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-  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 KOBBL med årlig medlemskontingent

-  Et juniormedlemskap kan ikke i noen tilfelle 
 overføres før det året andelseier fyller 18 år

Juniormedlemskap
Ansiennitet i KOBBL blir stadig viktigere ved 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 KOBBL 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 KOBBL og i gruppen av boligbyggelag med felles forkjøpsrett, når de senere 
skal ut på boligmarkedet for første gang.

JUNIORMEDLEMSKAP: INGEN KONTINGENT FØR DET ÅRET MAN FYLLER 18 ÅR!
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Kjære medlem!
// Leif Næss, styreleder KOBBL //

Gjennom media og i egen info til alle bo-
rettslag/sameier, har styret i KOBBL gjort 
kjent at adm.dir. siden 2009, Sven Nylæn-
der har sluttet i KOBBL. Beslutningen har 
Sven Nylænder og styret kommet fram til 
i fellesskap.  Bak denne beslutningen ligger 
uenighet om hvilke verdier som skal være de 
bærende i lederskapet av KOBBL.

Siden oppstarten i 2009, har Nylænder i 
samarbeid med en stab av dyktige og kom-
petente medarbeidere sterkt bidratt til 
at KOBBL har reist seg, etter en periode i 
2007/2008, der en rekke uheldige investe-
ringer og prosjekter førte selskapet inn i en 
alvorlig økonomisk krise.

KOBBL fremstår i dag som en vital aktør, 
med en sunn økonomi og som igjen er i 
stand til å spille en aktiv rolle innenfor for-
valtning/drift og bygging av boliger. 

Det er viktig å understreke at den kompe-
tanse og serviceinnstilling som kjenne-
tegner KOBBL, og som våre eiere, boretts-
lagene, frem til nå har kunnet benytte seg 
av, fortsatt finnes innenfor KOBBL’s lokaler 
i Brugata, hos en stab av dyktige og svært 
kompetente medarbeidere. Med andre ord 
betyr ikke lederskiftet at servicegraden 
overfor våre eiere og publikum vil endre seg.

Styret har allerede startet prosessen med å 
rekruttere etterfølgeren til Sven Nylænder. 
Frem til denne er på plass vil undertegnede 
gå inn som arbeidende styreleder.

Vi takker Sven Nylænder for hans innsats 
gjennom drøyt 8 år – en innsats som har 
brakt KOBBL tilbake i posisjon til aktivt å 
kunne bidra innenfor boligreisning, forvalt-
ning og rehabilitering av eksisterende bolig-
masse. 

Leif Næss
Styreleder



ByggBra

El-bil i boligselskap
I Kongsvinger er temaet EL-bil mer og mer aktuelt. Det blir stadig 

flere som kjøper seg EL-bil og hybrid-biler. Spesielt nå den siste tiden 
som EL-bil leverandørene kommer med nyere versjoner med vesent-

lig lengre rekkevidde enn tidligere. 

// av Tom Magne Langholm,
bygningskonsulent KOBBL //

Før var det Tesla som var den ledende innen 
rekkevidde, men nå kommer de andre merkene 
med god rekkevidde til en hyggelig pris. Det er 
nå derfor lettere for folk flest å gå til innkjøp av 
EL-bil, nå som man i de fleste tilfeller klarer seg 
med bil som har rekkevidde opp til 500 km.

Hvor skal alle lade bilene sine? 
Man får ofte med seg en ladekabel med bilen 
som man kan plugge inn i et vanlig støpsel. Til 

sine kunder sier noen forhandlere at dette ikke 
er noe problem. Dette er ikke en god løsning. 
Man bør ha en eller annen form for ladestasjon 
som er bygget for å tåle påkjenning over tid. Det 
er varierende hva en bil trekker ved ladning, og 
en vanlig veggkontakt tåler ikke større belast-
ninger over tid, noe som fører til stor brannfare.

I borettslag er det kanskje ikke i dag så mange 
EL-bil brukere, og det er ikke lagt opp noen la-
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El-bil i boligselskap

destasjon for beboerne. Har noen av beboerne 
som har EL-bil vært i kontakt med styret for å 
sette opp en i sin garasje? Trolig er det nok noen 
som lader i god tro i sin garasje med at dette er 
god løsning, men om en ikke har en ladestasjon, 
så er dette brannfarlig.

Hvem tar investeringen?
Borettslag bør gå inn å forskuttere innvesterin-
gen ved å etablere ladestasjoner i boligselska-
pet, men det er brukerne som må betale dette 
på lik linje med de som kjører bensin og diesel 
biler. Her må borettslaget ha et abonnement for 
dem som ønsker tilgang til ladestasjon (dette 
skal dekke innvesteringen), og at brukerne også 
betaler for strømforbruket.

Det er viktig at man prosjekterer dette anleg-
get slik at anlegget har stor nok kapasitet til og 
bygges ut med tiden, ettersom det kommer flere 
brukere. Det er ikke sikkert at strømleverandø-
rene har stor nok kapasitet på trafostasjonen el-
ler at kablene ikke er store nok. Så her må man 
prosjektere i samarbeide med strømleverandør, 
elektriker og eventuelt boligbyggelaget. Det 
finnes også tilskuddordning som man kan søke 
gjennom fylkeskommunen. 

KOBBL kan hjelpe
Teknisk avdeling i KOBBL ønsker å være en god 
støttespiller til boligselskapene, slik at når de 
skal i gang med prosjektering, vil det være na-
turlig å henvende seg til KOBBL for videre vei-
ledning. 

02.02.17 ble det arrangert en temakveld om EL-
bil og EL-bil lading. Her var det Jan Tore Gjøby 
fra  Enmira som holdt presentasjonen. Vi kom-
mer til å samarbeide med Jan Tore Gjøby når vi 
skal finne løsninger for boligselskap, og lokale 
elektrikere. Ta gjerne kontakt,  så finner vi sik-
kert en god løsning.

Kontakt:
Tom Magne Langholm
Bygningskonsulent 
KOBBL AL 
Mobil: 948 75 306
to@kobbl.no

EL-bilen er kommet for å bli i mange, mange år. I illustrasjonen ser man 
i hvor stor del EL-bilen blir brukt.

Handleturer

Ferie

Levering i barnehage / skole

Til og fra 
arbeid

Kjøring til 
fritidsaktiviteter

Arbeids-
sammenheng
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Kom innom og se den 
nye tapetkolleksjonen 

Six Senses
Kommer i butikkene i april

Six Senses er en moderne tapetkolleksjon fra Fiona 
som er designet for å imponere med sine grafiske 
mønstre. Kolleksjonen består av seks forskjellige 

designer i flotte farger, som spenner fra det urbane til 
det moderne med elementer som glitter, korn- og 
fargeeffekter – og som på sin individuelle måte vil 

sette et unikt preg på din vegg.

Husk at du har 
fast 20% rabatt 

+ 5% bonus 
hele året

12849_ad_for_bobra_march_165x240mm_no.indd   1 2/17/17   3:29 PM
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I år mottar du kun giro for medlemskontingent. 
Medlemskortet som ble sendt ut i fjor er for 2 år!

Husk å betale kontingenten i tide.

Medlemskontingent 2017

Er du boende medlem, dvs. bor i 
en leilighet knyttet til KOBBL, blir 
medlemskontingenten din trukket av 
fellesutgiftene i januar – uten at du 
vil merke dette. På giroen vil det da 
stå kr. 0,- 

Medeiere og ikke-boende betaler kr. 
300,- pr. år. Medeiere må betale, da 
det kun er én medlemskontingent 
som ligger i fellesutgiftene.

Dersom du er medlem og pr. nå ikke 
har mottatt giro for 2017, har du an-
tagelig glemt å informere oss om ny 
adresse. Ta kontakt med oss snarest!

Det er viktig at du får betalt kontin-
genten i tide, slik at du ikke blir slettet 
som medlem og mister oppspart 
ansiennitet og mulighet for fine 
medlemsfordeler.

Husk å melde adresseforandring til oss 
– så kontingent og medlemskort 

kommer frem til deg!
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Alle medlemmer i KOBBL har tilgang på en 
rekke rabattordninger hos ledende butikk- og 
varehuskjeder. Har du aktivert fordelene dine, 
får du også bonus på toppen, uansett tilbud og 
rabatter. Skal du for eksempel pusse opp, får 
du materialene billigere hos utvalgte bygge-
varehus. Trenger du noe til hjemmet ditt, har 
du alltid 5 % bonus hos Expert og Tilbords. Du 
kan også sikre deg rimeligere fritidsartikler 
hos G-Sport/G-MAX, og få glede av gode reise-
tilbud eller medlemsdager eksklusivt for med-
lemmer av boligbyggelaget. 
 For å få tilgang til disse medlemsfordelene, 
må du aktivere ditt medlemskort. Karen Marie 
Torp Hansen, som har ansvar for medlemskap 
i KOBBL, ønsker at enda flere medlemmer skal 
få utnyttet medlemskapet sitt til det fulle. 
 – Vi ser en enorm økning i antall medlem-
mer som aktiverer fordelene sine og bruker 
medlemskortet aktivt. I tillegg til å tjene opp 
bonus, får disse medlemmene  informasjon om 
gode tilbud på e-post. Vi ønsker at alle med-
lemmer får tilgang til disse unike fordelene, 
sier hun.
 Karen Marie sier det er svært enkelt å akti-
vere medlemskortet, og minner om at du kun 
trenger å gjøre det én gang. Har du ikke akti-
vert medlemskortet ditt ennå, bør du gå inn på 
kobbl.no og gjøre det. 

Digitalt medlemskort 
Karen Marie anbefaler også alle medlemmer å 
legge inn et betalingskort på ”Min side”. Det 
gjør at du vil få bonusen registrert når du be-
taler med dette kortet, uavhengig av om du har 
med deg medlemskortet eller ikke. For å få bo-
nus må du dra medlemskortet eller registrert 
bankkort i betalingsterminalen.

Du finner oversikt over alle dine medlemsfor-
deler på kobbl.no.

Få mer ut av dine 
medlemsfordeler

Sørg for at du i år får fullt utbytte av ditt KOBBL-medlemskap.

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

Aktivering av medlemskortet:

• Gå inn på www.kobbl.no
• Trykk på Medlemskap og Aktiver 

fordelskortet
• Tast inn medlemsnummer 
 og postnummer
• Fyll inn opplysningene og bekreft
(Har flyttet i det siste, og får feilmelding, 
prøv med ditt gamle postnummer.)

Trenger du hjelp til å aktivere kortet
ditt, så hjelper vi deg!
Ring KOBBL på tlf: 62 82 37 37
eller kom innom oss!

Husk å betale giroen på medlemsskapet i KOBBL i 
tide. Medlemmer under 18 år slipper å betale kontingent.
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En alliansebank i 
Telefon 62 97 00 66  
post@odal-sparebank.no • www.odal-sparebank.no

Vi er opptatt av  
lokal tilstedeværelse! 
Hos oss får du personlig rådgivning som hjelper deg  

å ta gode økonomiske valg på de viktige tingene i livet.  

Og med våre digitale løsninger ordner du enkelt opp  

i hverdagsøkonomien - når som helst og hvor som helst.

Velkommen til oss  

– lokalbanken ved din side.

Ove Ingebrigtsen
Avdelingsbanksjef, Kongsvinger

Eidskogveien 54
Tlf: 62 81 57 01

Flissenteret er totalleverandør v/rehabilitering av bad, kjøkken og oppussing av leiligheter. 
Vi har egne håndverkere: Rørlegger, murer/ flislegger, snekker og maler.

Øvrige 
fliser og baderomsmøbler  

-25%
av veil. pris, ikke bestillingsvarer. Åpningstider: Mandag til fredag 09.00-17.00. Lørdag 10.00-14.00. www.flissenteret.no

Tilbudene gjelder t.o.m. 12/4-17, eller så langt lageret rekker.

-30%
Nobilia kjøkken Møbel 80 cm

med speil

kr 4.350,-

Vera 
dusjkabinett

90x90 (9.900,-)

nå 6.900,-

Kjøkken
utstillingsmodell

kr 27.500,-
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Når FM-nettet slukkes over hele landet i år, vil du kun få inn enkelte lokale 
radiokanaler på din gamle FM-radio. Dersom du fortsatt ønsker å høre på 
riksdekkende kanaler, må du skaffe deg en radio som kan ta inn DAB+ sig-

nalene. Dato for slukking i Hedmark og Oppland er 26. april.

// Tekst: Marta Holstein-Beck. Foto: Anne Elisabeth Næss og produsentene //

Alt du trenger å vite om DAB 

DAB står for Digital Audio Broadcasting, og blir 
den nye standarden for radiosignaler i løpet av 
2017 i hele Norge. For en vanlig radiolytter be-
tyr det å lytte til radio via DAB+ at du får en 
krystallklar lyd. Du slipper altså skurring når 
du først har fått inn kanalen, forklarer Ino Nil-
sen, salgsleder ved Expert City i Oslo sentrum.
 Han har allerede solgt hundrevis av DAB-ra-
dioer til kunder som vil være forberedt når 
FM-signalene slukkes. 
 – Vi har radioer fra ca. 200 til 30 000 kr, så 
alt kommer an på hva du ønsker av kvalitet på 
lyd, funksjon og design, forklarer han.
 Når du skal kjøpe en ny radio, bør du tenke 
over om du har andre behov enn bare å ta inn 
radiosignalene. Enkelte av radioene kommer 
med en CD-spiller, og andre gir deg mulighet 
til å strømme musikk fra din telefon, enten via 

Har du ikke DAB+ radio? Fortvil ikke, forhandlerne har godt utvalg i radioer fra 200 til 30 000 kroner. 

En svært populær radio er Amadeus Musica som har god 
lyd, og som i tillegg til å ta inn DAB+ og FM signalene gir 
mulighet for strømming av musikk via Bluetooth. Fås kjøpt 
hos Expert.

Bluetooth, Spotify Connect eller internettra-
dio via hjemmenettverket ditt. Dermed kan du 
få et radioapparat som fungerer som et stereo-
anlegg. 
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Ino Nilsen hos Expert City selger mange DAB + radioer for 
tiden. – Mange ønsker å være forberedt i god tid før FM 
nettet slukkes helt, sier han.

FM-nettet slukkes i løpet av 2017

Se når ditt fylke går over til DAB+:
•  Nordland: 11. januar
•  Trøndelag og Møre og Romsdal: 
 8. februar 
•  Telemark, Buskerud, Hedmark 
 og Oppland: 26. april
•  Sogn og Fjordane, Hordaland, 
•  Rogaland og Agder-fylkene: 21. juni 
•  Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold: 
 20. september 
•  Troms og Finnmark: 13. desember 

Du kan lese alt om DAB+ på www.radio.no

 Det finnes også et stort utvalg av de enkle 
modellene som til en rimelig penge gir deg mu-
ligheten til å lytte til ditt favorittprogram som 
sendes med DAB+ signalene. Har du en nyere 
FM-radio i god kvalitet, kan du også vurdere 
å kjøpe en adapter som gjør at du kan få inn 
DAB+ signalene til denne.
 Når du har skaffet deg et DAB-apparat, er 
det ikke mye som skal til for å få inn signalene. 
 – De fleste radioene har en innebygget an-
tenne, og når du har koblet til strøm vil radioen 
automatisk søke etter og laste inn radiostasjo-
nene. Disse vises i displayet, slik at du enkelt 
kan velge den stasjonen du ønsker å høre på, 
sier Nilsen.

Er du usikker på om du har en DAB-radio 
eller ikke?
En enkel måte å sjekke radioens tekniske for-
mat på er å lete opp kanalene NRK Sport eller 
P5 Hits. Dersom du får inn disse med tekstin-
formasjon og lyd, kan du med sikkerhet slå fast 
at apparatet har DAB+.
 Spesielt mange lytter til radioen når de kjø-
rer bil. Fordi bilradio på en eller annen måte er 
integrert i bilens panel, er det ikke alltid like 
enkelt å få byttet ut apparatet. Fredrik Gas-
mann hos Steinspruten Bilglass har alle rådene 
du trenger for å få inn DAB+ signalene i bilen.
 Å skifte ut hele radioen blir for mange bil-
modeller ingen god løsning. Ofte ser det ikke 
pent ut, eller det passer rett og slett ikke inn. 
Derfor er det som regel en adapterløsning som 
er det mest hensiktsmessige i bil, forklarer 
han.
 Den enkleste og rimeligste løsningen er en 
adapter som du plugger inn i sigarettenneren. 
Ulempen her er at antennen blir liggende løst 
og at adapteren ikke er festet til panelet. 
 – Jeg vil ikke anbefale adapter som en varig 
løsning på en bil du skal ha i flere år, men det 
er en god løsning for de som har en gammel 
bil, og som ønsker seg et rimelig alternativ, sier 
Gasmann.
 En mer avansert og delvis skjult løsning er 
den såkalte ”Plug & Play”-løsningen som også 
er trådløs. Selve adapteren festes til bilpanelet, 
og antennen festes slik at den blir usynlig. Gas-
mann anbefaler at en profesjonell monterer 
denne løsningen. Adapteren gir foruten radio 
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BRUK DiNE MEDLEMsFORDELER!

Hos Expert får du 5 % bonus på toppen av 
alle rabatter og tilbud. 
Hos Steinspruten Bilglass får du 10 % 
rabatt og 5 % bonus på adapter til bil-
radio eller montering av ny radio i bilen. 

Har du ikke aktivert fordelene enda? 
Husk å aktiver og få bonus på toppen ved 
å gå inn på fordelerformedlemmer.no

Dårlig mottak i bilen? 
Den vanligste årsaken til dårlig mottak av 
DAB + signalene i bil er feil montering av 
antenne. Den må monteres vertikalt, og skal 
ofte jordes til bilens karosseri. Er du usikker 
på monteringen av en DAB+ adapter, søk 
hjelp hos en profesjonell montør. Hos Stein-
spruten kan du få montert adapter du har 
kjøpt et annet sted, og her kan du også få 
råd og veiledning vedrørende løsning som 
passer best til din bil. 

På dabauto.no kan du finne både produkter 
og verksteder dersom du trenger hjelp.

Adapteren Pure Highway er et eksempel på en del-
vis skjult løsning til bil. Denne løsningen er god for 
alle biler, og er et prisgunstig alternativ. Som med-
lem får du 10 % rabatt på og 5 % bonus på både 
adapter og montering hos Steinspruten Bilglass.

Amadeus Lacuna er en kraftig radio med gode høyttalere. 
Med den kan du i tillegg til å ta inn DAB+ og FM-signalene, 
også få inn internettradio og strømme musikk direkte fra 
Spotify eller via Bluetooth. Fås kjøpt hos Expert.

Tivoli Pal+ er en liten reiseradio med klassisk design. 
Radioen har god batterikapasitet og svært god lyd, alarm-
funksjon og er lett å betjene. Fås kjøpt hos Expert.

også mulighet til å strømme musikk fra telefon 
og ta telefonsamtaler. Denne løsningen er pris-
gunstig og passer til alle biler.
 Den beste løsningen for å få inn DAB+ i bil 
er en skjult løsning. Denne adapteren monte-
res bak radioen, og vil ikke synes i det hele tatt. 
Den gjør at du kan bruke din bilradio slik du 
alltid har gjort, bare at den nå tar inn DAB+ sig-
nalene.
 – Denne løsningen er desidert den beste, 
men det kreves at bilen er forholdsvis ny, for-
klarer Gasmann.
 Din lokale Steinspruten-forhandler kan 
hjelpe deg med å velge den beste løsningen for 
din bil.

Du kan lese alt om DAB+ i bil på dabauto.no
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Entreen er det siste du ser på vei ut, og det første du ser på vei hjem igjen. 
Med en praktisk og stilig gang skaper du ro og orden i hjemmet, samtidig 

som du sørger for at gjestene får en fin velkomst.

// Tekst: Marta Holstein-Beck. Foto: Modena Fliser og Lampehuset //

Skap en stilig velkomst

Som regel er gangen liten, og kan derfor pusses 
opp raskt og uten alt for store kostnader. Når 
du skal pusse opp gangen, er materialvalg noe 
av det viktigste du tenker på.
 – Fuktighet, snø og sand blir gjerne med inn 
i entreen, og derfor er det viktig å ta hensyn til 
slitestyrke og fuktbestandighet på materialene 
du velger, råder Pål Gundersen i Modena Fliser. 
 Han sier fliser er et materiale som egner seg 
meget godt som gulv i gangen. 
 Keramiske fliser er fuktbestandige, og tåler 
fint å ligge i et inngangsparti. Fliser som eg-

ner seg spesielt godt til en entré, har også høy 
standard når det gjelder slitestyrke. 
 – Det er det viktig at du spør om når du kjø-
per fliser, sier han.
 Hvilken stil du skal velge på flisene er helt 
opp til deg, og enkelte har vanskelig for å velge 
mellom de utallige designene, fargene og stør-
relsene. Pål Gundersen sier stadig flere bruker 
større fliser, også i mindre ganger.
 Det er ikke uvanlig å legge 60 x 60 cm fliser i 
små rom, men det er også en trend å legge min-
dre fliser som heksagon eller fliser i fiskebens-

Fliser egner seg svært godt på gulvet i gangen, og du kan i dag få akkurat den stilen du ønsker deg. Dette gulvet, i det 
populære fiskebensmønsteret, ser ut som tre, men er laget av fliser. 
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mønster. Også fliser i betonglook med varme 
gråfarger er et populært valg til entreen.
 Han forteller videre at de som ønsker seg et 
parkettgulv i gangen, bør sjekke ut trefliser.
 – Ny produksjonsteknologi gjør at fliser får 
både fargespill og struktur som ekte tre, og har 
samtidig de positive egenskapene til keramiske 
fliser. Om en ønsker utseendet til parkett, men 
samtidig er redd for slitasje og fukt, er kera-
miske trefliser et utmerket valg, sier Gunder-
sen.

Lyse eller fargerike vegger?
På veggene er det greit å tenke på om du øn-
sker lyse eller fargerike vegger. Ta i så fall hen-
syn til om du har dagslys eller ikke i din gang. 
Kunstlys gir en annen effekt, og velger du sarte 
ton-i-ton farger, kan du risikere å ikke se for-
skjell på disse dersom du ikke har rikelig med 
dagslys. Skal du ha ulik farge på veggene, er det 
altså smart å velge noe som gir større kontrast.
 Uansett om du har dagslys i gangen eller 
ikke, bør du sørge for god belysning. Dette for å 
få god oversikt over tingene som du trenger på 

travle morgener. En taklampe som lyser godt 
er et bra utgangspunkt. Velg gjerne en ener-
gisparende pære, slik at lyset kan stå på hele 
døgnet. I tillegg kan du lyse ekstra opp der du 
trenger det mest. For eksempel ved å installe-
re en lysskinne over garderobeskapet eller ved 
speilet, eller å henge opp mindre lamper over 
småmøbler. Husk at hovedlyset bør kunne ten-
nes ved inngangsdøren.

Feng Shui  
Ifølge den gamle østlige tradisjonen Feng Shui 
strømmer energien inn gjennom inngangsdø-
ren, videre gjennom gangen og ut i hjemmet. 
Det sies at du ved å skape orden i gangen, lar 
energien flyte inn i hjemmet, og dermed kan 
oppleve høyere nivå av velvære. Om ikke alle 
er enige i dette, er de fleste antakelig enige i 
at en ryddig gang gir mer ro. Når du vet hvor 
nøkler, reflekser og paraplyer ligger, slipper du 
å stresse når du skal ut om morgenen. Under 
finner du noen smarte tips som sørger for or-
den i gangen.

Store fliser som disse, i 60 x 60 cm er populære i både små og store rom. Betonglook er en trend som fortsetter. En 
taklampe gir godt oversiktslys i gangen. Denne setter også et stilig preg. Vendela takplafond fra Lampehuset, kr 999
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Du kan gjerne lyse opp gangen med flere lamper. Har du 
plass, kan en gulvlampe både være praktisk og se stilig 
ut. Denne er fra Herstal og heter Tentacle, kr 3 999 hos 
Lampehuset.

Pusse opp?
Bruk dine medlemsfordeler!

Som medlem i KOBBL, har du mulighet til 
å benytte deg av en rekke gode medlemstil-
bud. Husk å aktivere medlemskortet ditt for 
å kunne få rabatt og bonus, og dra det i be-
talingsterminalen ved kjøp for å få bonus på 
toppen. 

Modena Fliser 
10 % rabatt på ordinære varer (veil. priser)
5 % bonus på alle varer
Flügger Farve 
20 % rabatt på ordinære varer. 
5 % bonus på alle varer
Lampehuset
5 % bonus på alle varer, også i nettbutikken

Les mer om dine fordeler på 
fordelerformedlemmer.no

smarte tips til gangen:

• Bruk skoskap og garderobeskap. Det 
gir et renere uttrykk enn åpne hyller og 
garderober.

• Utnytt høyden til oppbevaring. Det du 
ikke bruker daglig, kan du oppbevare i 
høyden.

• Ha nok knagger. Da vil du ikke oppleve 
at jakker ligger på gulv eller benk.

• Kjøp deg et lekkert nøkkelskap.
• Bruk alltid minst ett speil i gangen. 

Dette øker romfølelsen, gjør rommet 
lysere og er praktisk.

• Ha gjerne to lys på hver side av speilet. 
Det gir et flott uttrykk.

• Dersom du ikke har plass til en kom-
mode, kan det være smart å feste noen 
kurver på veggene hvor dere kan opp-
bevare diverse småting som panne-
bånd, hundebånd eller reflekser.

Heksagonfliser er både moteriktig på grunn av mønste-
ret, og svært praktisk å ha i gangen på grunn av egen-
skapene til keramiske fliser. 
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Advokat Helge Grimstad forteller at firmaet 
yter tjenester blant annet innen spørsmål 
relatert til eierseksjonsloven og borettslags-
loven, og de har spesialkompetanse innen 
bolig- og eiendomsrett.
 – Vi bistår alle boligselskap som er for-
valtet av KOBBL, herunder borettslag, eiers-
eksjonssameier, boligaksjeselskap- og andre 
selskapsformer. Ofte har styrene spørsmål 
relatert til eierseksjonsloven og borettslags-
loven, herunder blant annet spørsmål om 
utleie, felleskostnader, forkjøpsrett, salgspå-
legg og tvangsfullbyrdelse, vedlikeholdsan-
svar, vedtekter og husordensregler. Dess-
uten yter vi generell rådgivning til styrer i 

deres arbeid, og tilbyr kurs for styremedlem-
mer. Vi kan bistå innen alle problemstillin-
ger, herunder tvistesaker for domstolen, sier 
advokat Helge Grimstad, som utdyper at fir-
maet har spesialkompetanse innen bolig- og 
eiendomsrett. 

Fullservice advokatfirma
For medlemmene er det verdt å merke seg 
at våre advokater har lang erfaring fra ju-
ridisk rådgivning og prosedyre, og Økland 
& Co DA er et såkalt fullservice advokatfir-
ma som tilbyr kvalitetstjenester innenfor 
både forretningsjuridiske og privatretts- 
lige fagområder. 

 – Vi bistår både ved enkle 
og mer komplekse saker og yter 
juridisk bistand av høy kvalitet 
på konkurransemessige vilkår. 
Vi har oppdrag innenfor fast ei-
endoms rettsforhold, boligrett, 
arbeidsrett, arv, skifte og gene-
rasjonsskifte, barne- og familie-
rett, erstatning og forsikrings-
rett, helserett, insolvens og 
restrukturering, kontrakt- og 
entreprise, selskapsrett, skatt 
og avgift, eiendomsoppgjør, 
straff og tvisteløsning. Vårt fir-
ma bistår alt fra små til store 
virksomheter, boligselskaper, 
kommuner og privatpersoner.  
– Hos oss er våre kunder sikret – Vi kan bistå innen alle problemstillinger, sier advokat Helge 

Grimstad i Advokatfirmaet Økland & Co.

Juridisk bistand til 
boligselskap og medlemmer

Samarbeidsavtalen mellom Advokatfirmaet Økland og KOBBL 
ble startet våren 2016. Firmaet gir gunstige vilkår både til KOBBLs 

forvaltede boligselskap og til medlemmene.
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dekning innen alle rettsområder, sier advo-
kat Helge Grimstad.
      – Tilbudet medfører at det blir en lavere 
terskel for å innhente juridisk rådgivning, og 
det blir med dette en klar fordel å bruke oss, 
sier advokat Grimstad. 

Advokatfirmaet Økland & Co 
Økland & Co DA  er et veletablert advokat-
firma og er i dag Romerikes største. Økland 
& Co DA, i sin nåværende form, ble etablert 
den 1. februar 1982, da Ingjald Økland, Sig-
mund Øien og Morten Huser slo sammen 
sine advokatvirksomheter. Vi er stolte av vår 
lokale tilknytning og tilhørighet, sier advo-
kat Grimstad. Firmaet teller i dag 39 med-
arbeidere og er fremdeles i vekst. Av disse er 
29 advokater og en administrasjonsstab på 
10 medarbeidere.

4 kontorer
Vårt hovedkontor i Lillestrøm er sentralt 
plassert i Skedsmogata 3 A. Vi har også av-

Medlemsfordel 
Advokat Økland & Co 

KOBBL-medlemmer får 20 % rabatt 
på advokatens ordinære timesats. 

KOBBL-forvaltede boligselskap tilbys 
en halv time gratis bistand, 
deretter 20 % rabatt på advokatens 
ordinære timesats. 

Gjelder ved fremvisning av medlemskortet.

delingskontorer sentralt beliggende både i 
Sørumsand, Eidsvoll og Oslo. 

Kontaktperson: 
Advokat Helge Grimstad
Tlf. 64846081 / 98018111
helge@oklandco.no  
www.oklandco.no

Profesjonell hjelp innen bolig- og 
eiendomsrett
Advokatfirmaet Økland er rådgivere innen bolig-  
og eiendomsrett og yter bistand til styrer i borettslag 
og eierseksjonssameier, herunder ved vedlikehold, 
bygge- og entrepriseprosjekter, seksjonering/
reseksjonering, bistand ved mislighold og tviste-
saker samt bistand til beboere.
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Lillestrøm: Skedsmogata 3 A / Oslo: Nedre Vollgate 4 / Sørumsand: Sørumsandvegen 71 A / Eidsvoll: Saga 2 / Tel: 64 84 60 60 / E-post: post@oklandco.no / www.oklandco.no

www.oklandco.no

Advokatfirmaet Økland & Co DA er et Romerike-basert firma med 41 
dyktige medarbeidere og er Akershus’ største. Vi har vårt hovedkontor 
sentralt i Lillestrøm og avdelingskontorer i Oslo, Sørumsand og 
Eidsvoll. Våre advokater påtar seg oppdrag fra hele landet for både 
private og offentlige aktører. Vårt gode rykte og lange erfaring setter 
oss i stand til å løse mange typer oppdrag og gir en trygghet for 
klienter som søker vår bistand. Advokatfirmaet Økland & Co DA er en 
del av International Lawyers Network (ILN), et internasjonalt nettverk 
av advokatfirmaer med spesialkompetanse innen forretningsjuss.
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Trygg på nett. Forsikringen går ut på at du 
blir ivaretatt hvis du blir utsatt for identitets-
tyveri, og dekker opptil 1 million kroner i juri-
disk bistand. Forsikringen dekker også hjelp til 
å fjerne krenkende innhold på nettet. Du får 
opptil 100 timer bistand og opptil kr 100 000  
i juridisk bistand pr. sak. Forsikringen dekker 
deg og alle i husstanden uansett alder.

Nøkkelforsikring blir også en del av innbo-
forsikring med superdekning. Ved tap av nøk-
kel, vil du få dekket opptil kr 6 000. 
 Trygg på nett og Nøkkelforsikring har in-

gen egenandel, og er en del av Innboforsikring 
med superdekning.

Helårs reiseforsikring blir også oppgradert 
ved at forsikringssummene økes. Dette gjelder 
blant annet ved tap av reisegods, forsinket ba-
gasje og sykkeltyveri.
 – Blir sykkelen din stjålet, dekker reise-
forsikringen tapet med opptil kr 10 000. Har 
du reiseforsikring med superdekning for en fa-
milie, vil du få dekket tap av reisegods for opp-
til kr 200 000. Det er en dobling i erstatningen 
fra tidligere, forklarer Marie Brekke Karlsen i 

Nyheter fra 
medlemsprogrammet

// Tekst: Marta Holstein-Beck. Foto: Getty Images //

I år lanseres spennende nyheter for medlemmer - både innenfor forsikring 
og kredittkort. Innboforsikring med superdekning øker i omfang med to 

viktige, nye dekninger slik at du blir enda tryggere enn tidligere.   

Bekymringsløs surfing med Trygg på nett-forsikring. Den nye forsikringen hjelper deg hvis du blir utsatt for identi-
tetstyveri, eller hvis du vil ha fjernet uønsket informasjon om deg på nett.
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Forsikring for medlemmer. – En annen nyhet 
er at egenandelen fjernes fra reiseforsikringen.
 Det blir nye, gjeldende priser på forsikring 
fra i år. Disse og de nye dekningsområdene vil 
gjelde fra neste hovedforfall.

Ta kontakt med Forsikring for medlem-
mer for mer informasjon, gode forsikrings-
råd og tilbud.
På telefon: Ring 03712 
(mandag – fredag kl. 08:00 – 18:00)
På nett: Gå inn på forsikringformedlemmer.no 

Husk at du som medlem i KOBBL har krav på 
medlemspriser hos Forsikring for medlemmer. 
Samler du tre forsikringer eller flere, får du yt-
terligere samlerabatt på 18 %.

Kredittkort for medlemmer sørger nå for at 
du blir enda tryggere når du handler med kor-
tet. Uhellsforsikring og prisgaranti* er allerede 
inkludert når du betaler med kortet. Nå kom-
mer også reiseforsikring som et ekstra gode for 
de som bruker Kredittkort for medlemmer.
 Betaler du minst halvparten av reisens 
transportkostnader med kredittkortet, har du 
gyldig reiseforsikring for denne reisen.

Reiseforsikring fra forsikrings-
selskap eller fra kredittkortlev-
erandør?

Ja, takk – begge deler! Det sier for-
sikringsrådgivere hos Boligbyggelagenes 
Partner. Forsikringsselskapet tilbyr hel-
års reiseforsikring, som gjelder i det du 
går ut døren hjemme. I tillegg er du dek-
ket på alle reiser du foretar i løpet av et 
år.  

Reiseforsikring fra kredittkortleverandør 
gjelder for en gitt reise, dersom du betaler 
minst halvparten av transportkostnadene 
med kredittkortet. Denne forsikringen er 
et fint supplement til helårs reiseforsik-
ring. Du vil ha en bedre dekning dersom 
noe skulle skje på reisen. Du vil også kun-
ne få høyere erstatningsutbetaling når du 
har to forsikringer. 

 Les mer om fordelene ved å bruke Kreditt-
kort for medlemmer på kredittkortformedlem-
mer.no

Kredittkort for medlemmer gir deg i år 
enda flere muligheter til å samle bonus. 
Fjorårets medlemsundersøkelse viste at hele 
70 % av våre medlemmer handler på nett flere 
ganger i måneden, og ved å bruke Kredittkort 
for medlemmer får du tilgang på opptil 25 % 
bonus i 50 nettbutikker.

Bonuskalenderen er også en nyhet som gir 
deg muligheten til å samle ekstra bonus. Hver 
måned velges en leverandør, en nettbutikk 
eller en fysisk butikk, hvor du får 5 % ekstra 
bonus. 

Aktivere medlemskortet ditt for å få til-
gang til bonus og gode medlemstilbud!
Gå inn på fordelerformedlemmer.no og trykk 
på knappen ”Aktiver medlemskortet”
Dersom du har aktivert medlemskortet ditt 
tidligere trenger du ikke å gjøre det på nytt.

Effektiv rente kredittkort er 25,37 % (basert på et ek-
sempel på kr 15 000 nedbetalt over 12 måneder. Kost-
nad: kr 1 466. Samlet kredittbeløp er kr 16 466).

– Du kan nå få dekket opp til kr. 200 000 ved tap av 
reisegods, sier Marie Brekke Karlsen i Forsikring for 
medlemmer.



22

I løpet av kvelden på Kongssenteret var det en del 
som ble med på quizen, hvor premien var 3 stk. 
medlemskap i KOBBL.
 Da dette jo er en stund siden, er det vel de fær-
reste som husker spørsmålene, men kanskje det er 
noen nysgjerrige der ute. Her er derfor spørsmål og 
fasitsvarene:

1. Hvor mange medlemmer hadde KOBBL pr. 
utgangen av november 2016?
B. 7300

2. Hvor stor bonus (på alle varer) får 
KOBBL-medlemmer når de handler hos Expert?
B. 5%

3. Hvor stor rabatt (gjelder ordinære varer) får 
KOBBL-medlemmer hos Tilbords?
B. 10%

KOBBL på Kongssenteret
En ettermiddag før jul hadde KOBBL stand på Kongssenteret med 
info om det nye samarbeidet med Tilbords og Expert, verving av 

nye medlemmer og quiz.

// Tekst og foto: Marianne B. Hansen //
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4. Hva heter de to eiendomsmeglerfull-
mektigene i KOBBL Eiendom?
C. Kim Otto Johansen (den gang) 
og Marius Sæther

5. Hvilken medlemsfordel får du hos KOBBL 
Eiendom?
A. Medlemsrabatt

– Og her er vinnerne som fikk hvert sitt 
medlemskap:

Anne Cathrine Nabben, Kongsvinger
Bader Ahmed, Kongsvinger
Kevin Pettersen Wold, Kongsvinger

VI GRATULERER!
– og takker for innsatsen.

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

Er borettslaget ditt 
eldre enn 30 år?
Da bør du ta en balkongsjekk!

Ta en prat med oss!

Beskytt mot vær og vind Øk verdien på din boligSenk energikostnadene
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I 2016 fikk boligbyggelag- 
ene i overkant av 58 000 nye 
medlemmer. Det totale antall 
medlemmer er nå 990 000 og 
fjoråret ble femte året på rad 
med kraftig medlemsvekst.
 – I løpet av våren kan vi 
gratulere medlem nr. 1 milli-
on. Det er veldig gledelig og 
må feires skikkelig, sier en 
strålende fornøyd adminis-
trerende direktør Thor Eek i 
Norske Boligbyggelags Lands-
forbund.

Obos er størst
Obos er det største boligbyggelaget med 416 
800 medlemmer. Nummer to er Usbl. Mathias 
Fagernes Dalen fra Tomter i Østfold, bidro til 
at boligbyggelaget Usbl fikk nesten 7000 nye 
medlemmer i fjor. Mathias erfarte raskt at det 
ikke var lett å komme seg inn på boligmarke-
det. 
 – Det viste seg fort at det hverken var spesi-
elt billig eller lett å få seg en leilighet. Leilighet- 
ene jeg tittet på gikk langt over takst eller ble 
tatt på forkjøpsrett. Da bestemte jeg meg for 
å melde meg inn i Usbl, sier Mathias Fagernes 
Dalen.
 Han endte opp med å flytte inn i Utsikten 
Tomter Sameie, hvor Usbl er forretningsfører. 

Overskuddet går tilbake til virksomheten 
Boligbyggelagene har gjort en solid innsats for 
å få fram fordelene ved et medlemskap. Her 
kan alle melde seg inn og være medeier i sitt 
boligbyggelag. Som eier kan du ikke ta ut over-
skudd av driften, men overskuddet pløyes tilba-

snart en million medlem-
mer i boligbyggelag

// Kilde: NBBL pr. 13.02.17. Foto: Nadia Frantsen //

Bruk medlemskap i boligbyggelag til å skaffe deg bolig. 
Boligbyggelgene har nå 990 000 medlemmer  

ke til det som er kjernevirksomheten, nemlig å 
tilby gode boliger og tjenester til medlemmene. 
36 av totalt 42 boligbyggelag hadde medlems-
vekst i 2016.

Enklere på boligmarkedet med 
medlemskap
–  Den største medlemsfordelen er forkjøpsret-
ten. For mange unge kan et medlemskap gjøre 
det enklere å få kjøpt sin første bolig. Jeg er 
glad for at boligbyggelagene kan hjelpe denne 
gruppen med å komme seg inn på boligmarke-
det, sier Thor Eek i NBBL.
 I 2016 ble forkjøpsretten benyttet ved om-
setning av 21 prosent av bruktboligene. Med 
tillegg av nybygde boliger skaffet mer enn 
9.000 medlemmer seg en ny bolig ved hjelp av 
forkjøpsrett og ansiennitet. 
 Ved årsskiftet var 42 boligbyggelag tilslut-
tet NBBL. Disse har om lag 990 000 medlem-
mer og forvalter 490 000 boliger i nesten 12 
000 boligselskap over hele landet.
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Oppdagertrangen gjør seg gjeldene for mange 
også i år. Er du en av dem som ønsker å oppleve 
noe eksotisk på ferie, kan Japan være et godt 
valg. Landet ble kåret til det beste landet å reise 
til i 2017 av Lonely Planet, og er både vakkert 
og unikt. Her finner du Tokyos yrende folkeliv, 
fantastiske kirsebærtrær, templer, aper som 
bader i varme kilder, vulkaner og dype skoger.  
Ifølge Johan Sannes i Hotell for medlemmer, 
ser man også en økende interesse for Vietnam.  
 – Vietnam blir stadig mer populært. Her 
finner du kritthvite strender, mange små øyer 
du kan reise til og fantastiske solnedganger, 
sier han.

Du trenger ikke reise til utlandet i det hele 
tatt for å oppleve noe eksotisk og spektakulært. 
Reiser du med Hurtigruten nordover i sommer, 
kan du oppleve at solen skinner 24 timer i døg-
net. Det er noe magisk med midnattssolen, 
som tiltrekker seg turister fra hele verden. Du 

Årets reisetrender spenner fra eksotiske storbyer til klassiske 
sydenturer, og fra sommer i sør til midnattssol i nord. Bestem selv 

hvor du vil reise, men husk å få med deg bonus og medlems-
priser når du bestiller årets ferie. 

// Tekst: Marta Holstein-Beck. Foto: Hurtigruten, Thon Hotels og pixabay.com //

Hvor vil du reise i 2017?

kan velge mellom hele eller halve rundreiser, 
eller distansereiser kombinert med et opphold 
i for eksempel Lofoten eller Tromsø. I de fleste 
anløp er det mulig å delta på arrangerte utfluk-
ter som konsert i Ishavskatedralen, eller tur til 
Nordkapp platået, og om bord på båten vil du 
alltid ha selskap ved middags- og frokostbor-

Vietnam kan by på de flotteste solnedganger og vakre 
strender. Passer fint for familier, men også eventyrlystne 
enslige og par uten barn.

Opplev eksotiske Norge! Med Hurtigruten kan du 
seile nord for Polarsirkelen, hvor du kan oppleve den 
magiske midnattssolen. 
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det dersom du reiser alene og ønsker å komme 
i kontakt med andre. 

Trenden med treningsreiser har vart i noen 
år nå, men det man ser i år er at yogareiser tar 
helt av ifølge reisenettstedet booking.com. Om 
du ikke skal reise til de populære reisemålene 
India eller Bali, kan du finne flere fine yoga-
hoteller i Europa også. Velg Hellas dersom du 
ønsker å kombinere turen med strand og sol, 
eller reis på yogaferie i Norge. Indre ro kan du 
finne overalt. 

For mange barnefamilier er det fortsatt 
bilferie i Norge, Sverige og Danmark som 
foretrekkes. Sørlandet kan lokke med moro 
for både liten og stor med Kaptein Sabeltann, 
Dyreparken, og sjømat i strandkanten. Mange 
velger dessuten å ta fergen over til våre nabo-
land.
 – Sverige og Danmark er fortsatt like po-
pulært, ellers er resorts veldig bra for familier 
som ønsker seg solgaranti. Spania, Hellas og 
Portugal har alle et godt utvalg av barnevenn-

lige strender der både barn og voksne kan kose 
seg, sier Johan Sannes i Hotell for Medlemmer.

Husk å sjekke dine medlemsfordeler før 
du bestiller reisen. 
I tillegg til å spare tusenvis av kroner, kan du 
sikre deg trygghet på reisen gjennom reise-
forsikringene som tilbys medlemmer. 

Hotell for medlemmer
Som medlem i KOBBL får du nå tilgang til over 
140 000 hoteller over hele verden til medlem-
spriser. Hotellene er ca 20 prosent rimeligere 
enn hos de største bookingsidene på nett. 

Kampanje frem til 31. mars: Betal med Kre-
dittkort for medlemmer og få 5 % bonus i til-
legg til lave priser på hotellbestillingen.
 Bestill på hotellformedlemmer.no 
eller logg inn via kobbl.no

Kredittkort for medlemmer
Kredittkort for medlemmer gir deg tilgang 
til Nettbonus, hvor du kan få bonus hos flere 

Over: Tokyo er en storby utenom det vanlige. Her 
finner du vakre hager med blomstrende kirsebærtrær, 
templer og yrende folkeliv.
Venstre: Yogareiser er det nye store for mange som 
ønsker å finne indre ro. Du kan reise helt til India, men 
mulighetene er også mange i Norge og Sverige.
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kjente hotell- og reiseselskaper, som for ek-
sempel Apollo, Expedia og Hotels.com. 
 Husk at du nå også har reise- og avbestil-
lingsforsikring inkludert i Kredittkort for 
medlemmer. Betaler du minst halvparten av 
reisens transportkostnader med kredittkortet, 
har du automatisk gyldig reiseforsikring for 
denne reisen.
 Les mer om reiseforsikringen og bestill 
reisen din på kredittkortformedlemmer.no

Effektiv rente Kredittkort er 25,37 % (basert på et ek-
sempel på kr 15 000 nedbetalt over 12 måneder. Kost-
nad: kr 1 466. Samlet kredittbeløp er kr 16 465,81).

Forsikring for medlemmer
Ikke reis på ferie før du har forsikringen i or-
den. Med Forsikring for medlemmer får du 
reiseforsikring for hele familien til svært gode 
priser og uten egenandel. 
Les mer og bestill på 
forsikringformedlemmer.no 
eller ring 03 712.

Thon Hotels

Skal du booke overnatting i Norge, får du 
som medlem av KOBBL 12 % rabatt på 
overnatting på alle Thon-hotellene. Ra-
batten gjelder alle dager og er inkludert 
frokost. Du kan avbestille rommet samme 
dag frem til kl 16:00 uten ekstra kostnad.  
Bestill på 
fordelerformedlemmer.no/Thonhotels

Hurtigruten

Få en reise du aldri vil glemme med Hur-
tigruten. Som medlem får du allerede ra-
batterte priser og 5 % bonus på toppen. 
For å bestille, kan du kontakte Bjørn Inge 
Nordland i BI-reiser, på tlf. 992 18 112 
eller ring Sør-Vest reiser på 
tlf. 51 82 02 10

Få 5 % bonus på kampanjeprisene med 
Hurtigruten:
 9. juli  Ms Trollfjord  fra kr. 18.900,-
17. aug. Ms Finnmarken   fra kr. 18.900,-
19. sep. Ms Finnmarken  fra kr. 14.990,- 
(19. sept er Tematur Krigen langs kysten)
19. des   Ms Richard With  fra kr. 11.990,-
 
Alle priser er pr. person for hel rundreise, 
12 dager inkl. full pensjon
Les mer på fordelerformedlemmer.no/
hurtigruten

Sørlandet kaller! Det er ikke rart barnefamilier vel-
ger Sørlandet som sin destinasjon. Mye moro for både 
liten og stor gjør at hele familien kan kose seg. 

Eksotiske turer: Drømmer du om å reise langt vekk, 
til sol og varme? Finn din drømmeferie blant reiseope-
ratørenes eksotiske reisemål.
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Denne artikkelen har tidligere stått i BoBra et 
par ganger gjennom tidene, men siden vi stadig 
får tilbakemelding om at betaling av vedlikehold/
prosjekter og felleskostnader betales til KOBBL, 
ønsker vi igjen å rette opp denne misforståelsen.

Den månedlige innbetaling fra den enkelte 
andelseier skal dekke andelseierens forholds-
messige del av borettslagets driftskostnader. 
Det vil si at pengene går inn på konto eid av 
borettslaget.

Men hva forstås egentlig med borettslagets 
driftskostnader og hva er det de månedlige be-
talinger skal dekke?

Kommunale avgifter:                                                                                                         
Vann-, kloakk- og renovasjonsavgift samt fei-
ing. I tillegg kommer eiendomsskatt.

Forsikringer av bygningsmassen og annet 
felleseie: 
Fullverdiforsikring på borettslagets boliger. I 
tillegg dekkes forsikring på utstyr som boretts-
laget eier. 

Utvendig vedlikehold:
Maling, reparasjoner, i tillegg til nødvendig 
vedlikehold for øvrig og prosjekter. Boretts- 
laget betaler til leverandør, og andelseier beta-
ler til borettslaget via felleskostnadene. 

Drift av laget       
F. eks snørydding, strøing, gressklipping eller 
lignende.

Renter og avdrag på borettslagets lån
Rentene som betales på borettslagets felleslån, 
er fradragsberettiget på selvangivelsen. Den-

Fellesutgifter i borettslag
Betaling av vedlikehold/prosjekter og månedlige felleskostnader 
(tidl. husleie) går ikke til KOBBL – til hvem og hva går pengene ?
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ne fradragsdelen fremkommer som såkalt lig-
ningsmessig underskudd.

Felles strøm     
Strømforbruk i fellesrom, trappeoppganger, 
garasjer.

Forvaltningshonorar til KOBBL
Regnskapsførsel, rapporter til styret, årsregn-
skap, utarbeidelse av budsjetter, ligningsopp-
gaver til den enkelte andelseier. Oppfølging 
av forsikringssaker i tillegg til tradisjonelle 
forvaltningsoppgaver i.h.t. inngått avtale om 
forvaltning. 

Kabel-TV  
Årlig avgift til aktuelle kabel-TV selskap.

Lønn og honorarer      
Lønn til vaktmester (der vaktmester er ansatt) 
og styrehonorar.

Forutsigbarhet
Å bo i borettslag betyr at du hele tiden har for-
utsigbare utgifter. Det månedlige beløpet dek-
ker blant annet utgifter som renter og avdrag 
(i enkelte lag bare renter), kommunale avgifter 
som renovasjon, vann og avløp. Likeledes ut-
vendig forsikring, samt løpende vedlikehold 
av bygningsmassen. Den dekker ofte også ka-
bel-TV, vaktmestertjenester, gressklipping og 
snøbrøyting. 

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

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

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

Trenger du 
elektriker eller 
varmepumpe?

Jens Dahl AS
Industriveien 27, 
2212 Kongsvinger
E-post: post@jensdahl.no
jensdahl.no

Vi utfører alt innen 
elektroarbeid og har 

samarbeidet med 
KOBBL i alle år.

Ring 62 81 44 83
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Hva vet du om DAB og el-bil?

GÅTER:

Redd dyr
Hvilket dyr er livredd for berg- og dalbaner?

Tre spurver satt i et tre
Det satt tre spurver i et tre. To av dem ble 
skutt. Hvor mange var det igjen i treet?

1. Når slokkes FM-nettet i Hedmark?

2. Hva står DAB for?

3. Kan du høre lokalradio på FM-nettet etter 26. 
april?

4. Hvilke andre muligheter enn bare radiosignaler 
kan du få med en ny DAB-radio?

5. Hva koster en DAB-radio? 

6. Må du søke manuelt etter radiostasjonene? 

7. Kan du sjekke om du har en DAB-radio allerede nå? 

8. Hva er den enkleste løsningen for å få DAB i bilen? 

9. Hvor kan du lese om DAB+ ?

10. Hvorfor bør du ikke bruke gammel stikkontakt i garasjen  
for ladning av EL-bil?

11. Er det bedre med skjøteledning ut av vinduet fra huset/ 
blokka?

12. Hva bør man ha for å lade EL-bil?

13. Har borettslaget/sameiet ansvar for å sette opp ladestasjoner?

14. Hvem har ansvar for kostnadene for drift og drivstoff av bensin-/dieselbiler?

15. Hvem bør bære kostnadene for nedskriving, drift og bruk av ladestasjonen i  
borettslag/sameier (jmfr. enebolig)?

Løsninger side 35

2 8 9

9 1

5 4 2 9

5 1 7 3

9 7

7 9 6 5

8 9 7 1

6 9

4 8 3

sUDOKU

Brettet skal fylles slik at hver rad, hver kolonne og hver 3x3 boks 
inneholder tallene 1 til 9. Løsning side 35.
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www.wearecolt.com

Barnesiden
www.wearecolt.com

ww
w.w

earecolt.co
m
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5 4 2 3 1

1 2 4

3 5 4

4 1 3 5 2
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sudoku 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 av gavekort fra 
Norli bokhandel, verdi kr 100,-
Frist for innsending: 30. april 2017.

Løsningsordet for barnekryss i Bobra 
nr 4/2016 var: juLENissEN
Vi har trukket 3 vinnere med rett svar, 
og de er:
Mathis Korbøl, Grue-Finnskog
Karen Irene Arnesen, Kongsvinger
Halvor og Petter Svendsrud, Brandval
De får tilsendt et gavekort hver fra Norli 
bokhandel, verdi kr 100,-.

Gratulerer!

Løsningsord:

Navn:

Adresse:

Postnr./sted:

Klipp her

3

4

1

4

sudoku B

KRYSSORD
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Vår Håndverkerpool består av god lokal 
håndverkerkompetanse. Dette med tanke 
på å ha fagfolk raskt tilgjengelig ved behov. 
Ta direkte kontakt med våre deltakere, 
eller ring oss på KOBBL.KOBBL HÅNDVeRKeRPOOl

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

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

ByGGcOMPANiET 
ByggCompaniet i Charlottenberg ble stiftet i 2008 og er et 
byggefirma med lang erfaring i alt fra prosjektledelse til mindre 
reparasjoner. Vi opererer både i Sverige og Norge. Kommuner 
og borettslag er blant våre største kunder. Vi yter kvalitet og 
kostnadseffektivitet slik at prosjektet blir fullført til rett tid 
og holder budsjett hele veien. ByggCompaniet har kapasitet og 
ekspertise for alle typer oppdrag – også for private oppdragsgivere. 
Vi bygger og pusser opp eneboliger, garasjer og andre mindre bygg. 
Vi utfører alle typer renoveringer, ombygging og tilbygg som f.eks. 
bytte av tak, fasader, vinduer og så videre. Innvendig renovering, 
ombygging av kjøkken, bad og andre rom. ByggCompaniet har også 
egen blikkenslager. 
Ta kontakt for en uforpliktende samtale:
+47 962 383 60 / byggcompaniet.eu
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KOBBL HÅNDVeRKeRPOOl

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

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.

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)

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
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Kremet pasta med 
svinestrimler og pepperoni 
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Slik gjør du:
1. Del paprika i staver, purre i ringer og finhakk 

hvitløk. 
2. Kok pasta etter anvisning på pakken.
3. Stek svinekjøtt i en stekepann med olivenolje på 

middels varme. 
4. Ha i pepperoni og grønnsaker når kjøttet har fått 

en fin stekeskorpe. La alt steke i 2 minutter. 
5. Tilsett creme fraiche og buljong. La småkoke i 2-3 

min. Smak til med salt og pepper og dryss over 
persille.

Ingredienser
150 g tørr tagliatelle
300 g renskåret svinekjøtt i strimler
2 ss olje
100 g pepperonipølse i skiver
1 gul paprika
1⁄2 purre
2 båt hvitløk
1 beger crème fraîche orginal, 35 %
2 ss finhakket frisk kruspersille 
eller bladpersille
2 dl kjøttbuljong (utblandet)
1⁄2 ts salt
1⁄4 ts pepper

Pasta og svinekjøtt i en kremet saus med pepperoni som 
krydder. Populær rett som er rask og grei å lage.
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Løsninger 

1. 26. april 2017
2. Digital Audio Broadcasting
3. JA
4. Inkludert CD-spiller, eller strømming av musikk fra telefon 

via Bluetooth, Spotify Connect eller internett
5. Alt fra ca kr. 200,- til kr. 30.000,- 
6. Nei, de fleste radioene har innebygget antenne,  

og når radioen er koblet til strøm vil den søke  
automatisk og laste inn stasjonene 

7. JA, ved å lete opp NRK Sport eller P5 hits.  
Får du inn disse med tekstinformasjon og lyd,  
har du en DAB+ radio 

8. Et adapter som du plugger inn i sigarettenneren 
9. www.radio.no
10. Pga strømnettet/stikk kontakt ikke laget for denne bruk. 

Kan føre til overoppheting og brann
11. Absolutt NEI, av samme grunn
12. Godkjent ladestasjon
13. NEI, men det kan være greit at styret/laget tar 

 investeringen for å ha kontroll
14. Bileier
15. Bileier

QUiz: sUDOKU
Barn:
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2 1 3 4

4 3 1 2

3 2 4 1

1 4 2 3

1 2 4 3 6 5

5 4 6 2 3 1

6 3 1 5 2 4

3 5 2 4 1 6

4 1 3 6 5 2

2 6 5 1 4 3

Voksne:
1 2 8 6 7 4 3 5 9

6 7 9 5 3 8 2 1 4

5 4 3 1 2 9 7 6 8

2 8 5 4 1 7 6 9 3

9 3 6 2 8 5 1 4 7

7 1 4 9 6 3 5 8 2

3 5 2 8 9 6 4 7 1

8 6 7 3 4 1 9 2 5

4 9 1 7 5 2 8 3 6

Gåter: 1. Antilopen  2. Ingen, den tredje ble redd og fløy sin vei!

ekstra-club:
0,20 øre rabatt

Hertz Bilutleie
Rasta - KongsvingeR

Leie varebil/flyttebil

20% rabatt
Leie personbil

15% rabatt

Tilbud til Kobbl-medlemmer:

Åpent 8-16
Utenom åpningstid: 

tlf. 91 39 32 57

pr liter ved fylling av drivstoff.
Bankkort må registreres i kassa.

ciRcLe K Langeland
tlf. 62815377

RaBatteR foR KoBBL-medLemmeR:

Verksted

25%
rabatt på timepris

Dekk & felger

25%
på ord. pris.

Bilvask:

25%
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Det er fastsatt en egen instruks for valgko-
mitéens arbeid i KOBBL. Instruksen gir også 
gode tips som kan brukes når man nå på kom-
mende generalforsamling eventuelt skal sette 
sammen og velge nytt styre i borettslaget eller 
sameiet. Instruksen til valgkomitéen finner du 
på www.kobbl.no. 

Det ble på KOBBLs generalforsamling 2015 
valgt ny valgkomité. Fra da består valgkomi-
téen av følgende personer; Trude Torp Nilsen, 
Turid Skevik, Rune Monsen, Tom Dahl og  
Tone C. Krybelsrud. som er styrets represen-
tant. Komitéen konstituerte seg på møte 18. 
februar i år, og Trude Torp Nilsen ble valgt til 
komitéens leder.

Komitéen er med det i gang med sitt ar-
beid som vil bli presentert i forbindelse med  
KOBBLs generalforsamling i juni 2017. Forslag 
på nye styrerepresentanter og til valgkomité-
en i KOBBL sendes med en kort beskrivelse av 
kanditatens erfaring og bakgrunn til Valgko-
mitéen, c/o KOBBL, Postboks 8, 2201 Kongs-
vinger.

Valg av styre i borettslag og sameier
Andelen av kvinner i boligselskapenes styrer 
har som i samfunnet ellers, økt i de senere år. 
Det er i dag ikke noen lovpålagt kjønnsforde-
ling i boligselskapene (borettslag og sameier). 
KOBBL ser det som en fordel at styremedlem-
mene har relevant kompetanse innenfor flere 
fagområder.

KOBBL har i alle år for å sikre kontinuiteten i 
styret, lagt opp til at to og to styremedlemmer 
står på valg. Dette for at man ikke skal komme 
i den situasjon at hele styret i boligselskapet 

Valgkomitéen i KOBBL har som oppgave å forberede valg av styre- 
medlemmer/tillitsvalgte til KOBBL sitt styre og til valgkomitéen. Det er 
generalforsamlingen som velger de tillitsvalgte, og oftest slik det er 

foreslått av valgkomitéen.

styremedlemmer i KOBBL,
borettslag og sameier

Valgkomitéens leder, Trude Torp Nilsen mottar forslag 
til nye styremedlemmer i KOBBL.

står på valg samtidig. Der man av ulike årsaker 
likevel kommer på «utur» kan generalforsam-
lingen justere dette gjennom å velge ett styre-
medlem for ett år av gangen.

KOBBL anser det å sitte i styret i borettslaget 
som et interessant, utfordrende og ærerikt 
verv. Forslag til styremedlemmer i ditt bolig-
selskap melder du til styreleder i laget. Enkel-
te boligselskap har egen valgkomité, som kan 
være varamedlemmene.

KOBBL vil motivere flere boligselskap til også 
å utnevne en valgkomité, siden styrevalg og 
honorarer med mer da vanligvis er godt forbe-
redt i forkant av generalforsamlingen.
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SENTRALE FORDELER

39

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

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

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

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

Kongsbadet
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

Modena fliser
5 % bonus og 10 % rabatt*
Bonus gjelder alle varer, også kampanjevarer og varer til nedsatt pris. For å få 
bonusen må medlemskortet være aktivert og dras i betalingsterminalen i butikken.
*Rabatt gjelder ikke på kampanjevarer og varer til nedsatt pris. For mer 
informasjon og butikkoversikt, gå inn på fordelskortet.no. 
www.modena.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. For mer informasjon og butikkoversikt, gå inn på fordelskortet.no. 
www.dekk1.no

G-MAX og G-sport
10 % rabatt på ordinære varer* 
5 % bonus på alt 
* Rabatten gjelder ikke våpen, ammunisjon, optikk og elektronikk.

Som medlem i KOBBL kan du nå bruke medlemskortet ditt i 56 G-Sport og G-MAX 
butikker over hele landet. Vis medlemskortet i butikken for å få rabatt, og trekk 
kortet i betalingsterminalen for å få bonus. Se hvilke butikker du får bonus og rabatt 
i og utvalget på gsport.no

Expert
5 % bonus på alle varer 
Forutsetter at medlemskortet er aktivert. expert.no

Tilbords
10 % rabatt* (gjelder ordinære varer)
5 % bonus på alle kjøp (gjelder også tilbudsvarer)
* Rabatten kan ikke kombineres med varer til allerede nedsatte priser. Bonus gjelder på alle kjøp.

www.tilbords.no      
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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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M e d l e m s f o r d e l e r
SENTRALE MEDLEMSFORDELER:
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Bonusen blir overført ca. en måned etter at lånet er utbetalt.
Se mer på www.fordelskortet.no/kongsvinger

Strømtilbud:
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Se fordelskortet.no for mer informasjon.

Lampehuset
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Lampehuset har 50 butikker over hele landet med fokus på belysning og tilhørende
 produkter.  
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(siste 9 siffer) når du registrerer deg som kunde i nettbutikken. 
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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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300 kr rabatt på installasjonskampanjer. Ring 08090.
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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

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
12 % rabatt på ordinær pris inkludert deilig frokost
Rabatt gjelder alle dager. Fri kansellering samme dag frem til kl. 16.00
Betal på hotellet
NB! For å få tilbudet må du booke overnatting på Thon Hotels på fordelskortet.no

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 

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 får i tillegg redusert 
egenandelen med 1000 kr ved bytte av glass. Øvrige produkter: 20 % i bonus.  
DAB-adapter og montering: 10 % rabatt på og 5 % bonus.
Bonus forutsetter at medlemskortet er aktivert og at kortnummer fremvises.
www.steinspruten.no

Oversikt over alle medlemsfordeler 
får du på kobbl.no/ medlemskap
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SENTRALE FORDELER

FORsiKRiNG FOR MEDLEMMER
Som medlem av KOBBL får du: 
• Medlemspriser
• Personlig rådgivning
• Rask respons
Samler du tre forsikringer hvorav to hovedprodukter, får du 15 % samlerabatt. 

Boligbyggelagene samarbeider med Vardia Forsikring om å tilby forsikring til 
medlemmer. Forsikring for medlemmer tilbyr de fleste typer skadeforsikring du 
som medlem trenger. 
Få en forsikringsgjennomgang med rådgiver i dag!
Ring 03712 for tilbud eller beregn pris på www.forsikringformedlemmer.no

Har du husket å aktivere ditt medlemskort?
Gå inn på www.kobbl.no og aktiver fordelskortet,

og få 5 % ekstra bonus på dine sentrale medlemsfordeler

KREDiTTKORT FOR MEDLEMMER
Som medlem kan du nå sikre deg Kredittkort for medlemmer 
og oppnå flere gode fordeler:
• Opptil 45 dagers rentefri kreditt
• Ingen årsavgift, verken første eller påfølgende år
• Prisgaranti og uhellsforsikring inkludert i kortet
• Nettbonus: Med kredittkortet får du gode bonuser i 50 attraktive nettbutikker 
som hotels.com, Boozt.com, Room21.no og Whiteaway

Pengene du sparer blir satt inn på din bonuskonto og du kan selv bestemme om 
du vil handle for dem eller ta dem ut. For å opptjene bonus må medlemskortet ditt 
være aktivert. Kredittkort for medlemmer er levert av Entercard. 
Les mer og søk om Kredittkort for medlemmer 
www.kredittkortformedlemmer.no. Telefon kundeservice: 73 89 77 10
OBS! Ha BankID eller BankID på mobil tilgjengelig når du søker.

HOTELL FOR MEDLEMMER
Som medlem av KOBBL får du: 
ca. 20 prosent rimeligere overnatting enn de største bookingsidene på nett
Få de billigste hotellprisene hos Hotell for medlemmer!
Her får du tilgang til over 100.000 forskjellige hoteller i hele verden med 
prisgaranti.
Rabatter på sportsarrangementer, flyplass-lounger, leiebil med mer.
Bestill på fordelskortet.no



Odal sparebank
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.

GLASS
RASTA

     
       

         
      

    

        
        

       
     

      
    

  
      
   
   
    
       

    

         
      

         
     

 
 

   

          

38

M e d l e m s f o r d e l e r
LOKALE MEDLEMSFORDELER:

Glass
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 selskap over 25 personer.  På selskap under 25 personer gis det 5% rabatt. Det må gis
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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.
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- Felger 40 % (som hovedregel)
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- 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. KOBBL-medlemmer får også 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/tjenester som allerede er rabattert. 

Rabatter:

- Oljeskift  30% + 10%
- Olje  30% + 10%
- AC service  15 %
- Kjøleolje/gass  20%

Rabatt gjelder ikke tilbudsvarer eller lokalt tilpassede priser.
Montér holder til i Industrivegen 37, tlf: 481 73 000

30-35%  trelast og vinduer
25%  maling og utstyr
20-30%  bygningsplater

15-25%  jernvarer
20%  listverk
15%  parkett-/ og laminatgulv

Farge og interiørcompagniet As 
KOBBL-medlemmer tilbys 18% - 30% rabatt på flere produkter!
OBS: Rabatt gjelder ikke på kampanjevarer!
Du finner oss her: Glommengata 19, 2211 Kongsvinger. Tlf. 401 04 777
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KOBBL Eiendom 
KOBBL-medlemmer får kr. 2500,- i rabatt på provisjon 
når de inngår oppdrag med eiendomsmegler.
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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.

Bowling
Kr. 30,- for å spille bowling på dagtid (kl. 10-17) mandag til fredag. 
Øvrige åpningstider betaler du kr. 40,-
15 % rabatt på biljard
Husk å ta med Fordelskortet
Bowlingsenteret Kongsvinger holder til i Oterveien 26 på Rasta. 
Mer informasjon om senteret finner du på www.bowlkongsvinger.no 

circle K
Ny medlemsfordel: EKSTRA Club: 0,20 øre rabatt pr liter ved fylling av drivstoff, 
ved registrering av bankkort i kassa.
Bilvask, timepris verksted, dekk og felg: 25 % rabatt

Hertz bilutleie
Medlemsfordel: 20% på leie av varebil (flyttebil)
15% på leie av personbil
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Advokatfirmaet økland & co 
Vi tilbyr Kobbl-medlemmer 20 % rabatt på advokatens ordinære timesats. 
KOBBL-forvaltede boligselskap tilbys en halv time gratis bistand, 
deretter 20 % rabatt på advokatens ordinære timesats. 
Tilbudet gis ved fremvisning av medlemskort. De bistår alle boligselskap som er forvaltet av 
KOBBL, herunder borettslag, eierseksjonssameier, boligaksjeselskap- og andre selskapsformer.

Kontakt: Advokat Helge Grimstad. Tlf 64846081 / 98018111. helge@oklandco.no

circle k langeland
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Joda, det er sant. Fortsatt sender mange 
bedrifter papirfakturaer.
Ta i bruk Vipps Faktura. Og si   ja      til noe som er 
raskere, enklere og mer lønnsomt for din bedrift.
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Medlemsblad for Kongsvinger og omegns 
boligbyggelag AL • 4 utgaver i året

BoBra
Utgivelsesplan 2017

Utgivelser Materiellfrist

Nr 2 12. juni 19. mai

Nr 3 18. september 25. august

Nr 4 4. desember 10. november

Annonsepriser
str.  Pris  Pris

1/4 side 4 224,- 3 400,-

1/2 side 6 540,- 5 172,-

1/1 side 11 640,- 9 372,-
priser er eks. mva

(samarbeidspartnere)

Neste utgave
kommer ut:

12. juni 2017
frist: 19. mai

1/1 side: 165 x 240 mm

1/2 side liggende: 138 x103 mm

1/2 side stående: 68 x 110 mm

1/4 side: 68 x103 mm 

Annonsemål: (bxh)

Annonsere i BoBra?
Ta kontakt: Marianne B. Hansen  
Tlf: 62 82 37 37  //   E-post: mbh@kobbl.no

1

NR 1/2016 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL

BoBra

Rehabilitering av Vangen 1 side 6

God påske!

Kredittkort for medlemmer side 11
Tips for vellykket utesesong side 16

1

NR 2/2016 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL

BoBra

Trivselsprisen 2015  side 9

God    sommer!
Heis i Vennersberg1 borettslag  side 11 Ferieøkonomi– smarte råd  side 17

1

NR 3/2016 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL

BoBra

Skadeforebyggende brann-dag  side 6
Høstsjekk for hus og balkong  side 15

Naboens trær til besvær  side 26

1

Nye medlemsfordeler: 
Expert og Tilbords  side 10-15

Julegavetips med medlemsrabatter  side 23-25

Sikre hjemmet mot skader på 1-2-3  side 26-28

NR 4/2016 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL

BoBra

God jul!

Joda, det er sant. Fortsatt sender mange 
bedrifter papirfakturaer.
Ta i bruk Vipps Faktura. Og si   ja      til noe som er 
raskere, enklere og mer lønnsomt for din bedrift.
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Returadresse: KOBBL, Postboks 8, 2201 Kongsvinger

Gratis
fotopakke!

kontakt Marius: tlf. 915 59 438
www.kobbl.no

KOBBL-medlemmer får 2500 kr i rabatt 
ved tegning av salgsoppdrag.
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Bildene har mye å si for salg av bolig. Vi sørger for 
at boligen din viser seg fra sin beste side.


