-

henger av slitasje på terrassen og beliggenhet. Det vil for eksempel kreve hyppigere 
vedlikehold hvis du bor nær en trafikkert vei. Generelt sier man at man må olje et 
terrassegulv hvert år, og beise det hvert fjerde år.

•	 Skal du endre farge på gulvet, bør du vaske det med terrasserens først. 
•	 For vanlig vask anbefales husvask. 

Kebony - Eldes med stil
Kebony er et norsk firma som lager terrassegulv med samme navn. Kebony Furu skal ha 
en forventet levetid på minst 30 år. Bordene fremstilles av førsteklasses materialer som 
går igjennom en patentert modifiseringsprosess. Kebony Furu er i tillegg svanemerket. 
Når du kjøper kebony-gulv, er det mørkebrunt, men utvikler en sølvgrå patina over tid 
når produktet eksponeres for sollys og regn. 
NB! Når du skal bruke Kebony terrassebord, må du bruke egnede skruer slik at du unn-
går misfarging av treet. Dette gulvet er et av de dyreste alternativene.

Vedlikehold
Kebony Furu er vedlikeholdsfritt. Det holder å vaske terrassen med husvask ved behov.

Kebony eldes med stil. Når det 
leveres er det mørkebrunt (som 
til venstre), men etter bare 
et par år utvikler det en grå 
patina (som til høyre).



12

Royal - Fleksibelt og kvalitetsstemplet 
Terrassebordene fra Møre Royal er laget av første-
klasses tresortering og er dobbeltbehandlet med 
impregnering og olje. Gulvet skal verken sprekke 
eller flise seg. Det kommer i fem ulike dimensjoner, og 
Duo-varianten har en glatt og en rillet side. Dette gjør at du 
kan kombinere og lage egne mønster og innramminger. Gulvet 
er dyrere enn CU-impregnert furu, men er ikke blant de dyreste.

Vedlikehold
•	 I utgangspunktet er dette vedlikeholdsfritt, men som alt annet tregulv vil også det-

te falme i farge. 
•	 Man bør derfor olje det i løpet av første fem årene for å holde på fargen. Det anven-

des egen olje fra samme produsent.
•	 Vaskes med husvask ved behov ellers.

Et komposittgulv sparer 
deg for all vedlikehold 
og holder seg fint år 
etter år. Det er laget av 
resirkulert materiale og 
gir mange muligheter. 

Kompositt - Miljøvennlig etterlikning
For deg som er mest opptatt av å ha det praktisk, kan et komposittgulv være tingen. 
 Riktignok er det det dyreste alternativet, men du får et gulv som varer og varer uavhen-
gig av værforhold, forurensning og hvor flink du er til å vedlikeholde det.
Komposittbordene kommer i ulike farger (grå og brun), og overflaten skal gi uttrykk av 
å være trestruktur. Komposittgulvet som selges hos Montér leveres fra Trex, som lager 
sine gulv med 95 prosent gjenvunne materialer inkludert trekapp, sagflis, brukte paller 
og plastemballasje. Terrassebordene er ikke nedbrytbare, og holder seg derfor like fint 
etter 25 år. Gulvet lar seg dessuten varme og forme til sirkler og buer. 

Vedlikehold:
Vask med såpe og vann en gang i blant er tilstrekkelig.
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Enkel løsning for balkongen
Er du lei betonggulvet du har på balkon-
gen, eller er tregulvet på din uteplass stygt, 
kan treheller være en enkel løsning for 
deg. Hellene er laget i beskyttelsesimpreg-
nert furu som tåler bruk utendørs i regn, 
snø, vind og sol. Hellene er kvadratiske og 
finnes i 50, 60 og 100 cm. Legger du de rett 
på et betonggulv, kan de ligge løst. Skal du 
legge de over et gammelt tregulv, bør du 
skru de fast.

Lyst til å sette opp terrassen 
selv?
•	 Mål opp, sett søyler i bakken, skru fast 

bærebjelker og fest terrassebord. 
•	 Montér.no har en egen side som heter 

Selvbyggerservice. Her får du i detalj 
beskrevet hvordan du bygger terras-
sen eller plattingen selv.

•	 På Montér.no kan du enkelt beregne 
kostnadene forbundet med ny terras-
se ved å bruke Terrassekalkulator. Tast 
inn ønsket form og størrelse, type tre-
verk, rekkverk og andre detaljer. Der-
etter får du veiledende pris for materi-
alene du trenger. 

(Kilder: Montér.no, Trygve Johansen og Stian 
Aanes/ Montér Lillestrøm)

Husk at du som medlem i KOBBL 
får 4 % bonus på alt du kjøper 
med aktivert medlemskort, og 
inntil 40 % rabatt på ordinære 
varer hos Montér.

MEDLEMSKORT
Jan JohansenMedlemsnr: 185024    Kortnr: 505 600 370

Gyldig til:   03/16

medLemSfORdeL

Comfort er 40 år og vi har flotte 
jubileumstilbud i butikken i hele 2014

15% rabatt 
på vaskeromsmøbler 

juni og juli

Vi har også noen 
baderomsutstillinger vi selger 

til super priser.
Førstemann til mølla….

Comfort  Vinger flis og Bad as  
Brugata 49 – 2212 Kongsvinger  
Tlf. 62 81 54 36   kongsvinger@comfort.as
www.vingerflis.no

Butikken har fått 
vaskeromsmøbel i 

utstilling!

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.

SOM BOLIGSELGER ER DU 
ANSVARLIG I 5 ÅR ETTER SALGET.

Protector Eierskifteforsikring

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.

SOM BOLIGSELGER ER DU 
ANSVARLIG I 5 ÅR ETTER SALGET.

Protector Eierskifteforsikring

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.

SOM BOLIGSELGER ER DU 
ANSVARLIG I 5 ÅR ETTER SALGET.

Protector Eierskifteforsikring
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Trivselsprisen
KOBBL samarbeider med DNB om utdeling av Trivselsprisen, 
en pris som skal gi støtte til trivsels-fremmede prosjekter i 

Kongsvinger kommune. 

Årets jury besto av Hermann Johansen, 
representant fra Elevrådet ved Øvrebyen 
videregående skole – Helge Thommassen, 
Kongsvinger kommune – Roar Løkken, 
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 moti-
vere 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 til-
deles borettslag, enkeltpersoner, lag eller 
foreninger i Kongsvinger kommune. Pris-
vinneren 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.”

// Tekst: Sven O. Nylænder Foto: Marianne B. Hansen //
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Juryen har kommet frem til følgende: 
Glommasvingen janitsjar og Drum Ladies 
fortjener Trivselsprisen for 2014.

Glommasvingen janitsjar oppsto da de slo 
sammen Skarnes Hornmusikk og Kongs-
vinger bymusikk, er altså et interkommu-
nalt korps for Sør-Odølinger og Kongsvin-
gerfolk. Glommasvingen er meget aktive 
under sin kunstneriske leder Knut Harald 
Jensen. For uten årlige konserter med ulike 
temaer har de deltatt en rekke ganger, med 
gode plasseringer, i NM for korps. De har 
sin selvfølgelige plass i 17. maifeiringene i 
distriktet, og er alltid å høre i forbindelse 
med julegateåpningene i Kongsvinger og 
andre trivelige anledninger. Glommasvin-
gen har mottatt Kongsvinger kommunes 
kulturpris. 

Drum ladies er bare 2 1/2 år gamle, men 
har allerede rukket å bli et fast og farge-
rikt innslag i bybildet. Med taktfast spill, 
humor og stilige uniformer har de rukket å 
gjøre seg bemerket i 17. mai tog, på galla-
er, Liv i leiren og en rekke andre anlednin-
ger. Ildprøven var deltakelse på Lilleham-
merreveljen, bl.a sammen med Garden i 
fjor vår. I juni skal damene representere 
Kongsvinger på nasjonalt dametromme-
stevne i Tromsø, og oppdragene står i kø 
utover våren og sommeren. Øivind Roos 
har vært kunstnerisk leder siden starten.

Prisen er for 2014 på kr 25.000 i tillegg til 
et diplom tegnet av kunstneren Alf-Kaare 
Berg. Prisen ble delt ut ved et arrangement 
på Kongssenteret 28. februar 2015.

Ole Tosten Tjernstad, Glommasvingen, Jan Egil Melby, DnB, Hilde Marianne Bratli, Drum Ladies 
og Sven O. Nylænder, KOBBL. 
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Installeringen av nye strømmålere hos 
Eidsivas nettkunder starter i september 
2016 og pågår fortløpende frem til høsten 
2018. Alle kunder blir kontaktet i forkant 
av installeringen og avtale med kunder om 
skifte av måler koordineres fra Eidsiva på 

Kongsvinger. 
- Automatiske strømmåle-

re gjør det enkelt for deg 
som kunde fordi du slip-
per å lese av strømmåle-
ren. Dessuten får du et 
mer detaljert og presist 

oversikt over ditt strøm-
forbruk, brutt ned på timer, 

og enklere strømregning basert 
på faktisk forbruk, forteller prosjektle-
der  Tomas Arnewid i Eidsiva (se bilde). 
Han har ansvaret for gjennomføringen av 
prosjektet med innføring av automatiske 
strømmålere hos ca. 155 000 kunder.

Automatiske strømmålere 
Innen utgangen av 2018 vil alle landets strømkunder få installert 

nye, digitale strømmålere. Det gjelder også Eidsivas kunder. 
I 2007 vedtok Olje- og energidepartementet å innføre digitale 
strømmålere hos alle i Norge. Innen 1. januar 2019 skal alle ha 

byttet ut sine gamle målere.

Bra for samfunnet
Automatiske strømmålere er bra for sam-
funnet. Blant annet vil leveringssikkerhe-
ten bedres fordi nettselskapene får kon-
tinuerlig oversikt over strømleveransen, 
helt ut til den enkelte kunde.
- Dette vil gjøre vedlikehold og drift av 
strømnettet mer effektivt, og kan skape 
mindre behov for utbygging av kraftnett, 
opplyser Arnewid.

Bedre for miljøet
En bedre oversikt og større bevissthet 
rundt eget strømforbruk kan før til et 
 lavere energiforbruk. 
- Det kan redusere behovet for fossil ener-
gi og dermed bidra til positive miljøeffek-
ter, mener Arnewid. 

Hvor mye øker nettleien?
For deg som Eidsivas nettkunde vil kost-
naden for automatiske strømmålere bli 
inntil to øre/kWh. Med et strømforbruk på 
20 000 kWh i året, vil nettleien derfor øke 
med opptil 400 kroner i året.

Spør oss!
Lurer du på noe annet rundt automatiske 
strømmålere? Kontakt Eidsiva på e-post: 
kundeservice@eidsivanett.no  eller telefon 
til kundeservice 62 56 15 02.
Mer informasjon på www.eidsivanett.no

// Tekst og bilder: Eidsiva //
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Alle strømkunder får nye og smarte strøm-
målere innen 1. januar 2019. Smarte 
strømmålere vil gi bedre informasjon om 
strømforbruk og -priser, og legge til rette 
for nyttige tilleggstjenester. Det er nett-
selskapene som er ansvarlige for instal-
lasjon og de fleste vil trolig ha startet ut-
rullingen innen utgangen av 2015.

Fakta 
Smarte strømmålere vil gi forbruker
ne bedre informasjon om kraftforbru
ket sitt, en mer nøyaktig avregning 
og mulighet for automatisk styring av 
forbruket. Strømkundene vil få mulig
het til å ta styringen over strømfor
bruket sitt og bruke strøm på en mer 
fleksibel, effektiv og  miljøbesparende 
måte.

Innen 1. januar 2019 skal alle strømkunder 
i Norge ha tatt i bruk smarte målere. De 
nye målerne inngår i ”Avanserte Måle- og 
Styringssystemer” (AMS), og innebærer at 
brukerne får bedre informasjon om strøm-
forbruket sitt, mer nøyaktig avregning og 
mulighet for automatisk styring av forbru-
ket. Enkelte husstander og bedrifter har 
allerede fått installert de nye smarte måler-
ne, og aller fleste nettselskapene vil trolig 
ha startet utrullingen innen utgangen av 
2015. Nettselskapene vil i god tid informe-
re sine kunder om når de gamle målerne 
byttes ut med nye AMS-målere, og ellers 
orientere om selve installasjonsprosessen.

De nye smarte målerne registrerer strøm-
forbruket på timebasis og sender automa-
tisk informasjon om forbruket til netts-
elskapet. Dette gir raskere og riktigere 
innhenting av måleverdier og et bedre 
grunnlag for fakturaen som sendes til 
strømkundene.

De nye målerne har to-veis kommunika-
sjon mellom måler og nettselskap, og vil 
kunne gi kundene løpende informasjon 
om eget forbruk og øyeblikksprisene for 
kraft og nettleie. Slik informasjon vil f.eks. 
kunne tilbys via mobiltelefon eller display 
ute hos kundene. Dette gjør at kundene 
kan effektivisere og redusere strømforbru-
ket sitt.

AMS vil være en god plattform for mange 
nyttige tjenester i hus og hjem. Utover de 
grunnleggende krav som myndighetene 
setter til funksjonalitet kan nettselskape-
ne og andre leverandører tilby tjenester 
som kan være nyttige for forbrukere. Det-
te kan være energirelaterte tjenester som 
styring av strømforbruket og tilbud av nye 
kraftprodukter, eller det kan være andre 
tjenester som trygghetsalarmer, registre-
ring av vannlekkasjer og så videre.

Nettselskapene er ansvarlige for installa-
sjon og drift av AMS-systemet, men nett-
selskapene kan ikke nekte andre tjeneste-
leverandører å tilby kundene styrings- og 
informasjonstjenester. Strømkundene har 
råderett over alle data som gjelder eget 
strømforbruk, men nettselskap og kraft-
leverandører har rett til å få tilgang til alle 
data som kreves for å kunne avregne og 
fakturere kundene. Disse dataene kan ikke 
overlates til andre uten etter samtykke av 
kunden.

For å hindre misbruk av data og person-
opplysninger er nettselskapene pliktige til 
å etablere de sikkerhetssystemer og ruti-
ner som er nødvendige for å hindre at per-
sonopplysninger kommer på avveie, og at 
uvedkommende ikke får tilgang til andre 
sine AMS-systemer.

AmS - Smarte strømmålere
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Rådgivere fra Forsikring for medlemmer og Sector Alarm dro 
hjem til et av våre medlemmer for å gi gode råd til sikring 

av bolig i ferietid.

// Tekst: Marta Holstein-Beck Foto: Anne Elisabeth Næss //

Slik sikrer du boligen din 
før ferien

Solen skinner på rekkehuset til Heidi 
Meen i Sandefjord. Hun har nylig flyttet 
inn her med to barn, og har ennå ikke ruk-
ket å tenke så mye på sikring av boligen. 
Når det nå nærmer seg ferietid, er det lurt 
å ta en liten gjennomgang. Både for å unn-
gå brann- og vannskader, men også for å 
holde innbruddstyvene unna.

Preventivt med alarm 
-Ferietid er høysesong for innbrudds tyver. 
Vi fikk virkelig bekreftet dette atter en 
gang i påsken i år, sier Kenneth Maurstad, 
regionsjef i Sector Alarm. 

Han sier alarm helt klart er et preventivt 
virkemiddel mot innbrudd. 
–Står det to hus tomme, går tyvene følgelig 
løs på huset uten alarm, forteller Kenneth. 
Heidi forteller hun tidligere hadde alarm, 
men at hun ikke har skaffet seg det i det 
nye huset ennå.  
–Alarmsystemene blir stadig bedre, og i 
dag er selvfølgelig alt trådløst. Du kan til 
og med styre alarmen din via en app på din 
smarttelefon, forteller han.
Han sier også alarmen kan tilpasses til in-
dividuelle behov, og at løsningene er svært 
fleksible.

Charlotte H. Johannessen i For-
sikring for medlemmer anbefaler 
å stenge hovedstoppekranen hvis 
du skal være borte i lengre peri-
oder. –Til vanlig holder det at du 
stenger vanntilførselen til vaske- 
og oppvaskmaskin, sier hun.
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–Vi tilbyr både bevegelsessensorer og mag-
netkontakter som monteres i vinduene og 
på utgangsdørene. Alarmen har også en di-
rekte kobling til vår sentral, og igangsetter 
derfor alltid et reaksjonsapparat, sier han.

Se bebodd ut 
Selv om du har alarm, er det selvsagt vik-
tig å låse alle dører og vinduer før man rei-
ser bort. Gjem også unna alt av verdifulle 
gjenstander slik at tyvene ikke blir fristet. 
–Husk at det første stedet tyver ser etter 
verdifulle smykker er på soverom og bad, 
sier Kenneth.
I tillegg sier han det er svært viktig at 
 huset ser bebodd ut. 
–Det er viktig å ha på noe lys, og holde gar-
dinene åpne. Jeg anbefaler også at du kan 

avtale med noen naboer om å tømme post-
kassen din jevnlig. Helst hver dag. Har du 
egen søppeldunk, anbefaler jeg også å av-
tale med naboene om å bruke den en gang 
iblant, råder Kenneth. 

Unngå skader 
I tillegg til innbrudd, er det også en del 
som er bekymret for brann og vannskader 
når de er på ferie. Marie Brekke Karlsen og 
Charlotte H. Johannessen fra Vardia, som 
leverer Forsikring for medlemmer, kom-
mer med gode råd: 

–Når det gjelder brann og vannskader er 
det tiltak man bør gjøre regelmessig gjen-
nom hele året, men det er spesielt lurt å gå 
igjennom dette før man reiser på ferie, sier 

-Denne bør du aldri ha i låsen, og 
iallfall ikke når du reiser bort. Heng 
heller nøkkelen på en liten krok på 
veggen, råder Kenneth når han får øye 
på nøkkelen som står i låsen til Heidis 
verandadør.

Ikke la smykker ligge åpenlyst. De fleste 
oppbevarer smykkene på soverom eller 
bad, noe tyvene vet svært godt.
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Marie og Charlotte og blir avbrutt av et 
svært høyt, men kortvarig pip som kom-
mer fra brannalarmen til Heidi.
–Denne må du bytte batteri på, sier Marie 
raskt.
Hun anbefaler uansett at man sjekker bat-
teriene i alle brannvarslerne før man reiser 
på ferie. Det gjør du enkelt ved å trykke 
inn en liten knapp som du finner på un-
dersiden av varsleren. 
–For selv om du er på ferie, er det nabo-
er som kan høre brannalarmen, og varsle 
brannvesenet, forteller hun.
Charlotte, som er teamleder på skadekon-
toret, anbefaler at Heidi har seriekoblede 
brannvarslere. 
–Det er sikrere ved at brannvarslerne job-
ber sammen, forteller hun. 

Dra ut stikkontaktene 
–Andre ting som er viktig å tenke på er å 
beskytte huset mot skader grunnet lyn-
nedslag, forteller Charlotte.
–Ta derfor alltid ut stikkontakter til både 
TV og internettmodem når du reiser bort. 
Er du ekstra nøye, kan du også installere et 
overspenningsvern i sikringsskapet, sier 
hun.
Mange branner starter også fordi folk ikke 
har trukket ut stikkontakten på diverse 
elektriske gjenstander. 
–Før du reiser på ferie, bør du derfor alltid 
sørge for at kaffetrakter, vannkoker og lik-
nende ikke er koblet til strøm, sier Marie.
Charlotte tilføyer at det også er viktig å 
sjekke at ingen ladere står i stikkontakter, 
og at elektronisk utstyr som pcer, nett-
brett og eventuelt telefoner er slått av når 
du reiser bort. 
–Dra også ut stikkontakten til vaskemas-
kinen, sier Charlotte.

Steng vanntilførsel 
Også vannlekkasjer kan skape store ska-
der, og damene fra Vardia anbefaler at du 

slår av hovedstoppekranen når du drar 
bor i lengre perioder. Gjør det også til en 
 rutine å slå av vanntilførselen til vaske- og 
oppvaskmaskin når de ikke er i bruk.
–Når vanntilførselen står åpen, vil vannet 
presse på kontinuerlig. Det kan være svak-
heter i pakninger som ikke tåler dette pres-
set over tid, slik at vannet strømmer ut og 
det blir vannskader, forteller  Charlotte.

Heidi følger nøye med og medgir at det var 
flere ting hun ikke hadde tenkt på. Hun er 
glad hun kan dra nytte av de gode avtale-
ne som boligbyggelagene sammen har for-
handlet seg frem til. I år kan hun etterlate 
huset trygt når hun tar ferie.

Gode tips til å sikre boligen mot 
innbrudd:
•	 Alarm gir deg ekstra beskyttelse og 

trygghet. 
•	 Ikke fortell at du er på ferie på sosiale 

medier.
•	 Skjul verdifulle gjenstander som bu-

nad, iPad, ekte sølv og gullsmykker. 
Det er ikke lenger TV-en tyvene går et-

Ladere som står i stikkontakten over 
natten eller i ferien er rene brannfeller.
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ter, men heller verdifulle smågjenstan-
der og ting det er enkelt å ta med seg 
ut av huset. Ikke la verdifulle smykker 
ligge på soverom eller bad. Det er der 
tyvene ser etter dette først.

•	 Sørg for at alle vinduer er lukket og dø-
rer er låst.

•	 Lar du bilen stå, så ikke la bilnøkkel 
ligge synlig ved et vindu i gangen eller 
lignende.

•	 Få huset til å se bebodd ut: La gardi-
nene være åpne, få naboen til å kaste 
søppel i din dunk en gang i blant, og få 
noen til å ta inn posten hver dag.

•	 Kjøp en smartplugg med timer. Dette 
er en plugg som du installerer i stik-
kontakten og plugger en lampe i. Nå 
kan du stille den inn slik at lyset slår 
seg av og på en gang i blant mens du 
er på ferie. 

Sikre boligen før ferien mot 
brann og vannskader:
•	 Sjekk at alle brannvarslere har gode 

batterier.
•	 Trekk ut stikkontakten til kaffetrak-

ter, vannkoker, toast etc. 
•	 Trekk ut stikkontakten til vaskemas-

kinen.
•	 Trekk ut stikkontakt til TV og inter-

nettmodem.
•	 Ikke la noen ladere stå i stikkontakten. 
•	 Sjekk at alle datamaskiner, nettbrett 

og eventuelt telefoner er slått av, og 
for all del ikke sett de på lading.

•	 Installer overspenningsvern i sikrings-
skapet.

•	 Skal du reise fra din feriebolig for 
 sesongen, sørg for det enten er nok 
oppvarming, slik at rør ikke fryser 
til. Alternativt kan du blåse alle røre-
ne tomme for vann og tømme varmt-
vannsbereder før du reiser hjem.

Forsikring for medlemmer
Tegn innboforsikring hos Forsikring for 
medlemmer. Dette er et tilbud til deg som 
er medlem av Usbl. Forsikringen leveres av 
Vardia Forsikring, og er fremforhandlet av 
Boligbyggelagenes Partner på vegne av 41 
boligbyggelag. Avtalen sørger for gode pri-
ser til medlemmer. Priseksempel: Forsik-
ring av innbo verdt kr 700 000 i en bolig 
i Oslo: fra kr 89 per måned.  Laveste pris i 
f.eks. Sandefjord er kr. 60 per måned.

Bor du i selveiet bolig som ikke forval
tes av et boligbyggelag? 
Da må du tegne en husforsikring som gjel-
der for bygningen. Kontakt Forsikring for 
medlemmer for et godt tilbud.

Kontakt Forsikring for medlemmer: 
Ring 03712 mandag til og med fredag fra 
kl. 8:00 til kl. 18:00 (fredag til kl. 16:00) 
eller sjekk forsikringformedlemmer.no

TIPS: Husk at du hos Forsikring for med-
lemmer også slipper å betale egenandel 
ved innbrudd hvis du har alarm som stod 
på under innbruddet.

SecTOR ALARm
Alle medlemmer av 
boligbyggelag får fri installering 
av Grunnpakken og 10 % rabatt 
på månedlig vektertjeneste 
til nye kunder. Brannalarm, 
innbruddsalarm og panikkalarm 
inngår i grunnpakken. 
Vektertjenesten koster fra kr. 
399,- per måned (veil. kr. 449,-) 
For bestilling ring 08090 eller gå 
inn på fordelskortet.no

medLemSfORdeL
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Når våren kommer får vi igjen et ekstra 
rom i form av uteplassen. Vi får plutselig 
en forlengelse av stuen, kjøkkenet eller 
 soverommet og et sted vi 
koser oss langt utover 
de sene nattetimer i 
sommermånedene. Be-
lysningen vi omgir oss 
med ute har flere funk-
sjoner. 

-Foruten å gi stemning 
og atmosfære, skal den gi 
trygghet. Ikke bare for å 
skremme vekk tyver, men 
også vise vei slik at vi unn-

går å snuble, sier hagedesigner og daglig 
leder i Lark Landskap, Yvonne Dengin.

I fjor ga hun ut boken Hagede-
signerens metode (Cappelen 
Damm 2014) hvor hun vier et 
helt kapittel til utebelysning.

- Før dekorerte man hager 
med armatur, nå er det mer 
trendy å designe med lyset og 
plassere armaturen diskret 
ned i bakken og langs kan-
ter. Det er en stemningsfull 
effekt å belyse en steinmur 
eller en fin trestamme uten 

Utebelysning er mer enn den fastmonterte vegglampen som 
fulgte med på kjøpet. Få gode råd for hvordan du kan skape den 

fineste stemning på din uteplass.

// Tekst: Marta Holstein-Beck Foto: Anne Manglerud og Lampehuset //

Riktig stemning på uteplassen

Funksjonell og stem-
ningsskapende: Benken 
fremstår nærmest 
magisk i dette lyset som 
også viser hvor vi skal 
gå. 
Foto: Anne Manglerud.
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at du ser lyskilden. Indirekte lys er rett og 
slett mer behagelig, forklarer Dengin.

Tenk opp ned
I mange borettslag følger en tak- eller 
vegglampe med balkongen. Dengin mener 
det aller beste er om lampen er plassert i 
taket, hvis du har det, men hun mener du 
kan få enda bedre stemning ved å feste en 
lampe i gulvet som lyser opp. 

-Da er det viktig at du har et tak som lyset 
kan treffe. Det er også fint å ha en lav spot 
som lyser ned på gulvet. Det gir et behage-
lig lys og en god stemning, forteller hun. 
I tillegg mener hun det kan være lurt å ha 

en dimmer på enkelte utelys. 
-Noen ganger trenger vi et lys som gir lun 
atmosfære, mens andre ganger trenger vi 
et praktisk lys som lyser opp området vi er 
i. For eksempel hvis vi bærer noe, eller le-
ter etter noe, forklarer hun.
Malin Svea, salgs- og opplæringsansvar-
lig i Lampehuset er også opptatt av at 
man først tenker funksjon når man velger 
lyskilder.
-Du må tenke over hva du skal bruke  lyset 
til, før du bestemmer deg for hvilken 
 lampe du kjøper og hvor du skal feste den. 
Du ønsker kanskje en lampe som sprer 
lyset utenfor garasjen, men når du sitter 
ute og koser deg, ønsker man som regel 
et mer dempet lys, som ikke lyser direkte 
ut i rommet. Da kan det være lurt å velge 
en lampe som lyser opp, ned eller til siden, 
forklarer hun.

Trenden i dag er å ha nøytralt eller skjult 
armatur. Her lyser en stripe opp stein-
muren på en vakker måte.  
Foto: Anne Manglerud.

Denne vegglampen fra Arctic (Lampe-
huset) fører lyset opp og ned. Lyset treffer 
veggen, og blir ikke sjenerende for de som 
sitter like ved. Foto: Lampehuset. 



24

Klassiske feil
De mest klassiske feilene, er i følge Den-
gin å montere spoter i terrassedekker eller 
langs gangveier som lyser opp i luften. 
-Uplights langs gangveien eller i terras-
sedekker som ikke treffer noe som helst 
minner mer om en flystripe på Gardermo-
en enn hagelys. Når lyset ikke treffer noe, 
men spres ut i løse luften blir det forstyr-
rende. Både for vårt nattesyn og for fugler 
og insekter. Det gir det vi kaller et unød-
vendig strølys, forklarer Dengin.
Hun anbefaler derfor å la lyset treffe noe, 
for eksempel en trapp, en murvegg eller 
en benk. Slik får du både et funksjonelt og 
stemningsfullt lys. 
Det finnes utallige muligheter med ute-
belysning, og en felle mange kan gå i er å 
skape for mange effekter. 
-Hvis du har for mange lyspunkt, kan noe 
av spenningen bli borte. Det som skaper 
effekt er nettopp kontrasten mellom de 
mørke og de belyste partiene. Dessuten er 
det viktig å gi plass til levende lys også, sier 
Dengin.
Og selv om levende flammer gir en ekstra 
hyggelig stemning, trekker hun frem bat-
teridrevne kubbelys som egner seg ypper-
lig til utebruk.
-Disse står støtt i vinden, blåser ikke ut og 
brenner ikke ned, sier hun. 

Ny teknologi
Foruten kubbelys som aldri brenner ned, 
har LED-teknologien gitt mange mulig-

heter og løsninger for utebe-

lysning. For det første finnes det nå opp-
ladbare LED-lamper som gir mulighet for 
plassering hvor som helst i hagen, noe som 
gir en fleksibel løsning. Det finnes også fle-
re produkter som har et lite solcellepanel, 
og som lett kan settes i bed eller balkong-
kasser. Også i Lampehuset trekker de frem 
LED-pærene som en fantastisk mulighet. 
-De nye LED-pærene har et utrolig flott og 
varmt lys, de er robuste og de har en leve-
tid på flere år, sier Svea.
Nettopp den lange levetiden gir også mu-
ligheter man før kviet seg for å ta i bruk:
- Lyskilden i et LED-armatur kan ha opptil 
15 års levetid. Da kan man trygt felle inn 
lys i bakken og i murer, trapper og benker 
uten å frykte jobben det er å skifte lyspæ-
rer, sier Dengin.

Kubbelys med LED-pære 
og batteri lever lenge og 
brenner aldri ned. Det fin-
nes til og med varianter du 
kan blåse ut selv! Spesielt 
praktisk til utebruk.  
Foto: Lampehuset

Det som skaper effekt er kontrasten mel-
lom de mørke og de lyse partiene.  
En vakkert belyst trestamme gir effekt-
full stemning. Foto: Anne Manglerud.
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Skap stemning på din uteplass:
•	 Sørg for at lyset har noe å lyse opp eller 

ned på. Velg armaturer som gjør det 
mulig å justere retningen på lyset.

•	 Skal du kjøpe LED-belysning, velg en 
varmhvit lyskilde. Blåhvitt lys gir ikke 
samme hyggen.

•	 Nærmest sitteplassen er det hyggelig å 
skape stemning med lykter og stearin-
lys. Plasser permanent utebelysning 
litt lenger vekk fra huset, eller helt 
inne på veggen.

•	 Belysning i hagens ytterpunkter bi-
drar til å gjøre hagerommet større.

•	 Lys opp dekket langs gangveien til 
 hovedinngangen med lav belysning. 
Lav belysning langs en sti gir inntryk-
ket av at du er på rett vei. 

•	 Søppelkasser, sykkelboder og kjeller-
innganger trenger ikke å belyses per-
manent. Monter bevegelsessensor på 
lyset slik at det slår seg automatisk på 
og av når du kommer og går.

•	 Skumringssensor og dimmer er nyttig 
ekstrautstyr. Det finnes et stort ut-
valgt LED-pærer med lyssensor.

(Kilde: Yvonne Dengin)

Lysråd for borettslaget:
•	 Sørg for at utelyset både gjør det trygt 

å ferdes i mørket, og bidra til å gjøre 
nærmiljøet hyggelig og stemnings-
fullt. 

•	 Spar strømutgiftene ved å skifte til 
LED-pærer. Disse har svært lang leve-
tid og er robuste. 

•	 Pass på at pærene er beregnet for bruk 
i kulde. LED-pærer utvikler ikke varme 
slik de gamle glødepærene gjorde, og 
bør derfor plasseres slik at snøen ikke 
dekker dem.

•	 Bruk bevegelsessensorer og lyssenso-
rer der det ikke er nødvendig at lyset 
står på hele tiden.

•	 På steder med stor trafikk kan det 
være like greit at lysene står på kon-
tinuerlig når det er mørkt. Disse ute-
lysene skrur seg automatisk på om 
kvelden og slukker om morgenen. 

(Kilde: Effektiv belysning i borettslag, Enova 
veileder 2011)

Fargerike fakler kan pynte opp ethvert blomster-
bed. De er også flotte å ha i balkongkassen eller i 
en stor krukke med blomster. Disse er solcelledre-
vet og trenger ikke strøm. Foto: Lampehuset.

Du får 5 % bonus med aktivert 
medlemskort på Lampehuset. 
Se fordelskortet.no for mer 
informasjon.

MEDLEMSKORT
Jan JohansenMedlemsnr: 185024    Kortnr: 505 600 370

Gyldig til:   03/16

medLemSfORdeL
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hva vet du om finnskogen?

1. Hvordan oppsto navnet Finnskogen?

2. Hva heter Finnskogen på finsk?

3. Finnskogen ligger i 4 kommuner i Norge og 1 i Sverige. Hvilke?

4. Hva heter Finnskogens uoffisielle senter?

5. Hva heter den finske tradisjonskosten som du kan få flere steder på Finnskogen?

6. – og hva består den hovedsakelig av?

7. Hvor ligger Finnskogen Turist og Villmarksenter?

8. Det brygges øl for salg på Finnskogen. Navnet?

9. I utkanten av Svullrya finner vi «Presidentboligen». Hvem bodde her?

10. Av hvem er det reist en bauta på Svullrya?

11. Når arrangeres Finnskogdagene hvert år?

12. Finnskogdagene hadde jubileum i fjor. Hvor mange år?

13. Skogfinnene har eget museum.  
 Hva heter det og når ble det stiftet?

14. Hva er svedjebruk?

15. Hvor må du for å oppsøke Finnskogen Turistforening?

ViTSeR:

En bilist kjørte over en bru. Da han kom midt på brua ble han stop-
pet av en politimann som sa:

 ”Gratulerer du er bilist nr. 1000 som kjører over denne brua. Du 
har vunnet 1000 kroner!”

 ”Jippi!” utbryter bilisten. ”Nå har jeg råd til å ta sertifikat!”
Kona som satt ved siden av skjønte at mannen hadde forsnakket 

seg og sa: ”Ikke hør på ham, konstabel, han er full!”
 Da hadde bestemor som satt i baksetet oppdaget at de var stoppet 
av politiet, og hun sa: ”Det var det jeg visste! Vi ville ikke komme 

langt med en stjålet bil!”

Bestemor til barnebarnet:
 Når jeg hoster, holder jeg en hånd for munnen. Det må du 

også lære deg!
 Det trenger jeg vel ikke, mine tenner sitter jo fast!

Løsning side 35
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www.wearecolt.com

Barnesiden
www.wearecolt.com
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Barnesoduko A
Kvadratene på 2x2 (B:2x3) ruter skal fylles 
av tallene 1 til 4 (B:1 til 6). Hver vannrett og 
loddrett linje skal inneholde 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 oppgaven vil du finne på 
side 35.

Regel: 

løsningen på kryssordet sendes til:
KOBBL, Postboks 8, 2201 Kongsvinger
eller per mail til: medlem@kobbl.no og du 
er med i trekningen på et gavekort fra Brio 
verdi kr 100,-

Løsningsordet for barnekryss i Bobra nr 
1/2015 var :  Langbein

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

Ingrid J. Lund, Kongsvinger
Josue Ndayishimiye Kongsvinger
Jonas Guldbrandsen, Kongsvinger

De får tilsendt et gavekort hver fra 
Brio, Kongssenteret verdi kr 100,-.

Gratulerer!

Løsningsord:

Navn:

Adresse:

Postnr./sted:

KLiPP heR

7 5

5 9 6

4 8 3

8 4 9

5 6 4 1

9 1 3

1 7 3

3 8 4

3 5

Barnesoduko B
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Disse forsikringene må du 
ha før du drar på feire

Alle forsikringer er viktige, men enkelte er mer relevante i 
ferietider enn andre.

// Tekst: Marta Holstein-Beck Foto: Anne Elisabeth Næss //

Når du skal på ferie, skulle man tro at en 
reiseforsikring var en selvfølge, men  Marie 
Brekke Karlsen, leder for kundesentret i 
Vardia som tilbyr Forsikring for medlem-
mer, blir stadig overrasket over at folk ikke 
har tegnet dette.
–Hvert år får vi statistikker som viser at 
mange fortsatt ikke tegner reiseforsikring. 
Enkelte glemmer også å betale regningen, 
og da gjelder dessverre ikke forsikringen, 
forteller hun. 

Reiseforsikring
Når du skal på ferie, er en reiseforsikring 
svært viktig å ha med seg.
–En reiseforsikring gir deg rett på god 

 medisinsk behandling i utlandet, og mu-
lighet for å komme deg hjem raskest mulig 
ved behov, forteller Marie.
Kjøper du reiseforsikring hos Forsikring 
for medlemmer, får du en forsikring som 
gjelder for alle reiser du foretar gjennom 
hele året.
–Reiseforsikringen hos oss gjelder fra du 
forlater ditt eget hjem. Blir du frastjålet 
vesken din på en kafé i byen gjelder forsik-
ringen da også, forteller Marie.

Et supplement til helårs-
forsikring 
Mange får spørsmål om å kjøpe reiseforsik-
ring i forbindelse med kjøp av reise. Dette 
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er ikke nødvendig når du har en helårs 
reiseforsikring. En helårs reiseforsikring 
inneholder også avbestillingsforsikring 
om du eller noen i familien for eksempel 
skulle bli syk. Betaler du reisen med et kre-
dittkort får du reiseforsikring inkludert. 
Denne forsikringen gjelder imidlertid kun 
for den gitte reisen og har litt andre vilkår. 
Den kan likevel være et greit supplement å 
ha til en helårsforsikring.
–Enkelte ganger kan det være at du for 
eks empel kan få en høyere erstatnings-
utbetaling ved å ha to forsikringer, men 
skal du velge én, anbefaler jeg på det ster-
keste å gå for en helårs reiseforsikring. Da 
slipper du å tenke på å tegne forsikring for 
hver reise, forklarer Marie.

Viktig å huske på ferie
•	 Husk	å	alltid	anmelde	et	tyveri.	Det			
 blir vanskelig å få erstatning uten en  
 anmeldelse.
•	 Betal	regningen	fra	forsikrings	-	 	
 selskapet i tide. En forsikring gjelder  
 ikke hvis premien ikke er betalt.

Har du tenkt deg på bilferie i 
år? 
Da bør du sørge for å sjekke bilforsikringen 
din. –Det er lurt å sjekke kilometerstanden 
før du reiser. Mange tar ikke hensyn til en 
bilferie når de tegner forsikringen. Hvis du 
skulle være så uheldig gå over antall kilo-
meter som du har forsikring for ved even-
tuell ulykke, vil utbetalingen din bli avkor-
tet ved en skade, forteller Marie Brekke 
Karlsen.
Hun anbefaler også å sjekke med forsi-
kringsselskapet om du trenger det såkalte 
grønne kortet. 
–Det er et bevis på at du har bilforsikring, 
og kreves ved innreise til enkelte land. Det 
kan du få oversikt over hvis du kontakter 
oss, sier hun.

Tips ved bilferie
•	 Fjern alltid verdigjenstander fra bilen, 

og la de aldri ligge åpenlyst. Legg dette 
helst i bagasjerommet.

•	 Skal du hensette bilen over natten 
(mellom kl 00:00 og 06:00) må du ta 
med deg alt av verdisaker. 

•	 Ha skademeldingsskjema alltid lig-
gende i bilen. Det kan du få fra forsi-
kringsselskapet ditt.

Tegn forsikring hos Forsikring for med-
lemmer. Dette er et tilbud til deg som er 
medlem av Boligbyggelag. Forsikringen 
leveres av Vardia Forsikring, og er fremfor-
handlet av Boligbyggelagenes Partner på 
vegne av 41 boligbyggelag. Avtalen sørger 
for gode priser til medlemmer. 

Priseksempel reiseforsikring: Gjelden-
de for reiser i hele verden på inntil 7 uker, 
fra kr 84 pr måned. 

Bilforsikring: Sjekk hva det koster å for-
sikre din bil. På forsikringformedlemmer.
no kan du taste inn ditt registreringsnum-
mer, og få opp pris pr måned.

Kontakt Forsikring for medlemmer: 
Ring 03712 mandag til og med fredag fra 
kl. 08:00 til kl. 18:00 (fredag til kl. 16:00) 
eller sjekk forsikringformedlemmer.no

Marie Brekke Karlsen hos Vardia/ Forsikring 
for medlemmer, er klar til å ta deg i mot. Ring 
i dag for et godt tilbud. 
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8 porsjoner
4060 min

Ingredienser
•	24	skiver	spekeskinke	
•	100	g	ruccula	
•	150	g	manchego	i	skiver	
•	1	ts	grovkvernet	pepper	
•	2	ss	olivenolje	

Focaccia:
•	20	g	fersk	gjær	
•	3	1⁄2	dl	vann	
•	2	ts	honning	
•	500	g	hvetemel	
•	2	ss	olje	

 

Slik gjør du:

1. Bland ut gjær i lunkent vann. Rør inn 
honning. Ha i hvetemel og elt deigen 
sammen. Deigen skal være litt løs. Ha 
over olje og la deigen heve til dobbel 
størrelse, 30-45 min.

2. Del deigen i 8 emner. Klapp ut hvert 
emne. Legg dem på grillristen og la dem 
steke i 3-4 minutter på hver side.

3. Ha olje i hendene når du klapper ut 
deigen. Pensle grillristen med litt olje, da 
er du sikker på at deigen ikke sitter fast.

4. Anrett focacciabrød med spekeskinke, 
ruccula og manchego. Dryss over 
nykvernet pepper og olivenolje.

Lar du osten smelte på brødet blir 
focacciaen ekstra smakfull.

Grillet focaccia 
med spekeskinke

Kilde: matprat.no

Å bake brød på grillen er overraskende enkelt. 
Fylt med god spekeskinke, manchego og ruccula smaker grillet 

focaccia himmelsk! 
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KOBBL Eiendom er en av distriktets største boligmeglere. Vi er spesialister på salg av 
KOBBL-tilknyttede leiligheter og er markedsleder i dette segmentet. KOBBL Eiendom 
er en del av en organisasjon med unik kompetanse på eiendom. Vi har ambisjoner om 
å vokse ytterligere både i markedsandel og antall meglere. Vi er samlokalisert med 
Kongsvinger og omegns boligbyggelag og Boligbyggelagene i Norge Oppgjør AS.

eiendomsmegleR/
eiendomsmegleRfullmektig
Vi søker både erfarne meglere med gode salgsresultater, og nyutdannede 
meglere som vil være med å skape resultater og utvikle KOBBL Eiendom AS. Du 
får muligheten til å drifte et allerede innarbeidet konsept i et marked med godt 
potensial. Du må være opptatt av å levere gode resultater bl.a. gjennom langvarige 
og gode relasjoner til kunder, kollegaer og samarbeidspartnere.

KOBBL Eiendom AS søker etter dyktige meglere for å kunne bygge videre på vår 
ambisjon om å øke markedsandelene ytterligere. Vi ønsker derfor flere medarbeidere 
som vil, tør og kan innen eiendom.

PeRsonen vi søkeR:
•	 god	salgserfaring	og	være	villig	til	å	yte	mye	i	tider	med	stor	aktivitet	
•	 være	nøyaktig	og	redelig	
•	 ha	godt	humør	og	være	med	på	å	bidra	til	et	godt	arbeidsmiljø	
•	 må	like	å	omgås	mennesker	og	like	å	skaffe	nye	kontakter	
•	 må	ha	et	ønske	om	å	yte	god	service
•	 Eiendomsmegler/eiendomsmeglerfullmektig

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser i et godt faglig og sosialt miljø. Vår 
sterke markedsposisjon og merkenavn sammen med din kompetanse og 
resultatorientering gir deg raskt meget gode inntjeningsmuligheter. 

Spørsmål kan rettes til daglig leder i KOBBL Eiendom Sven O. Nylænder, 
mob: 906 56 583, e-post: son@kobbl.no eller til faglig leder Marianne Blåka 
tlf. 928 62 508. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

www.kobbleiendom.no
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KOBBL har hatt et ønske om å samle 
god håndverkerkompetanse i en 
«håndverkerpool» . dette med tanke på å ha 
fagfolk raskt tilgjengelig ved behov. Poolen 
har nå blitt en realitet. Ta direkte kontakt 
med våre deltakere.

BygdeeLeKTRiKeReN
Bygdelektrikeren er et 4 manns firma, som har adresse på 
Skotterud, men har oppmøteplass på Kongsvinger. Vi kan ta 
på oss de fleste typer oppdrag. Er det for stort eller komplisert, 
bruker vi og samarbeide med andre om det.Vi har mest 
serviceoppdrag, mange bad og bytte av sikringsskap.
Kontakt oss på oss på:  62 83 68 82

NeS BygdeSeRVice SA
Bygdeservice sørger for alt fra rådgivning til god utførelse av 
arbeid du ønsker utført. Her er en oppsummering av noen 
av tjenestene vi leverer: Vedlikehold, maling, beising, riving, 
reparasjon, renhold, flytting, snømåking, gressklipping, 
kantslått, hagestell, gravstell, stubbefjerning, skogrydding, 
planting, flishugging, graving, strøing, feiing, transport, 
trefelling, vaktmestertjenester, landbruksservice, linjerydding, 
vikaroppdrag, minirenseanlegg, trafikkdirigering, lesestund, stell 
av kjæledyr, ledsager, turgåing og omsorgsoppgaver.
Kontakt oss på oss på: 63904800 / 47931324

cAVeRiON
Caverion kan tilby følgende tjenester og produkter:
Elektro,  brannvarsling,  alarmanlegg, internkontroll, godkjent 
teleinstallatør, termografering, industri/automasjon, ITV,  
Nødstrøms anlegg, nødlysanlegg.
Kontakt oss på oss på: 62 81 28 55

fLiSSeNTeReT
Flissenteret har en egen butikk med salg av fliser og tilbehør, 
baderomsmøbler, sanitærutstyr og kjøkken fra JKE-design.Vår 
spesialitet er rehabilitering av bad og oppussing av bolig.Vi har 
egne håndverkere, flislegger/murer, kjøkkenmontør, snekker/
maler  og rørlegger.
Kontakt oss på oss på: Tlf.: 62 81 57 01

SSg
SSG utfører totalservice i forbindelse med alle skadetyper; 
brann- , vann- , uvær-, hærverk- og forurensningsskader. Når 
uhellet er ute gjelder det å handle raskt og effektivt. SSG sørger 
for å minimere følgeskader og redder verdier, slik at de totale 
kostnadene reduseres. Med videre har SSG tjenester innenfor 
Eiendomservice og Industriservice. Vi er tilgjengelig gjennom 
24 timers vakt, og deler informasjon med alle involverte i en 
skadesituasjon gjennom SSG 5C.
Kontakt oss på oss på: Tlf: 951 70 373, www.ssgnorge.no

KOBBL HÅndveRkeRPool
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KOBBL HÅndveRkeRPool

cOmfORT KONgSViNgeR
Comfort Kongsvinger kan tilby følgende tjenester og produkter: 
Totalrenovering bad, murer, flislegging, rørlegger, flisutsalg og 
baderomsbutikk med utstillinger. 
Kontakt oss på oss på:  Tlf 62 81 54 36. www.vingerflis.no.

KNUT LiNdBeRg
Knut Lindberg utfører følgende arbeid:
Nybygg, modernisering, gulvvarme, varmeanlegg, gassanlegg, 
små og store reparasjoner, pumpeanlegg, varmepumper, kort 
sagt alt innen rørinstallasjoner. Vi er totalentreprenør på 
baderom.
Kontakt oss på oss på:  95 77 53 30

mALeRmeSTeR ViNTeRSTAd
Firmaet eies og driftes av malermester  Ida Vinterstad. 
Malermester Vinterstad AS garanterer et fag- og 
håndverksmessig utført arbeide innen: Innvendig/ Utvendig 
overflatebehandling, tapetsering og lakkering. På nybygg og 
rehabiliteringsprosjekter innen offentlig og privat sektor. 
Firmaet samarbeider med andre håndverksgrupper. Gir tips og 
fargeveiledning, gratis befaring, uforpliktende pristilbud
Kontakt oss på oss på:  62 83 66 78/ 95 42 98 59

KONgSViNgeR RøRLeggeRSeRVice
Kongsvinger Rørleggerservice har dyktige håndtverkere, som 
yter god service. Vi samarbeider  med flere yrkesgrupper ved 
behov. Vi leverer og monterer kun godkjente fra anerkjente 
leverandører. Ring oss, så tar vi en befaring for å gi et gunstig 
pristilbud.
Kontakt oss på oss på:  Tlf 62 81 63 25

hAgeT RøRLeggeRBedRifT
Vi utfører alle typer rørleggertjenester, og er også totalleverandør 
av komplette bad og våtrom. La oss hjelpe deg med installasjon 
av varmepumper, gulvvarme, vanlig utstyrsmontering og 
serviceoppdrag. Vi kommer gjerne hjem til deg på befaring.
Kontakt oss på oss på:  Tlf 62 82 72 03

ømf- SeRViceAVdeLiNgeN
Serviceavdelingen kan bla. hjelpe til med: Rehabilitering og 
vedlikehold av boliger, hytter og driftsbygninger etc., Tilbygg, 
garasjer, mindre hytter, anneks, komplette løsninger på 
rehabilitering av bad, fundamentering, flislegging, rehabilitering 
av betongkonstruksjoner, muring av peiser og piper, skifte 
vinduer/dører/kledning/nytt tak, utbedre byggskader.
Kontakt oss på oss på:  Tlf 95 98 35 55 (Kjell Ødegård)
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9

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
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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-oppdragTrenger 

du elekTriker 
eller

Varmepumpe?
Ring 62 81 44 83

Vi utfører alt innen 
elektroarbeid og har samarbeidet 

med KOBBL i alle år.

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
Industrivegen 27, Kongsvinger

E-post: post@jensdahl.no, www.jensdahl.no

www.caverion.no

store og små
elektro-oppdrag

,

Hos oss finner du dyktige folk som 
hjelper deg med å løse alle tekniske 

behov; enten det dreier seg om 
nyinstallasjoner eller rehabilitering.

ta kontakt i dag!

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

Husk og bruk ditt 
fordelskort

Flügger er en av Skandinavias største 
malingsleverandører og er nasjonal 

leverandør til fordelskortet. Hos oss får 
du 20% rabatt på ordinære varer pluss 
ytterligere 5% bonus på alle produkter, 

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

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

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

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

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

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

www.minilageret.as

Aparo Energi
Selskapet gir 2% rabatt på bergvarmepumper til alle medlemmer.
Besøksadresse: Industrivegen 53, 2212 Kongsvinger. Tlf. 93238900.
www.aparoenergi.no

MEDLEMSKORT
Jan JohansenMedlemsnr: 185024    Kortnr: 505 600 370

Gyldig til:   03/16
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Løsning på sudoku 
og ”hva vet du om finnskogen”

7 8 1 3 5 6 9 2 4

3 5 9 7 2 4 6 1 8

4 6 2 1 8 9 5 3 7

1 2 7 8 4 5 3 9 6

5 3 6 2 9 7 4 8 1

8 9 4 6 1 3 7 5 2

9 1 5 4 7 8 2 6 3

2 7 3 5 6 1 8 4 9

6 4 8 9 3 2 1 7 5

5 4 2 1 6 3

6 2 4 3 1 5

3 1 5 6 2 4

2 6 3 5 4 1

4 3 1 2 5 6

1 5 6 4 3 2

1. Det er etter de finske innvandrerne, såkalte skogfinner,   
 som bosatte seg der på 1500- og 1600-tallet.
2. Suomalaismetsät
3. Kongsvinger, Grue, Åsnes og Våler i Hedmark samt i Tors  
 by kommun i Värmland
4. Svullrya
5. Motti
6. Vann, mel, stekt flesk og fleskefett
7. I nordenden av innsjøen Skasen
8. Finnskogen Mikrobryggeri
9. Finnskogens ubestridte «dronning», Åsta Holth
10. Den finske prestesønnen Carl Axel Gottlund. Han gjorte   
 mye godt for folket på Finnskogen på 1820-tallet
11. 2. helgen i juli
12. 45 år
13. Norsk Skogfinsk museum. Stiftet i 2005
14. Svedjebruk (svijordbruk) er en form for jordbruk der jorden dyrkes  
 færre år enn den ligger brakk. I sin grunnform består   
 svedjejordbruk av å hogge skog, tørke den, brenne den og så i aska.
15. Kongsvinger Turistinformasjon, Gyllenborg, Kongsvinger

Din viktigste medlemsfordel:

Nå har du forkjøpsrett til 71 000
boliger på 25 steder i Norge!
25 boligbyggelag i Norge tilbyr en ordning med felles forkjøpsrett. Det betyr at du som  
medlem i ett av disse boligbyggelagene kan bruke din forkjøpsrett på 71 000 boliger på disse 
25 stedene i Norge. 

Hvem som er med i 
ordningen og informasjon 
om forkjøpsretten kan du 
lese mer om på hjemmesiden 
til ditt lokale boligbyggelag 
eller på www.nbbl.no 



36

La boligbyggelaget 
forsikre det du er glad i

I samarbeid med Vardia Forsikring AS

Få et forsikringstilbud i dag! 
Ring 03712 eller sjekk www.forsikringformedlemmer.no 

Som medlem i boligbyggelag får du:

Medlemspriser Personlig rådgivning Rask respons

SMS
Send kodeord FFM 

til 2223 for å bli 
kontaktet av
 en rådgiver.
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Adresseforandring
husk å melde adresseforandring når du flytter!  
dersom du blir stående med skyldig årskontingent fordi 
KOBBL mangler din adresse, kan du nemlig bli  
strøket som medlem og miste din opparbeidede ansiennitet. 

Send e-post til: adm@kobbl.no eller bruk  
skjemaet på våre hjemmesider.

SKAde fOReByggeNde dAg 
hOS BOLigByggeLAgeT!

Til høsten inviteres aller representanter/
tillitsvalgte/beboere i våre borettslag og 
sameier til en kveld med skadeforebyggen-
de tiltak som tema. 

Hit kommer bla. den erfarne og rutinerte 
brannmannen Rolf Nordberg som gjen-
nom praktiske demonstrasjoner vil vise  
viktige ting du kan gjøre i hver dagen for å 
unngå brann og skader. I tillegg vil alle få 
muligheten til å øve seg på å slukke brann 
med et brannslukningsapparat! 

Her vil du også møte KOBBL og Boligbyg-
gelagenes Partner sine tekniske konsulen-
ter som kan gi gode råd om viktige fore-
byggende tiltak i borettslagene/sameiene.
Vi informerer om lovverket, deler ut effek-
ter og avholder konkurranse med premier! 
 
Her kan du selv gå rundt å snakke med 
våre skadeforebyggende eksperter for å få 
råd om det som akkurat du er opptatt av.
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Mobilbransjen har blitt snudd på hodet på 
kort tid.  I ”gamle dager” var det duopolet 
Telenor og Netcom som satte prisstan-
dard i bransjen. De siste årene har mindre 
konkurrenter utfordret gigantene på både 
pris og service. - Har du sittet med samme 
mobilabonnement i mer enn et år, kan det 
absolutt være smart å sjekke hvor mye du 
kan spare ved å bytte, sier Henrik Mühl-
bradt, leder for Mobil for medlemmer, le-
vert av Hello.

Mange er opptatt av bekvemmelighet, og 
kvier seg derfor for å bytte mobilabon-
nement. Men at det er vanskelig å bytte 
mobilabonnement er en myte. Det eneste 
du trenger å gjøre er å registrere deg som 
ny kunde, deretter får du tilsendt et nytt 
SIM-kort som byttes på porteringsdatoen 
du har fått tildelt. Du vil ikke miste signal 
på telefonen din i prosessen.

Unik medlemsfordel
Medlemmer av boligbyggelag har glede av 
en mengde tilbud og rabatter. Avtalene er 
forhandlet frem av boligbyggelagene, og 
det settes krav om at kvalitet og pris skal 
være best i markedet. Det er også tilfellet 
når det kommer til mobiltelefoni. – Vår 
strategi er å være billigst på de mest popu-
lære brukermønstrene, sier Henrik Mühl-
bradt og sikter til at Hello sine privatabon-
nementer topper alle prissammenligninger 
og mobilpriskalkulatorer som ligger ute på 
nett. Boligbyggelagenes medlemmer har 
enda lavere priser enn dette, uten at det 

går ut over kvaliteten på tjenesten. Kun-
detilfredsheten hos Hello; - Vi har jobbet 
med krevende bedriftskunder i ti år, og vi 
yter like god service til våre privatkunder. 
Vi har dessuten egne medarbeidere som 
er dedikert til å svare på medlemmenes 
spørsmål, poengterer Mühlbradt.

Enkelt
Tusenvis av medlemmer har blitt Hel-
lo-kunde siden samarbeidet startet opp i 
fjor, og nyter godt av lave priser, god dek-
ning og hyggelig kundeservice. -Vi har en 
filosofi om at det skal være enkelt å være 
kunde hos oss, sier Henrik Mühlbradt. 
– Du kan få alle familiemedlemmene på 
samme faktura og du har god oversikt over 
abonnement og forbruk på Min side. Etter 
hvert vil det også komme en mobil-app 
med Min side-funksjonalitet – pluss at vi 
har noen flere spennende nyheter på gang!

Så heLdig dU eR!
Med riktig mobilabonnement er det mulig å spare mye penger. 

Boligbyggelagenes medlemmer har helt unike fordeler som gjør 
at man kan spare mer enn andre forbrukere.

Med Mobil for medlemmer får du best 
dekning til lavest pris slik at du kan dele 
alle de gode ferieopplevelsene med fami-
lie og venner.  
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Ikke la fordelene dine gå til spille!

Eidsiva Marked tilbyr to eksklusive strømavtaler for medlemmer 
i Kongsvinger og Omegn Boligbyggelag (KOBBL).

Velg mellom Landsbyspot som følger markedsprisen direkte, 
eller Landsbykra som gir deg forutsigbarhet i vinterperioden. 

For bestilling kontakt Eidsiva på 
kundeservice@eidsivaenergi.no, eller send SMS 
med kodeord “STRØM” til 06363.

 

Juniormedlemsskap
Ansiennitet i boligbyggelaget blir stadig viktigere ifbm kjøp av borettslagsleiligheter. Med 
juniormedlemsskap gis det mulighet til å samle ansiennitet fra fødselen av og frem til man fyller 18 år. 
Juniormedlemskap er et alternativ til et ordinært medlemskap i boligbyggelaget for barn og ungdom 
under 18 år. Et juniormedlemskap gir de unge mulighet til å skape seg en fordel i form av mange års 
ansiennitet i boligbyggelaget og i gruppen av boligbyggelag med felles forkjøpsrett, når de senere skal ut på 
boligmarkedet for første gang.

-  Betaler andelskapital ved innmelding
-  Betaler medlemskontingent ved innmelding. Deretter er medlemskapet  
 gratis til man fyller 18 
-  Når man fyller 18 går medlemskapet over i ordinært medlemskap  
 i boligbyggelaget med årlig medlemskontingent
-  Et juniormedlemskap kan ikke i noen tilfelle overføres før det  
 året andelseier fyller 18 år

JUNIORMEDLEMSKAP: INGEN KONTIGENT FØR DET ÅRET MAN FYLLER 18 ÅR
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M e d l e m s f o r d e l e r
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
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• Forkjøpsrett • Finansiering • Forsikring • Telefoni • Internett 
• Bredbånd • Boligalarm • Byggevarer • El installasjon • Rørlegger
• Markiser  • Optiker • Catering • Dekk&felger • Strøm • Svømming 
• Trening •  Maling og interiør • Rengjøring • Garasjeporter

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

36

M e d l e m s f o r d e l e r
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

Billån for boligbyggelagsmedlemmer:
 – 1000 kroner i bonus* rett inn på Medlemskortet ditt
 – Rente fra nom. 4,95 % / eff. 6,31 %. 
 * VIKTIG! For å få bonusen inn på Fordelskortet ditt må:
Fordelskortet være aktivert, og 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 avtalen 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 medlemskort 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! Se www.pangea.no

Boligalarm fra Sector Alarm 
10% bonus på månedsprisen - med medlemskortet 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 medlemskortkort nummeret 
ditt ved bestilling. Spesialtilbud på turer gjennom hele året. Husk å  aktivere 
Fordelskortet ditt for å motta tilbudene på e-post.
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M e d l e m s f o r d e l e r
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
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• Forkjøpsrett • Finansiering • Forsikring • Telefoni • Internett 
• Bredbånd • Boligalarm • Byggevarer • El installasjon • Rørlegger
• Markiser  • Optiker • Catering • Dekk&felger • Strøm • Svømming 
• Trening •  Maling og interiør • Rengjøring • Garasjeporter

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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alltid noen hjemme
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SENTRALE FORDELER

Juvelen
5 % bonus på alt når du bruker det aktiverte medlemskortet
Juvelen Gullsmed har over 40 butikker over hele landet, og nettbutikk www.
juvelen.no. Her får du også 5 % bonus og kampanjetilbud når du registrerer 
medlemskortnummeret ditt ved bestilling.  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 

hello
Boligbyggelagenes Teletjenester levert av hello 
Enda bedre tilbud til deg som medlem av boligbyggelag. Se de gode tilbudene 
på telefoni på hello.no/bbltele/. Alle teletjenester leveres på Telenor sitt nett. 
Kontakt gjerne kundeservice på tlf. 815 70 815.                                                                                                    

ViaTours 
Spesialtilbud på pakkereiser til alle medlemmer! 
Se tilbudene på http://fordelskortet.viatours.no/. Forespørsler kan sendes til 
fordelskortet@viatours.no eller ring  telefon +47 23 15 04 00.
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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

www.minilageret.as

Aparo Energi
Selskapet gir 2% rabatt på bergvarmepumper til alle medlemmer.
Besøksadresse: Industrivegen 53, 2212 Kongsvinger. Tlf. 93238900.
www.aparoenergi.no

flügger farge  
20% rabatt på ordinære varer. Gjelder ikke kampanjevarer eller varer til nedsatt 
pris. 5% bonus på alle produkter. Gjelder hele butikken - også kampanjer og 
tilbudsvarer. For å få bonus må du aktivere Fordelskortet ditt og trekke dette i 
betalingsterminalen når du handler hos Flügger. Du kan også handle i Fluggers 
nettbutikk www.flugger.no.

Bioflame  
Pipeløse peiser som kan plasserers overalt i alle rom, inne som ute. Spesialtilbud og 
alltid 10 % rabatt på alle varer. Med aktivert medlemskort får du 5% bonus på 
alle kjøp. Ta kontakt med våre forhandlere eller direkte på tlf. 69 28 23 40. 
www.bioflame.no                                                           

haugen Bok
Rabatt på mange nye bøker. 5% bonus ved bruk av medlemskortet (gjelder ikke 
kjøp av bøker som omfattes av Bokavtalen). Gratis levering fra kr. 249,-
www.haugenbok.no

modena fliser
Modena fliser gir alle som har aktivert Medlemskortet sitt 5 % bonus på alt 
av varer og tjenester. Dette gjelder også på allerede nedsatte varer.  I tillegg vil 
det komme kampanjer, kun for deg som er medlem i boligbyggelaget. For mer 
informasjon gå inn på fordelskortet.no. 
www.modena.no



cAVeRiON
Caverion, Kongsvinger, gir 10% rabatt på elektrikertjenester.  
Kontakt oss på oss på: 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

eidsiva
Vi tilbyr deg som KOBBL-medlem to ulike strømavtaler: Landsbyspot som følger 
markedsprisen, eller Landsbykraft som gir deg forutsigbarhet i vinterperioden. 
For mer informasjon se www.eidsivaenergi.no eller kontakt Kundeservice på 
06262. 

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

Vianor Kongsvinger 
KOBBLs medlemmer gis følgende rabatt på gjeldene fakturagrunnlag:

- Dekk  40 % + 8% (som hovedregel)
- Felger  40 % (som hovedregel)
- Dekkhotell  10 %

Vianor treffes på tlf: 62 81 82 00 og holder til i Gaupevn 3, Kongsvinger.
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M e d l e m s f o r d e l e r
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

     
       

         
      

    

        
        

       
     

      
    

  
      
   
   
    
       

    

         
      

         
     

 
 

   

          

38

M e d l e m s f o r d e l e r
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M e d l e m s f o r d e l e r
LOKALE MEDLEMSFORDELER:
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M e d l e m s f o r d e l e r
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.
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M e d l e m s f o r d e l e r
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.
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Rasta glass
Rasta Glass Kongsvinger. Bygningsglass til rabattert pris.  
Tlf. 62 81 82 33. Forhandler også og 30% på komplett markise.

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
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M e d l e m s f o r d e l e r
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

     
       

         
      

    

        
        

       
     

      
    

  
      
   
   
    
       

    

         
      

         
     

 
 

   

          

Kongsbil
15 % rabatt på originale Suzuki, Fiat, Alfa, Isuzu, Ssangyong og Jeep deler/utstyr 
20 % rabatt på MECA reservedeler til alle bilmerker. 
10%  rabatt på service og reparasjonsarbeid, gjelder alle bilmerker. 
Vi tilbyr faste lave priser på EU kontroll og dekkhotell. Husk Fordelskortet ved 
bestilling. KONGSBIL AS, Industriveien 23, 2212 Kongsvinger, Tlf: 628 15 850, 
post@kongsbil.no, www.kongsbil.com

- Oljeskift  30% + 10%
- Olje  30% + 10%
- AC service  15 %
- Kjøleolje/gass  20%
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• Forkjøpsrett • Finansiering • Forsikring • Telefoni • Internett 
• Bredbånd • Boligalarm • Byggevarer • El installasjon • Rørlegger
• Markiser  • Optiker • Catering • Dekk&felger • Strøm • Svømming 
• Trening •  Maling og interiør • Rengjøring • Garasjeporter

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

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

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

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

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

www.minilageret.as

Aparo Energi
Selskapet gir 2% rabatt på bergvarmepumper til alle medlemmer.
Besøksadresse: Industrivegen 53, 2212 Kongsvinger. Tlf. 93238900.
www.aparoenergi.no

Vinger flis og Bad  
KOBBL medlemmer med medbrakt Fordelskort tilbys 10 % rabatt på: 
dusjhoder/slanger, servant, kjøkken, dusj og badekraner, klosettseter,                                      
baderomstilbehør (ikke håndklær). Rabatten gjelder KUN ved butikkjøp og ikke på 
tilbudsvarer. 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.

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

flissenteret
Flissenteret Håndverk holder til i Eidskogvegen 54 på Rasta. 
Tlf.: 62 81 57 01. Kobblmedlemmer får opptil 25 % rabatt på fliser og tilbehør, VVS 
og baderomsmøbler. Gjelder ikke tilbuds- og bestillingsvarer.

Jens dahl AS  
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.

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

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

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

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

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

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

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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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

www.minilageret.as

Aparo Energi
Selskapet gir 2% rabatt på bergvarmepumper til alle medlemmer.
Besøksadresse: Industrivegen 53, 2212 Kongsvinger. Tlf. 93238900.
www.aparoenergi.no 39

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

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

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

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

Kongsbadet
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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.
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– 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

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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Returadresse: KOBBL, Postboks 8, 2201 Kongsvinger

B economique

vi eR maRkedsledeR 
på salg av borettslagsleiligheter *

*kilde: KOBBL

vi i koBBl eiendom har fullt fokus på salg av andelsleiligheter!
•  vi oppnår riktig og god pris   •  vi får salget raskt i gang

•   vi har mange potensielle kjøpere   •  koBBl kan kongsvinger!

www.kobbleiendom.nokontakt oss på telefon 62 82 37 34


