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847 kr spørsmålet

Jonas har lagt ut for all maten på hytteturen. 
Hva bruker du for å betale tilbake?

A:   Lommeboka B:   Glemmeboka

C:   Minibanken D:   Vipps

Du trenger bare et mobilnummer, 
og vipps så er pengene på vei. 

Nå koster det ingenting å overføre beløp under 5000 kroner.
Å vippse 5000 kroner eller mer, koster 1 % av beløpet.
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Det er ingenting som 
er hyggeligere enn å 

varme seg foran peis-
en når det blir kaldt og 
mørkt ute. Kanskje det 
er på tide å skaffe seg 

en ny peis, eller bytte ut 
den gamle? 
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Kjære medlem!
// Adm. dir. Sven O. Nylænder //

Flere må få tilgang på heis
Målsettingen om at flere eldre skal bli bo-
ende lenger i eget hjem krever at samfun-
net legger til rette for en offensiv satsing 
på tilpasninger av eksisterende boligmas-
se – inkludert installering av heis. Politisk 
prioritering er nødvendig. 

Det er bare litt over 10 prosent av tre 
og fire etasjers lavblokker som har heis. 
Fleste parten av disse er bygd i perioden 
1950 – 1980. De kan være helt utmerke-
de boliger å bo i, også for eldre. Boligene 
ligger ofte sentralt plassert i forhold til bu-
tikker, kulturtilbud og offentlig tjeneste-
tilbud. Beboerne kjenner hverandre etter 
et langt liv i samme borettslag. Dessverre 
er det mange eldre som fint kan klare seg 
hjemme, men må flytte til omsorgsboliger 
eller sykehjem fordi blokka mangler heis. 

Staten har de siste årene økt bevilgningen 
til etterinstallering av heis i eldre bebyggel-
se. Husbanken kan nå bidra med tilskudd 
på inntil 50 prosent av heiskostnadene, og 
tilby gunstig lån for det resterende kapital-
behovet. NAV og enkelte kommuner har 
også i flere konkrete tilfeller ytt verdifulle 
bidrag til etterinstallering av heis. 

Kommunen bør være en god pådriver, 
støttespiller og bidragsyter for å hjelpe til 
at flere borettslag og sameier ser verdien 
av, og våger å gå i gang med, et så stort pro-
sjekt som etterinstallering av heis er. Det-
te vil være en vinn-vinn situasjon for både 
beboerne og kommunen. 

Heisprosjekter og annen boligtilpasning 
i eksisterende bebyggelse koster penger.  
KOBBL har god kunnskap om at gode til-
gjengelighetstiltak vil lønne seg for kom-
munen. På kort sikt vil det gi større livs-
kvalitet for både eldre og yngre beboere 
som har behov for heis. På lengre sikt vil 
det i tillegg være en investering som uten 
tvil vil redusere behovet for omsorgsboli-
ger og sykehjem. Hjemmetjenester som 
ytes til den enkelte i egen bolig er langt 
rimeligere enn kostnadene til omsorgs-
boliger og sykehjem.

Forkjøpsretten
Medlemskapet ditt i KOBBL gir deg for-
deler ved kjøp av bolig. Med forkjøpsrett 
kan du velge om du vil delta i budrunden 
og/ eller vente til selger har akseptert et 
bud fra en budgiver. Velger du å bruke 
forkjøpsretten, kan du tre inn i avtalen og 
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// Adm. dir. Sven O. Nylænder //

Medlemskapet ditt i 
KOBBL gir deg fordel-
er ved kjøp av bolig. 
Med forkjøpsrett kan 
du velge om du vil 

delta i budrunden og/
eller vente til selger 
har akseptert et bud 

fra en budgiver. 

overta boligen for den aksepterte summen 
dersom du har lengre ansiennitet enn bud-
giveren.

Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjelden-
de ved overdragelser til nærstående. Med 
nærstående menes ektefelle, samboer, søs-
ken, foreldre, barn eller barnebarn. Med-
lemmene i et boligbyggelag har vanligvis 
forkjøpsrett til boliger i borettslag tilslut-
tet boligbyggelaget.

Dersom det er flere medlemmer som øn-
sker å benytte forkjøpsrett, vil den med 
lengst ansiennitet få tilslaget. De som 
allerede eier en andel i bo-
rettslaget som den aktuelle 
boligen tilhører, har for-
kjøpsrett foran andre med-
lemmer. Dersom det er fle-
re andelseiere i borettslaget 
som vil bruke forkjøpsret-
ten, er det botiden i bo-
rettslaget som bestemmer 
hvem som får tilslaget.

Felles forkjøpsrett
Flere boligbyggelag som KOBBL tilbyr 
felles forkjøpsrett. Dette betyr at du med 
medlemskap i ett av boligbyggelagene som 
er med i ordningen, kan bruke din oppar-
beidede ansiennitet også til å oppnå for-
kjøpsrett på boliger i de andre boligbygge-
lagene som omfattes av ordningen. 22 lag 
er med i ordningen felles forkjøpsrett, og 
disse er spredt utover hele landet. Lagene 
forvalter til sammen over 69 000 boliger. 
På boligbyggelagenes nettsider kan du lese 
mer om hvordan forkjøpsrett kan benyt-
tes. Her vil du også finne en oversikt over 
boliger til salgs. Når du har funnet fram til 
en bolig du ønsker å kjøpe, bør du ta kon-
takt med boligbyggelaget for å få opplys-
ninger om hvordan du kjøper ny bolig eller 
benytter din forkjøpsrett.

De boligbyggelagene som er med i ordnin-
gen har avtalt at ansiennitet regnes fra 
1.1.2003. Du må melde deg inn i det bolig-
byggelaget der du ønsker å bruke forkjøps-
retten.

Fra sist generalforsamling er det KOBBL 
som har forretningsførselen på foreningen 
for felles forkjøpsrett.

Byfesten
I dag når, dette skrives (4. september), 
 arrangeres Byfest i Kongsvinger. I år er 
den 7. gang KOBBL sammen med andre 
sponsorer og kommunen inviterer til By-

fest. Jeg synes at arran-
gementet er i tråd med de 
verdier KOBBL har samt 
vårt ønske om å bety noe 
i Kongsvingersamfunnet. 
Det legger grunnlaget for 
at det er naturlig at bolig-
byggelaget er bidragsyter 
til form og innhold i arran-
gementet, og at vi også bi-
drar økonomisk. 

For meg er det viktig at arrangementet 
treffer unge og eldre, med aktiviteter og 
god underholdning. I år er opplegget noe 
endret fra tidligere. Årsaken til dette er at 
det bygges ny fast scene, og at denne ikke 
kunne ferdigstilles tidligere. Når dette le-
ses er Byfesten over. Vi takker alle som 
bidrar til en forhåpentligvis ny folkefest i 
Kongsvinger!

Med vennlig hilsen

Sven O. Nylænder
Adm. dir



ByggBra

Hva er gode seniorboliger?

// Kilde: nbbl.no //

NBBL var en av organisasjonene som del-
tok når Venstre arrangerte minihøring på 
Stortinget tidligere i mars. Spørsmålene 
som Venstre ønsket svar på var: Hvordan 
kan en best organisere utbygging av seni-
orboliger, hvordan tilrettelegge for at flest 
mulig kan bo hjemme lengst mulig og hvil-
ke teknologiske hjelpemidler bør utvikles 
og tas i bruk for å sikre både selvstendig-
het og individuell oppfølging?

-    Det hjelper ikke med gode tekniske 
hjelpemidler inne i boligen, hvis boligen 
ikke er egnet til å bo i og beboeren ikke er i 
stand til å komme ut. Dette var ett av bud-
skapene seniorrådgiver Bente Johansen la 
fram på høringen sammen med kommuni-
kasjonssjef Tonje Rock Løwer, som var de 
som deltok på vegne av NBBL.

Heis gir gode boliger
Mange boligblokker har aldrende bebo-
ere i aldrende bebyggelse. For eksempel 
 mangler ni av ti eldre boligblokker heis. 

Det gjør at mange må flytte hjemmefra 
fordi de ikke har mulighet til å komme seg 
ut og inn av boligen sin. Flere borettslag 
har søkt Husbanken om tilskudd og ette-
rinnstallerer heis i sine boligblokker. Det 
gjør at eldre kan bli boende lenger i sitt 
eget hjem. Til glede for beboerne og til be-
sparelse for kommunene.

TEK10 er ikke nok
Kvaliteter med boligen og boområdet er 
viktig for at eldre skal kunne bo hjemme. 
Nye TEK 10 regler for universell utfor-
ming av boliger er ikke nok. En rapport 
Sintef har utarbeidet for NBBL viser at 
felles arealer og tilknytning til organiser-
te sosiale tilbud er viktig for trivselen og 
trygg heten til beboerne. Dette er utenfor 
TEK10, og må prioriteres spesielt.

Et godt eksempel på tilrettelagte boliger 
med fellesareal og aktiviteter er Midtløk-
ken bo- og servicesenter i Tønsberg som nå 
feirer 25 års jubileum. Det er et vellykket 
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samarbeid mellom Tønsberg kommune, 
Tønsberg og omegn boligbyggelag, som nå 
er OBOS Tønsberg. Her er boenhetene or-
ganisert som borettslag, mens kafeteriaen 
er privatdrevet og åpen for alle. Midtløk-
ken har vært en suksess og en modell for 
mange bo- og servicesentra i landet.

Bred erfaring
Boligbyggelagene har bred erfaring i å byg-
ge omsorgsboliger. 34 boligbyggelag byg-
de tilsammen 7 025 omsorgsboliger fram 

til tilskuddsregelverket ble endret i 2005. 
 Etter denne regelendringen kan ikke bolig-
byggelag lenger motta tilskudd fordi om-
sorgsboliger må eies av kommunene.

NBBLs anbefaling til slutt på høringen 
var at det må satses på trygge og tilgjen-
gelige boliger. Velferdsteknologi, hjemme-
tjenester og annen bistand må være et sup-
plement. Dessuten må regelverket endres 
slik at boligbyggelag igjen kan få tilskudd 
til å bygge omsorgsboliger.

Bolig utelatt i  
«Omsorg 2020»
I regjeringens prioriterte satsinger på om-
sorgsfeltet, «Omsorg 2020», er omtale av 
godt egnede boliger for eldre, totalt fravæ-
rende.

Det representerer en stor svakhet ved 
 planen, sier adm. direktør i NBBL, Thor 
Eek. 

Han mener at boligen altfor ofte blir ute-
latt når det snakkes om framtidens eldre-
omsorg. Et lyspunkt er Oslo kommune. I 
sin seniormelding har de gitt eldreboliger 
en sentral plass i sin omsorgssatsing.

-Godt tilrettelagte boliger må til dersom 
vi skal lykkes med å gi eldre og andre med 
omsorgsbehov et tilstrekkelig tilbud i åre-
ne som kommer, sier Eek.

Flere tilpassede boliger 
I «Omsorg 2020» legges det opp til en 

 videre utbygging og kvalitetsheving av 
hjemmetjenesten. En vesentlig forut-
setning for at myndighetene skal lykkes 
med denne satsingen er kvaliteten på bo-
ligen. Flere boliger må tilrettelegges for å 
bli gode hjem for eldre.

I Stortingsmeldingen «Morgendagens om-
sorg» fra 2013, som fikk bred politisk til-
slutning i Stortinget, stadfestes det hvor 
viktig det er med tilgjengelige og trygge i 
boliger og bomiljøer. Det foreslås også en 
rekke tiltak for å oppnå tilfredsstillende 
bokvalitet.  I «Omsorg 2020» er det eneste 
som omtales investeringstilskudd til om-
sorgsboliger og sykehjem.

Boligbyggelagene rundt om i landet, som 
bistår beboere og styrer i blokker og rekke-
hus, ser ofte at det er inngangspartier eller 
andre fellesområder i borettslaget som må 
oppgraderes. Ofte mangler det heis. Den 
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Ta kontakt med: 
KOBBL v/Teknisk avdeling
Tom Magne Langholm, 
Byggningskonsulent
Mobil: 948 75 306
E-post: to@kobbl.no

enkelte beboer i blokk har en begrenset 
mulighet til å sette i gang med oppgrade-
ring, selv om det i all hovedsak er et privat 
ansvar å bo i en tilpasset bolig.

Forslår samarbeid mellom 
departementer
I sitt innspill til Helse- og omsorgsdeparte-
mentet ber NBBL departementet orientere 
om hva de gjør for å følge opp de foreslåtte 
tiltakene i «Morgendagens omsorg».  
- I denne prosessen synes vi det er aktu-
elt for departementet å samarbeide med 
Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet. Det er viktig å se omsorgspolitikk 
og boligpolitikk under ett, sier adm. direk-
tør i NBBL, Thor Eek.

En alliansebank i 

Hva er vitsen med drømmer 
dersom de ikke kan bli 
virkelighet? Enten du drømmer 
om jorda-rundt-tur, utdannelse 
til barna eller ny stue, så må 
du trolig spare. 

Bestill personlig spareråd-
givning hos oss, så hjelper 
vi deg i gang!

Kom i sparings-
form med oss!

Foto: Mette Snare

Tlf.: 62 97 00 66
www.odal-sparebank.no



9

Har du husket å betale din 
medlemskontingent?
- hvis din medlemskontingent for 2014 ikke er betalt innen 30.11.2015 blir med-
lemskapet ditt slettet! For noen år tilbake hadde vi en frist på 3 år, men den ble 
redusert til ett. Det er ikke mulig å gjenåpne et slettet medlemskap, så tenk deg 
godt om før du lar dette gå til spille. Er du ikke lenger interessert i medlemskapet 
ditt, har du kanskje noen unge familiemedlemmer som kan trenge din ansiennitet 
en dag? Medlemskapet kan overføres i rett opp og nedad stigende linje, mellom ek-
tepar, samboere og søsken. Og medlemskapet kan brukes i 25 andre boligbyggelag 
rundt om i Norge! Dette er en påminnelse om å opprettholde ditt medlemskap og 
beholde dine medlemsfordeler som er knyttet til dette. 

Husk å bruke 
medlemskortet!
«Det er nå kommet en dato  for foreldelse 
for bruk av medlemskortet og innlogging 
i «Fordelskortet.no». Dersom medlemmer 
ikke bruker kortet og ikke logger seg inn, 
vil de etter 3 år bli deaktivert. Dette fordi 
det ikke er lov til å lagre opplysninger om 
medlemmer som ikke er aktive ihht ret-
ningslinjer fra Datatilsynet. 

For de medlemmene som snart deakti-
veres, får administrator i KOBBL opp en 
knapp i systemet som heter «Reaktiver». 
Denne gjør det mulig for administrator 

å gjøre medlemmet aktivt igjen uten at 
medlemmet trenger å logge på eller  bruke 
kortet. Dette er hvis man snakker med 
medlemmet om han/hun fortsatt ønsker å 
være aktivert for å ha mulighet til å samle 
opp bonus. 

Ta gjerne kontakt med oss i KOBBL hvis du 
ikke har brukt kortet eller logget deg inn 
på en stund (3 år). Hvis du prøver å logge 
deg på og ikke kommer inn, kan  dette være 
årsaken.»
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Trenden med hvite vegger i hele huset er på vei ut. Skap 
atmosfære i hjemmet ditt med nye fargetoner fra Flügger farve.

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

 

Sett farge på hverdagen

Hvite vegger har 
dominert norske hjem 
i lang tid. Nå er det 
på tide å friske opp 
og fylle våre hjem 
med duse, rolige 
farger som skaper en 
atmosfære av velvære 
og tilstedeværelse.

Nordmenn har lange tradisjoner med å 
male sine hjem i knalle farger. Bare tenk 
på 90-tallet der kjøkkenet var blått,  stuen 
gul og gangen farget i burgunder. De  siste 
 årene har vært en unntakstilstand på 
farge fronten, der alle har malt veggene 
sine hvite, beige eller grå. Nå er imidlertid 
fargene på vei tilbake, men nyansene som 
kommer i høst er mer duse og rolige enn 
det vi kan huske fra tidligere. Overgangen 
fra helt hvite til fargede vegger blir derfor 
ikke så stor.

Snille farger
Å få litt farge på veggene er både en fryd 
for øyet, men også for vårt indre. Det er en 
kjent sak at farger virker inn på vår sinns-
stemning, og bak Flügger farves nye palett 
er det mye omtanke og kjærlighet som lig-
ger bak.
–Fargetonene er skapt med utgangspunkt i 
tendensen som går i retning av at vi  gjerne 
vil gjøre noe godt for oss selv. Passe på 
kropp og sjel, og gi oss selvkjærlighet, med 
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sanselige opplevelser, sier Lone Bjørslev 
Kisbye, som er PR-manager i Flügger A/S. 

Hun nevner som eksempel fargen Cosy 
Cover, som skal inspirere oss til å aksepte-
re oss selv som det mennesket vi er og slik 
vi ser ut. 
–Kanskje henger det sammen med tren-
den om at en kvinnekropp gjerne kan både 
ha former og være attraktiv, forklarer hun.

Vær deg selv
Også fargen My Retreat er skapt med 
tanken om å gjøre noe godt for deg selv. 
Den skal gi deg rom for tilstedeværelse og 
trygghet. Med denne blåtonen på veggene 
skal du kunne være deg selv og føle deg 
som et ekte menneske. 
–My Retreat signaliserer at ditt hjem er 
ditt private sted, der du gjerne kan rote litt 
og være deg selv. Det er ikke et utstillings-
vindu, sier Lone Bjørslev Kisbye.

Fargen Distant Sunlight signa-
liserer at verden er en naturlig 
del av våre liv og vår hverdag. 
Fjerne destinasjoner er ikke 
lenger et klikk på internett, 
men fullt oppnåelige for våre 
føtter. 

Cosy Cover er en sanselig far-
getone med referanse til det 
som er aller tettest på oss – vår 
hud. Fargen minner oss om å 
være gode mot oss selv. Elsker 
vi ikke oss selv, kan vi heller 
ikke elske andre. 

Med fargen My Retreat, ønsker 
Flügger å forsterke følelsen av 
trygghet og tilstedeværelse i 
ditt eget hjem. Vi skal kunne 
slappe av og være oss selv i det 
private rom. Hjemmet er vårt 
sted, ikke et utstillingsvindu.

Farger påvirker vår sinnsstemning, og med de nye 
fargene fra Flügger skal vi bli inspirert til å ta bed-
re vare på oss selv. Både akseptere oss selv, og gi 
oss selv rom.
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MEDLEMSKORT
Jan JohansenMedlemsnr: 185024    Kortnr: 505 600 370

Gyldig til:   03/16

Medlemsfordel

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

Sikre deg høstens duse farger til 
medlemspris. 17. – 19. September er 
det  medlemsdager hos Flügger.
Alle medlemmer av USBL får 50 % 
rabatt og 5 % bonus på alt de hand-
ler!

De nye fargene til Flügger er i en fargetone som 
gjør at overgangen fra hvitt ikke bli så stor.  

Og når du ønsker å rette blikket utover, er 
fargen Distant Sunlight utviklet for nett-
opp det. Denne gulfargen er en slags mot-
trend til alt det nære og lokale. 
–Vi ønsker å utvide våre horisonter og bli 
kjent med nye kulturer. Våre barn er en ny 
generasjon, som ikke ser de lange avstan-
dene som en hindring, men mer som en 
spennende, ny verden som ligger der ute 
og venter. Å reise verden rundt har blitt en 
mer naturlig del av livet og hverdagen, for-
klarer hun.

Alle de tre fargene er duse og rolige, ut-
viklet med tanke på at de skal holde en 
stund, før man blir lei. Samtidig er fargene 
tilsatt litt gråtone, noe som gjør at de ikke 
blir pastellsøte, men mer ”voksne” farger, 
som egner seg godt på store flater.
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KOBBL siN ORdiNæRE 
gENERALfORsAmLiNg

Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL sin ordinære                
generalforsamling ble avholdt i auditoriet på Sentrum                

Videregående skole den 15. juni 2015. Saker som ble behandlet 
ved årets generalforsamling var ordinære 

generalforsamlingssaker, som alle ble enstemmig godkjent.  

Forslag fra valgkomiteen på valg av 
medlemmer til styret:
Leif Næss   Styreleder  
   Ikke på valg
Odd Henning Dypvik Styremedlem  
   Ikke på valg
Synne Stolpe  Styremedlem 
Marianne Blåka  Styremedlem 
Ansattes representant Styremedlem 

Vararepresentanter:
Geir David Dahl  1. varamedlem
Tom Haget  2. varamedlem
Einar Strømstad 3. varamedlem
Randi Hansen  4. varamedlem
Ansattes representant varamedlem

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig 
vedtatt. Styrets leder Leif Næss takket 
nestleder Anne Trolie og styremedlem Eva 
Julie Løken for et godt samarbeid siden 
2009. 

Høstkampanje medlemskap!

Fra og med 1. oktober 2015 er det fri medlemskontingent ut året! Ved innmelding 
sparer du kr 300,- i medlemskontingent, og betaler kun kr 500,- i andelskapital. Så 
kjenner du noen som kan trenge et medlemskap er dette en fin mulighet! Kanskje en 
julegave til dine barn, barnebarn eller en venn? Medlemskapet er nyttig ved at det 
kan brukes i 25 andre boligbyggelag, samt at det gir  gode medlemsfordeler på Mobil 
for medlemmer, forsikringer hos Forsikring for medlemmer og tilbud i nasjonale og 
lokale butikker.

Adm. dir. i KOBBL, Sven O. Nylænder
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Kundeservice flytter
Eidsivas Kundeservice på Kongsvinger 
flytter fra lokaler i telenorbygget på Rasta 
til lokaler i det såkalte EPA-bygget i sen-
trum av byen.

- Vi bytter lokaler i høst fordi vi har behov 
for større plass. Selv om vi jobber for mer 
selvbetjening for kundene, vil arbeids-
mengden likevel øke. Årsaken er Eidsivas 
satsing på energirelaterte løsninger og ut-
skifting av automatiske strømmålere hos 
155 000 kunder, forteller leder av Eidsivas 
kundeservice, Nina V. Solem. Hun regner 
med å være på plass i nye lokaler mellom 
1. oktober og 15. desember i år. Eidsivas 
kundeservice ble kåret til energibransjens 
beste for to år siden, men hviler ikke på 
sine laurbær av den grunn. Utvikling og 
endring til kundens beste er i fokus.

- Vi jobber kontinuerlig for å gi best  mulig 
service, og håper at våre kunder ikke vil 
merke flyttingen, sier Nina V. Solem.

Eidsiva er i Flyt
Eidsiva har lansert Eidsiva Flyt. Det er et 
helt nytt konsept for digitale tjenester som 
gjør det enklere for kundene å leve energi-
smart. Her kjøper du kun et display eller 
bruker telefonen eller nettbrettet for å se 
hvor mye strøm du bruker til enhver tid, 
når på døgnet du bruker det og hvor mye 
det koster deg i kroner. Dette er Eidsivas 
første kommersielle løsning i forkant av 
innføringen av automatiske strømmålere. 
I tillegg er Eidsiva første kraftleverandør i 
Norge med egen nettbutikk.

- Den første tjenesten som er lansert i 
Flyt-konseptet er Energy Online. Den 

Nytt fra Eidsiva

De ansatte i Eidsiva 
kundeservice
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gir kundene full kontroll på eget energi-
forbruk ved å tilby sanntids forbruksvis-
ning på PC, smarttelefon, nettbrett eller 
eget display. Det gir deg mulighet til å 
 endre atferd og spare strøm, sier Christina 
Kring sjå, som er leder for salgsavdelingen 
i Eidsiva Marked.

Energy Online
Energy Online er en av flere tjenester 
som er utarbeidet av det svenske selska-
pet  Exibea AB, som Eidsiva har inngått en 
 videresalgsavtale med. 
- Ved kun få tastetrykk på PC eller telefon 
kan du se hva strømbruket hjemme i huset 
ditt er akkurat nå, hva det har vært time 
for time de siste 12 timene - og prognosen 
for forbruket inneværende måned. Du vel-
ger selv om du vil se forbruket ditt i kilo-
wattimer eller kroner, opplyser Christina 
Kringsjå. Tjenesten gir deg nyttig statis-
tikk og forbruksoversikt. 
- Hensikten er å gi kundene anledning til 
å bli mer bevisste på sitt strømforbruk, og 
få en enkel og god informasjon om dette. 
Dette kan være en hjelp for å identifisere 
strømtyvene, sier hun.

Basispakke
Energy Onlines basispakken består av 
en gateway som kobles til ruteren, og en 
transmitter med et optisk øye som festes 
utenpå pulsdioden på kundens strømmå-
ler. Pulsdioden blinker i takt med strøm-

forbruket. Blinker den fort bruker en mye 
strøm og blinker den sakte er det motsatt. 
Hvert femtende sekund videresender 
transmitteren informasjon om strømbru-
ket. 
- Du monterer utstyret selv på fem minut-
ter, opplyser Christina Kringsjå. 
Erfaring fra ulike pilotstudier i Europa 
 viser at kunder som velger en slik løsning 
reduserer sitt strømforbruk med i gjen-
nomsnitt fem til seks prosent.

Eidsiva Landhandel
Samtidig med innføringen av Eidsiva Flyt 
lanserer Eidsiva Marked også en egen nett-
butikk som er kalt Eidsiva Landhandel (se 
www.eidsivastrom.no/landhandel). Dette 
er salgskanalen for Eidsiva Flyt-produkte-
ne. 
- Eidsiva er Norges første kraftleverandør 
med egen nettbutikk, og i tiden fremover 
vil vi ha fokus på å fylle nettbutikken med 
produkter. For å få kjøpt Eidsiva Flyt-pro-
duktene i nettbutikken må du enten være 
eller bli kunde hos Eidsiva, opplyser Chris-
tina.
Det som i dag heter Billettluka på www.
eidsivaenergi.no - der kunder kan få gratis 
billetter til arrangementer Eidsiva sponser 
- flyttes også over til Eidsiva Landhandel.

App
Eidsiva har tidligere lansert app for 
strømkunder. Med appen «Eidsiva Strøm» 
får du levert måleravlesning, en oversikt 
over fakturaen og tilgang til sanntids for-
bruksvisning på en enkel måte. 
- På sikt vil appen samle tjenester vi tilbyr 
våre kunder på én flate som alltid er til-
gjengelig. Vi oppfordrer igjen alle til å las-
te ned appen og teste den. Appen kan nå 
lastes ned via App Store eller Google Play, 
sier systemkonsulent Kjersti Loe i Eidsiva 
Marked.

Eidsiva Flyt
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Laveste pris på åtte år
Strømprisen i juli var den laveste  siden 
 august 2007. En mild høst og vinter 
med mye mer nedbør enn normalt i både 
 Sverige og Norge har bidratt til de lave 
 prisene.

I juli var spotprisen (innkjøpsprisen på den 
nordiske kraftbørsen Nord Pool) helt nede 
8 øre/kWh (eksklusiv påslag og offentlige 
avgifter). -Dette er den laveste gjennom-
snittlige månedsprisen for Sør-Norge 
 siden august 2007. I perioden fra i fjor høst 

Styringsfunksjon for 
hyttekunder
- I løpet av 2015 håper vi også å få lan-
sert et nytt produkt for hyttekunder, sier 
Christina. Eidsiva jobber for å utvikle et 
nytt produkt som skal gjøre det mulig for 
kunder å sitte hjemme mens de fjernav-
leser strømforbruket og temperaturen på 
hytta, ringer hytta varm osv. 

til i dag har det kommet mer enn normalt 
med nedbør. I tillegg har vi i denne perio-
den hatt mildere temperatur enn normalt. 
Stadig lavere kullpriser og økende andel av 
produksjon fra sol- og vindkraft bidrar også 
til å presse strømprisen ned, sier Nils Petter 
Benjaminsen, porteføljeforvalter i Eidsiva 
Vannkraft.

Eidsiva Marked har samarbeidsavtale med 
medlemmene i Kongsvinger og omegn Bo-
ligbyggelag (KOBBL) om levering av Lands-
byspot og Landsbykraft. Landsbyspot 
følger markedsprisen direkte, mens Lands-
bykraft gir forutsigbarhet i vinterperioden.

-Utover høsten vil prisene stige i takt med 
økt forbruk og at tilsiget til vannmagasinene 
normaliseres.  Prisen til vinteren er det, som 
vanlig, vanskelig å spå noe om, men marke-
det priser perioden oktober – april til ca. 35 
øre/kWh inklusive mva. og elsertifikater, 
sier Benjaminsen.

Eidskogveien 54
Tlf: 62 81 57 01

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

• Totalleverandør  
v/rehabilitering av bad 

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

høsTKampanjE 
Fra 22.09 Til 01. 11 
på KjøKKEn Fra 
nobilia  

- 30%
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3-stav LaminatguLv

SOM KOBBL-MEDLEM 
FÅR DU GODE PRISER

Vi har det du trenger av byggevarer, trelast, verktøy og
interiør. Dyktige medarbeidere gir deg gode råd og faglig
veiledning, og i tillegg får du rabatt på alle varer og 4 %
bonus på alt du kjøper – også på kampanjevarer!

Montér er en del av Optimera som er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, 
trelast og interiør med 2000 ansatte og nærmere 7 milliarder i omsetning.

Optimera er en del av det internasjonale konsernet Saint-Gobain som har 193.000 medarbeidere i 64 land
og er Europas største distributør av byggevarer.

EGEN MALINGSAVDELING 
MED GODT UTVALG

Vi har godt utvalg i maling, beis og 
malingsutstyr i flere prisklasser, og 
du får tips, råd og faglig veiledning slik
at du blir fornøyd med sluttresultatet.

VÅR SELVBYGGERSERVICE 
GIR DEG RÅD OG HJELP

Medarbeidere med gode fagkunnskaper
hjelper deg med valg av materialer og
gode løsninger når du skal pusse opp,
rehabilitere, legge nytt tak, etterisolere,
bygge terrasse, legge belegningsstein
osv.

VI HAR DET VERKTØYET 
DU TRENGER 

Vi har en stor verktøyavdeling med 
verktøy for proff og gjør-det-selv'er. 
Uansett oppgave, vi hjelper deg med å
velge rett verktøy til jobben.

EGEN PROFFSELGER FOR 
DE STØRRE JOBBENE

Vår proffselger, Leif Rybråten, blir brukt
av håndverkere, byggmestre og entrep-
renører - og han kan også hjelpe deg når
du har et større prosjekt.

MONTÉR-KJEDEN HAR 85 BYGGEVAREHUS

Montér Kongsvinger 
Industriveien 37
2212 Kongsvinger 
Tel 48 17 30 00 
monter.no

OG GODE RÅD!

4980 Dobbeltside KOBBL_Layout 1  22.05.14  13:40  Side 1

Domestic grå eik
8x190x1200
Matt finish og ripesikker overflate
Click – lett å legge
20 års garanti. NB! Garantien gjelder 
for private husholdninger

KOBBL KunDE-
KvELD pris: 

99,- pr m2* 
Veiledende: 175,- pr m2

 
*Kan ikke etterbestilles hvis det går tomt. 
Gjelder kun lagerført vare.
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Vet du forskjell på livs-, uføre-, ulykkes- og behandlingsforsikring? 
Hvis ikke kan det være greit med en oppfriskning. Enkelte av 

disse forsikringene vil du helst ikke være foruten. 

// Tekst: Marta Holstein-Beck Foto: Anne Elisabeth Næss og Getty Images //

Bedre å være føre var….

Personforsikring er en betegnelse på alle 
forsikringer som er ment å forsikre din 
helse og ditt liv. Det er disse forsikringene 
som sørger for at du eller dine etterlatte 
får en økonomisk trygghet, og mulig heten 
til å opprettholde den levestandarden dere 
er vant til, hvis noe skulle skje. Til tross 
for at personforsikringer, som uføre-  eller 
livsforsikring, er noe av det viktigste vi kan 
tegne, er det ifølge tall publisert i Aften-
posten i år, nærmere en halv million nord-
menn som ikke har tegnet uføre forsikring. 
Det er ganske mange, med  tanke på at 
stadig flere unge blir uføre, ifølge NAV. 
Kanskje enda mer skremmende er det at 
mange tror de er forsikret gjennom ar-
beidsgiver uten å være det.

Marie Brekke Karlsen, som er leder for 
kundesentret til Forsikring for medlem-
mer, sier mange av kundene deres ikke 
forstår hva de ulike personforsikringene 
innebærer. Hun råder alle til å ta en gjen-
nomgang av sine forsikringer – både de 
man har privat og gjennom arbeidsgiver, 
for å få en oversikt. 

Alle personforsikringene er viktige, men 
enkelte er mer essensielle enn andre.
–Livsforsikring og uføreforsikring er noe 
vi anbefaler alle å ha. Vi håper jo alle at 
ingenting ille skal skje, men hvis du først 
skulle være uheldig og bli rammet av syk-
dom eller en ulykke, er det tross alt bed-
re å være forsikret. Da slipper du iallfall å 
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bekymre deg for økonomien i tillegg, sier 
Marie.

Er du riktig forsikret?
Som medlem i KOBBL har du muligheten 
til å tegne flere personforsikringer til en 
god pris gjennom Forsikring for medlem-
mer. Under følger en kort oversikt over 
hva de ulike forsikringene innebærer.
 
Livsforsikring – en trygghet for de 
etterlatte
Forsikringen gir en engangsutbetaling til 
etterlatte ved dødsfall for å sikre deres 
økonomiske trygghet.
Valgfri forsikringssum.
Egenerklæring må fylles ut, trenger ikke 
legeundersøkelse.

Priseksempel: 
Gjelder 1 mill. kroner i forsikringssum, 
ikke-røyker:     
Livsforsikring, 30 år: kr 767,- pr. år
Livsforsikring, 45 år: kr 2.040,- pr. år
 
Uføreforsikring – økonomisk trygg-
het hvis du ikke lenger kan jobbe
Forsikringen dekker tap av inntekt ved 
uførhet forårsaket av enten sykdom eller 
ulykke.
Valgfri forsikringssum.
Egenerklæring må fylles ut, trenger ikke 
legeundersøkelse.

Priseksempel: 
Gjelder 1 mill. kroner i forsikringssum, 
ikke-røyker:     
Uføreforsikring, 30 år: kr 3.534,- pr. år
Uføreforsikring, 45 år: kr 9.932,- pr. år

Behandlingsforsikring – raskere  
behandling
Forsikringen gir deg rett til behandling 
innen 14 dager ved sykdom eller skade.
Du unngår offentlig helsekø og kommer 

raskere i arbeid.
Du får en rådgiver som følger deg gjennom 
sykdomsforløpet.
Egenerklæring må fylles ut, trenger ikke 
legeundersøkelse.

Priseksempel:
Ikke-røyker, standarddekning:   
Behandlingsforsikring, 30 år: kr 2.446,- pr. år
Behandlingsforsikring, 45 år: kr 3.245,- pr. år

Ulykkesforsikring
Denne forsikringen omfatter ulykkesska-
de som rammer forsikrede.
Man kan velge Ulykke Invaliditet eller 
Ulykke død. Med ulykkesskade menes ska-
de på kroppen forårsaket av en plutselig 
ytre fysisk hendelse (ulykkestilfelle).

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

Du får også 15 % samlerabatt!

Kontakt Forsikring  
for medlemmer: 
Ring 03712 for tilbud eller sjekk for-
sikringformedlemmer.no for mer infor-
masjon.

Marie Brekke Karlsen , 
leder for kundesentretil 
Forsikring for medlemmer
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I følge Glåmdalen «var halve byen på 
fest», og i strålende høstsol åpnet ord fører 
 Øystein Østgaard Byfesten med noen 
velvalgte ord før han overlot ordet til arki-
tekt Terje Martinsen som har tegnet sce-
nen. Sistnevnte fikk æren av å klippe snora 
før showet startet.

Marcus og Martinius var annonsert til 
kl 18, men det tok litt tid før de entret 
 scenen. Det ga anledning for det  spente 

Byfesten
– NOE FOR EN HVER SMAK

// Tekst: Marianne B. Hansen, Foto: Tony Holt // 

Årets Byfest ble arrangert fredag 4. september, mot normalt siste 
torsdag før skolestart. Dette fordi byens permanente, fine scene 

skulle stå ferdig til arrangementet. Neste år er Byfesten tilbake på 
tradisjonell dag.

publikum til å svinse litt rundt, og det 
var nok ikke mange «små» jenter hjemme 
i Kongsvinger-området på den tiden. De 
fleste var klistret foran den nye scenen 
i Byparken, iført rosa tyllskjørt og med 
M&M på kinnene. Ellers var det tydelig at 
de også hadde en del fan blant gutta, som 
hadde fikset ordentlig M&M sveis.

Til ellevill jubel, leverte Marcus og 
 Martinius med trøkk og i kjent stil i 3 

Folkefest i strålende solskinn



21

kvarter. Spesielt jentene på første rad fikk 
sitt livs opplevelse, da flørting ikke er ute-
lukket fra noen forestilling.

Så snart gutta var ferdig på scenen, ble By-
parken som en maurtue. De minste jente-
ne og guttene, alle med et stort smil om 
munnen, ble geleidet hjem av foreldre. De 
ble møtt av ungdommen på vei inn for å 
høre og se Admiral P.

En litt sliten Admiral, som kom rett fra 
TV-opptak, uttalte etterpå at det var fint 
å spille i Kongsvinger. Under selve showet, 
virket det som han synes Kongsvinger- 
folket var litt traust og hauset opp stem-
ningen flere ganger. Etter hvert tødde vi 
opp, og var med og danset og sang både 
foran scenen og på området rundt. Det ble 
da veldig god stemning.

Når det var Helbillies tur, hadde mørket 
senket seg over byen og det var litt kjølig. 
(Slik sett er det fint Byfesten er tilbake i 
august neste år). Uansett, her kom det 
 flere kjente og kjære låter fra gruppa, og 
det litt mer voksne publikumet så ut til å 
kose seg.

Matmarkedet, som i de siste årene har 
vært et innslag på Byfesten, er i år flyttet 
til høstmarken som arrangeres siste helga i 

Hellbillies

september. Hvis man ikke ønsket en  bedre 
middag på Manis eller Bastian, var det al-
likevel muligheter for å ikke sulte. Lokale 
krefter stilte med bod hvor man blant an-
net kunne få kjøpt hamburger og mineral-
vann. I tillegg var Potetbaker’n som alltid 
til stede – og svært populær.

Som sagt, tidligere i bladet, i år er den 7. 
gang KOBBL sammen med andre spon-
sorer og kommunen inviterer til Byfest. 
KOBBL synes at arrangementet er i tråd 
med de verdier vi har samt vårt ønske om 
å bety noe i Kongsvingersamfunnet. Det 
legger grunnlaget for at det er naturlig at 
boligbyggelaget er bidragsyter til form og 
innhold i arrangementet, og at vi også bi-
drar økonomisk. 

Vi takker alle som bidrar til en forhåpent-
ligvis ny folkefest i Kongsvinger! Og publi-
kum som kommer uansett vær og lager 
stor stemning. I år var værgudene snille. 
Sola kom kl. 16!

Admiral P

Marcus og Martinius
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Endelig tid for peiskos!
Det er ingenting som er hyggeligere enn å varme seg foran peis-
en når det blir kaldt og mørkt ute. Kanskje det er på tide å skaffe 

seg en ny peis, eller bytte ut den gamle? 

// Tekst: Marta Holstein-Beck// 

Ovnsleverandører har tatt hensyn til 
den økende interessen for matlaging. 

Nå kan du få peisovn med små 
bakerovner, som denne fra Lotus.

Mira 4 fra Lotus. En bestselger med 
stramme linjer og et stilrent utrykk.

Dovre Sense fås i flere 
farger og varianter.
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En peisovn i stuen er ikke bare en god og 
pålitelig varmekilde, men den skaper også 
en egen, koselig stemning. Mange peisov-
ner er dessuten små designikoner i seg selv, 
og i dag finnes det en mengde spennende 
stilarter og design som passer inn i alt fra 
tradisjonelle hus til moderne 
leiligheter. Nordmenn flest 
kjøper fortsatt sorte peisov-
ner med enkelt design, men 
det har også  kommet en del 
nyheter der man utfordrer 
det tradisjonelle uttryk-
ket, som for eksempel hvi-
te peisovner. Uavhengig av 
form og farge, er de fleste i dag opptatt av 
at det er godt innsyn til flammene. Det kan 
du få ved å velge en ovn med glass i både 
dør og på sidene. 

Økonomisk og miljømessig 
gevinst
Har du en gammel ovn i dag, og har lyst 
på en ny, kan du også tenke på at dagens 
rentbrennende peisovner er 30 prosent 
mer effektive i forhold til de gamle. Ved å 

bytte til ny ovn, vil du altså 
spare 30 prosent ved, sam-
tidig som du vil redusere ut-
slippene. Det er flere kommu-
ner som støtter dette tiltaket 
for at folk skal bytte ut gamle 
ildsteder med nye og mer mil-
jøvennlige peisovner. Blant 
annet gir Oslo kommune inn-

til kr. 6.000 i enøk-støtte i enkelte bydeler. 
Sjekk med din kommune hvorvidt du kan 
få støtte til å skifte ut din gamle peisovn.

Lotus Living – som fås i flere farger og varianter.

“Dagens rent-
brennende 

peisovner er 30 
prosent mer effek-
tive i forhold til de 

gamle”
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MEDLEMSKORT
Jan JohansenMedlemsnr: 185024    Kortnr: 505 600 370

Gyldig til:   03/16

Medlemsfordel

Som medlem av boligbyggelaget får 
du 5% bonus på alle kjøp hos Mode-
na Fliser. Dette gjelder også kampan-
jevarer og varer til nedsatt pris. 

Husk at du må aktivere medlemskor-
tet og trekke det i betalingstermina-
len i butikken for å få bonus. Når du 
har aktivert medlemskortet ditt, vil 
du også få gode kampanjetilbud på 
e-post utover høsten. 
Modena Fliser er en av landets stør-
ste aktører på keramiske fliser, skifer, 
naturstein, ovner, peiser og tyngre 
byggevarer.

Det har kommet produkter som gjør 
det lettere å lage brannmur og kle 
inn peisen med brannmursplater. 
Det gir økte muligheter for variasjon 
og arbeidet blir lettere. Lotus H570 
Wide.

Med Nordpeis Osaka kan du blant annet 
velge fronter i marmor og keramikk.
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Sett av kvelden 22. oktober til en 
god handel hos Montér

22. oktober, kl. 17.30 – 20.00 arrangerer Montér lukket kundekveld  
for Kobbls medlemmer i butikken i Industrivegen 37 

– i samarbeid med KOBBL!

SOM KOBBL-MEDLEM 
FÅR DU GODE PRISER

Vi har det du trenger av byggevarer, trelast, verktøy og
interiør. Dyktige medarbeidere gir deg gode råd og faglig
veiledning, og i tillegg får du rabatt på alle varer og 4 %
bonus på alt du kjøper – også på kampanjevarer!

Montér er en del av Optimera som er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, 
trelast og interiør med 2000 ansatte og nærmere 7 milliarder i omsetning.

Optimera er en del av det internasjonale konsernet Saint-Gobain som har 193.000 medarbeidere i 64 land
og er Europas største distributør av byggevarer.

EGEN MALINGSAVDELING 
MED GODT UTVALG

Vi har godt utvalg i maling, beis og 
malingsutstyr i flere prisklasser, og 
du får tips, råd og faglig veiledning slik
at du blir fornøyd med sluttresultatet.

VÅR SELVBYGGERSERVICE 
GIR DEG RÅD OG HJELP

Medarbeidere med gode fagkunnskaper
hjelper deg med valg av materialer og
gode løsninger når du skal pusse opp,
rehabilitere, legge nytt tak, etterisolere,
bygge terrasse, legge belegningsstein
osv.

VI HAR DET VERKTØYET 
DU TRENGER 

Vi har en stor verktøyavdeling med 
verktøy for proff og gjør-det-selv'er. 
Uansett oppgave, vi hjelper deg med å
velge rett verktøy til jobben.

EGEN PROFFSELGER FOR 
DE STØRRE JOBBENE

Vår proffselger, Leif Rybråten, blir brukt
av håndverkere, byggmestre og entrep-
renører - og han kan også hjelpe deg når
du har et større prosjekt.

MONTÉR-KJEDEN HAR 85 BYGGEVAREHUS

Montér Kongsvinger 
Industriveien 37
2212 Kongsvinger 
Tel 48 17 30 00 
monter.no
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Vi åpner dørene denne kvelden for gamle 
og nye medlemmer. I tillegg til hyggelige 
ansatte som kan gi gode råd, vil det være 
mini stands med leverandører som har 
ennå mer detaljkunnskaper innenfor bygg 
og håndverk. Du vil møte representanter 
fra følgende firmaer;
Mcculloch, Gardena, Flymo, Part-
ner, Kährs, Pergo, Norsk  Steinmiljø, 
 Jotun, Moelven Wood, Barkevik, 
 Berry Alloc, Elfa, Isola, Natre, Profag, 
Noro og Talgø

Det vil bli avholdt auksjon der flere min-
stepriser vil være 1 kr, her vil det være 
bl.a gulv, verktøy, garderobeskap og mye 
 annet.

Denne kvelden settes KOBBLs medlem-
mer i fokus, og det skal lønne seg å være 
medlem. Derfor vil du finne egne super-
tilbud denne dagen, ved siden av de vanli-
ge gode prisene. 

Husk Fordelskortet! 
Kun medlemmer med gyldig Fordels-
kort blir sluppet inn. Representanter fra 
 KOBBL vil for øvrig være til stede med egen 
stand. Her kan du tegne medlemskap, for 
å  kunne benytte tilbudene denne kvelden, 
få ytterligere informasjon om medlemskap 
i boligbyggelaget eller få hjelp til å aktivere 
Fordelskortet ditt.

Enkel servering loves. Vi håper KOBBLs 
medlemmer setter av kvelden til en hygge-
lig og lønnsom handel, og vi ser frem til å 
møte dere.

Velkommen til oss i 
Industrivegen 37, 22. oktober! 

Du er selvfølgelig hjertelig velkommen 
ellers også...
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Hva vet du om kulturpersonligheter  
i distriktet?

1. Kvinnemuseet forbindes med et kjent navn?

2. Eidskogs store forfatter?

3. En av nåtidens kjente DJ?

4. Rapper om «Mitt Kongsvinger»?

5. «Altmulig mann» innenfor musikk og kultur?

6. Ga nylig ut bok om krigsutbruddet i distriktet?

7. Forfatter og musiker født 15.5.1964?

8. Skriver om Andrine i serien «Soloppgang»?

9. Gullstrupe og låtskriver som jobber med norske og internasjonale artister?

10. En av de 4 store på 1800-tallet bodde en del år i Kongsvinger?

11. Kjent danseband fra vårt distrikt?

12. Rocker og deltidsmusiker fra Kongsvinger?

13. Leder i Kultur- og fritidsenheten i Kongsvinger kommune?

14. Kjent i det lokale miljøet, nålevende historiker og musiker?

15. Jenter med trommer?

VITSER: En eldre mann lå for døden i senga si da han gjenkjente  aromaen 
til konas chocolate chip cookies, favorittbaksten hans. Han 

ønsket seg så inderlig en siste kakebit før han døde, så han rullet 
seg selv ut av senga, krabbet og slepte seg selv ned trappa til 

kjøkkenet hvor kona hadde et brett med kaker på bordet og var i 
ferd med å legge et nytt brett inn i ovnen.

Med de siste gjenværende kreftene han hadde klarte han å klatre 
opp på en kjøkkenstol før han sank sammen over kjøkkenbordet 

og strakk hånden ut for å fiske fram en varm kake.

Kona spant rundt, klasket mannen på hånda med tresleiva og 
sa, «Ikke rør dem. De er til begravelsen.»

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 
2/2015 var : Sommerfugl

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

Ingeborg og Erlend Mod Grønnerud, 
Brandval
Amund Slaastad Godtlund, Skotterud
Karsten Andreassen, Åbogen

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

Gratulerer!

Løsningsord:

Navn:

Adresse:

Postnr./sted:

Klipp her

3

4 1

1 4

2

Barnesoduko B
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Rentesituasjonen i Norge 
– kort statusrapport fra dNB markets

Korte renter
Rentene har aldri vært så lave som nå. 
Pengemarkedsrenten som er 3 måneders 
Nibor ligger pr. 18. august på 1,21%. Det 
lave rentenivået har gjort at lånekostna-
dene er de laveste på 25 år. Rentene på 
innskudd er dermed også svært lave. Det 
store spørsmålet er hvor lenge rentene vil 
bli værende på dette nivået. DNB Markets 
tror at det vil komme ett rentekutt til fra 
Norges Bank mot slutten av året og at ren-
tene ikke vil stige før mot slutten av 2016.

Det lave rentenivået har gjort at det er lite 
lønnsomt å ha penger i bank. Alle bør der-
for ta en sjekk på at de plasseringene en 
har tar hensyn til at renten er lav.  Dette 
gjelder spesielt for pensjonsoppsparing 
som ofte har en svært lang tidshorisont. 

De lave rentene har gjort at boligprise-
ne har økt mye de senere årene. Man må 
 regne med at dersom rentene øker vil 

// Tekst: Roy Drilen og Terje Kisamoen, DNB //

bolig prisene ikke utvikler seg i samme takt 
som i de senere årene og kanskje falle.  Ta 
hensyn til dette når man kjøper bolig slik 
at man ikke kjøper en bolig man ikke har 
råd til å beholde om renten går litt opp 
 eller det skjer andre uventede hendelser.

Lange renter
De korte rentene i Norge styres av Norges 
Bank. Når det gjelder de lange rentene, 
og da snakker vi om renter som f.eks. kan 
 bindes i 10 år, så styres disse av det som 
skjer i utlandet, spesielt USA og Europa. 
USA har antydet renteøkning allerede i 
høst. Vi anslår derfor en meget forsiktig 
oppgang i de lange rentene i løpet av årene 
fremover. 

Hva betyr dette for meg?
Det er dessverre ikke høy innskuddsrente 
å få på sine sparepenger for tiden.  Forde-
len er større for de med lån. Her er renten i 
dag ca 2,5% lavere enn for 4 år siden. Hvis 

Denne grafen viser 
utviklingen til 10 års 
renten i Norge
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man har et lån på kr. 500.000,00 utgjør 
dette kr. 1.040,00 pr måned i lavere rente-
utgift før skatt. Hvis renten går tilsvaren-
de opp, så øker renteutgiftene tilsvarende. 
Ønsker man å sikre seg mot at lånerentene 
stiger, kan man i dag gjøre rentesikringer 
opptil 10 år som også er historiske lave. 

Det er lurt å utnytte muligheten til å spare 
og nedbetale lån nå mens renten er lav. Å 
legge seg til et høyt forbruk når renten er 
lav kan slå tilbake. Hva med å tenke pen-
sjon ? Spesielt er det viktig for de unge å 
tenke pensjonssparing. 

Det er viktig å sette mål og ha en plan 
for egen sparing, spre sparingen og spar 
jevnlig – inngå gjerne en spareavtale som 
 inkluderer både banksparing og annen 
type sparing med forskjellig risiko og tids-
horisont.

Vi anbefaler at man sikter seg inn på å ha 
spart opp cirka to årslønner til den dagen 
man skal gå av med pensjon. Mange er ak-
tive og i god form i hvert fall første årene 
av pensjonstilværelsen, og da kan det være 
greit å ha litt ekstra å rutte med.

Denne grafen viser 
utviklingen til den 
flytende 3 mnd 
 pengemarkedsrenten

Onsdag 30. september Milepelen, Sand
Torsdag 1. oktober Rådhus-Teatret, Kongsvinger

Søndag 18. oktober Rådhuskinoen, Flisa

Forestillingene spilles kl. 19:00

Billetter: 350,- (eks. avg.)

Med: 
Ragne Grande, 
Herman Bernhoft, 
Helle Haugsgjerd, 
Duc Mai-The og 
Åsmund Brede Eike

Regi: Lars Erik Holter 
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Porsjoner: 6

Ingredienser
•	 700 g benfritt lammekjøtt , eventuelt 

kokekjøtt av storfe 
•	 1 1⁄2 l vann 
•	 1⁄2 stk purre i biter 
•	 1 stk løk i biter 
•	 2 stk gulrot i terninger 
•	 2 skiver sellerirot i terninger 
•	 2 skiver kålrot i terninger 
•	 2 stk persillerot i terninger 
•	 4 stk potet i terninger 
•	 1⁄2 stk kjøttbuljongterning 
•	 2 ts salt 
•	 1 ts pepper 
•	 2 ss finhakket frisk timian 

 Slik gjør du:

1. Skjær kjøtt i terninger. Kok opp vann 
og ha i kjøttet. La det koke opp på ny, 
skum av og senk varmen. La kjøttet 
trekke til det er mørt, ca. 1 time.

2. Ha grønnsaksterninger og 
buljongterning over i gryten med kjøttet.

3. La suppen småkoke i ca. 15 minutter til 
grønnsakene er møre. Smak til med salt 
og pepper, og dryss over finhakket timian 
før servering.

Server suppen med flatbrød eller ferskt 
brød og smør.

Kjøttsuppe
      

Kilde: matprat.no

Hva passer vel bedre en kald og våt dag enn glohet kjøttsuppe? 
Denne suppen kan varieres i det uendelige, og du kan tilsette 

grønnsaker og kjøtt etter sesong, tilgjengelighet, og - ikke minst - 
din egen smak.
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Nye fjes hos KOBBL: 

ANJA KVærNMo er ansatt som Eiendomsmegler i KOBBL  Eiendom 
AS. Anja har arbeidet som eiendomsmegler i Oslo og i Kongsvinger 
tidligere, og hun er nå tilbake i bransjen etter en periode med 
 arbeidsoppgaver utenfor meglervirksomhet. Anja har mange års 
erfaring fra Servicebransjen. Hun har jobbet direkte med kunder 
og har også hatt leder- og oppgjørsansvar. Trening av hest, hund, 
helse, miljø og trivsel kosthold og natur er saker som er viktige for 
henne. 

KIM-oTTo JohANSEN er ansatt som Eiendomsmegler fullmektig 
på KOBBL Eiendom AS. Kim-Otto er 25 år og utdannet som Eien-
domsmegler, med en Bachelor Eiendomsmegling ved Handelshøy-
skolen i Bodø fra våren 2015. Kim-Otto kommer fra  Rælingen, og 
flytter hit til Kongsvinger. Som person er han en sosial, kreativ og 
munter type. Han liker å reise, trene og være sammen med venner 
og familie. Han kommer til KOBBL Eiendom fra en stilling som inves-
teringsrådgiver hos Forum Securities. 

KOBBL Eiendom har de siste årene utviklet seg til å bli markedsleder i Kongs-
vinger på salg av spesielt borettslagsleiligheter, men KOBBL Eiendom megler 
også eneboliger og nye boliger. 

ThoMAS hAUGErUd er ansatt på KOBBL sitt felles eide datter-
selskap Boligbyggelagene i Norge Oppgjør AS, eller BONO som det 
forkortes til. I BONO arbeider vi med oppgjør i forbindelse med 
eiendomstransaksjoner. Selskapet ble etablert i fjor og har tar nå 
 oppgjør for flere boligbyggelag sine eiendomsselskaper i østlands-
området. Thomas har bestått oppgjørseksamen. Han vil også avlegge 
sin siste eksamen på hans Bachelorutdanning i økonomi og adminis-
trasjon til jul. Foruten BONO, vil Thomas i høst bidra med sin kompetanse hos 
KOBBL. Han er der tiltenkt å hjelpe til i travle perioder som budsjettering og 
årsoppgjør. Thomas er 24 år, og kommer fra Bø i Telemark og har nå flyttet 
til Kongsvinger. Når han har mulighet, er han veldig glad i å dra utenlands og 
besøke andre land. Ellers er golf den store lidenskapen i sommerhalvåret.

Vi ønsker alle tre varmt velkommen til KoBBL!
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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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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 
medlemskort

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  
kulturpersonligheter i distriktet?”

3 1 2 4

2 4 3 1

1 2 4 3

4 3 1 2

1. Dagny Juel
2. Hans Børli
3. Tom Stræte Lagergren, alias «Matoma»
4. Aleksander Ryen, alias «Luger»
5. Øivind Roos
6. Per-Øivind Skarphol
7. Levi Henriksen
8. Jorunn Johansen
9. Matilda Gressberg
10. Jonas Lie
11. Contrazt
12. Thomas Mårud
13. Stig Fonås
14. Lars Ovlien
15. Drum Ladies

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 

3 4 2 1 6 5

5 2 4 6 3 1

6 1 5 3 4 2

1 5 6 4 2 3

2 6 3 5 1 4

4 3 1 2 5 6
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Trivselsprisen
KOBBL og dNB ønsker å motivere og skape engasjement ved å 

dele ut TRiVsELsPRisEN

Kjenner du noen i ditt nærmiljø, eller kanskje er det din egen 
forening som er den trivselskaperen vi jakter på. Send oss forslag 

på kandidater. Husk at små tiltak også er nødvendig for trivsel-
en. Det sies at bilder sier mer enn tusen ord så legg gjerne med 

bildemateriale ved innsendelse av nominasjonsskjemaet.

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

Statutter og nominasjonsskjema til prisen 
får du ved å henvende deg på KOBBL og 
hos DNB. Vi vil gjerne ha tips om kandi-
dater så tidlig som mulig. Kanskje er det 
nettopp du/dere som hedres som kandidat 
til Trivselsprisen i år.

 
Trivselsprisen 2015
Har du forslag på kanditater til Trivselspri-
sen? Send inn ditt forslag til adm@kobbl.
no

Tidligere vinnere:
2014 – Drum Ladies og Glommasvingen  
  Janitsar
2013 – Kongsvinger Skøyteklubb
2012 – Trond-Erik og Grethe Tuhus Bråthen
2011 – Scene U
2010 – Vennersberg I brl
2009 – Byen Vår
2008 – Torsdag på festningen
2007 – Puttaras venner
2006 – KIL Ski
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Med Bredbånd 50 kan alle i familien 
strømme filmer og musikk, spille online, 
surfe, chatte, snappe, twitre og mye, mye 
mer. I tillegg får du alle T-We tjenestene 
som Start forfra, Ukesarkiv og TV-arkiv fra 
Canal Digital inkludert i abonnementet. Med 
T-We Box får du også tilgang til TV-kanalene 
og opptakene dine på iPad.

Oppgrader bredbåndet ditt på canaldigital.no

Sørg for nok kapasitet 
til alle i husstanden.

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

Prisen vil, såfremt det finnes aktuelle kan-
didater, bli delt ut hvert år.

2. Prisens innhold
Trivselsprisen består av et diplom til pris-
vinneren/-vinnerne, samt et pengebeløp 
på kr. 25.000,-. Juryen kan vedta å dele 
prisen mellom flere aktuelle kandidater.

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

4. Juryen
Juryen består av representanter fra DNB, 
KOBBL, Glåmdalen, Kongsvinger kommu-
ne og elevrådsrepresentant fra én av kom-
munens videregående skoler.

En pris 
innstiftet av:    

Ring oss 
på 04800  

hele døgnet, 
alle dager.

dnb.no

for Alltid åpentA
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Velgerne vil ha 
boligpolitikk

I en undersøkelse Ipsos MMI har gjort for NBBL kom det fram at 
hele 77 prosent mente at boligpolitikk var en viktig del av 

valgkampen. Kun 5 prosent er ikke enig.

- Det er interessant, men ikke  overraskende 
at velgerne ønsker en valgkamp fylt med 
boligpolitikk. Bolig angår alle, uansett 
 alder og situasjon. I tillegg vil smart bolig-
politikk også påvirke andre viktige områ-
der som for eksempel miljø og transport, 
sier adm. direktør i NBBL, Thor Eek.

Samme undersøkelse viser at 66 prosent er 
for at det bygges flere boliger i eget bo- og 
nærmiljø.  Det er de unge i etablererfasen 
som er mest positive til fortetting.

- Vi trenger flere boliger, spesielt i og rundt 
de største byene. Boligbyggingen holder 
ikke tritt med forventet befolkningsvekst. 
Et større tilbud vil også bidra til å dempe 
boligprisene i pressområdene, mener Eek.

Både velgerinteressen og behovet for bolig  
bygging tilsier at politikerne må løfte fram 
boligpolitikken på en tydeligere måte. Så 
nå er det opp til de som stiller til valg å pri-
oritere boligpolitikk i sin kommune. For 
velgerne er interessert i det, og behovet 
for flere boliger er der.

Adm. direktør Thor Eek 
presentererer resultatet fra 
undersøkelsen som viser at 
folk flest er opptatt av bolig-
politikk. Fra NBBLs boligpoli-
tiske konferanse 2015 
(foto: nyebilder.no) 

// Kilde: www.nbbl.no //
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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

 

E-faktura
KOBBL har nå inngått avtale om 
 eFaktura for våre andelseiere. Dette er 
et tilleggsprodukt til avtalegiro, og kan 
tegnes alene eller sammen med avtale-
giro.

Med eFaktura får du regningene rett i 
nettbanken i stedet for i postkassen, 
ferdig utfylt med KID-nummer. Alle 
eFakturaer må godkjennes av deg før de 
belastes konto. Efaktura godkjenner du 
med et klikk og du har full oversikt over 
betalt og utbetalte eFakturaer i nettbanken. 

Det er viktig at man ved både avtalegiro 
og eFaktura ikke betaler begge. Logg inn 

i nettbanken, gå til betaling og betalings-
avtaler og søk opp Kongsvinger og Om-
egns boligbyggelag, akiver så avtalen. 
Har du ikke eFaktura referanse kan de 
fås hos hos. Det er de 9 først nummerne 
i KID som på avtalegiroen. Ta kontakt 
med oss her på KOBBL ved spørsmål an-
gående eFaktura eller avtalegiro. 
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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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hos alle samarbeidspartnere som gir tilbud til medlemmer. Du får også flere nye fordeler
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Billån for boligbyggelagsmedlemmer:
 – 1000 kroner i bonus* rett inn på Medlemskortet ditt
 – Rente fra nom. 4,50 % / 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. 

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.

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 
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alltid noen hjemme
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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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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.
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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,-.
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5% bonus med aktivert Fordelskort på alle reiser langs Norskekysten. Gjelder også lugar.
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tlf: 922  18 112, e-post: bin@bi-reiser.no 

alltid noen hjemme
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SENTRALE FORDELER

Hello - mobil for medlemmer
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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• 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

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

steinspruten Bilglass
Reparasjon av glass: Verdikupong kr 250 og kr 100 i bonus.  Bytte av glass: Kr 300 
i bonus.  Forsikringskunder av Forsikring for medlemmer (levert av Vardia) får i 
tillegg redusert egenandelen med 1000 kr ved bytte av glass. Øvrige produkter: 
20 % i bonus.  Bonus forutsetter at medlemskortet er aktivert og at kortnummer 
fremvises slik at kortnummer registreres på ordren.
www.steinspruten.no

dEKK1
Dekk1 har et bredt utvalg innenfor både dekk og felger, og har stor kapasitet med 
topp moderne dekkhotell. 5 % bonus på alt av varer og tjenester og mange gode 
tilbud, se http://www.fordelskortet.no/kongsvinger/leverandorer/dekk1
www.dekk1.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.
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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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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

38

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
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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.
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Returadresse: KOBBL, Postboks 8, 2201 Kongsvinger

B economique

kontakt en kobblmegler i dag !
kai olav ryen: 62 82 37 30 / 976 55 986
Jo Heiki Støve: 62 82 37 26 / 918 62 684
Jonas Sandermoen: 62 82 37 38 / 992 23 192

Vi Spanderer

takSt
 

Ingen kostnad før boligen er solgt! 
* taksten er inkludert i meglerprovisjonen  ved salg av andelsbolig. 

Vi dekker alle kostnader inntil boligen er solgt!

kampanJen Varer ut oktober 2015.

*

Høstkampanje

tlf: 62 82 37 34


