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Vipps, så har vi en god nyhet til  
alle lag og foreninger i Norge.
Nå kan du ta i bruk Vipps! Den perfekte løsningen for alle som vanligvis 
mottar kontanter. Enten det gjelder kiosksalg, innsamlinger, loppe-
markeder, loddsalg eller vaffelsalg. Registrer ditt lag eller forening på 
vipps.no, og ta i bruk løsningen 1,5 millioner privatpersoner allerede 
benytter seg av. 

Vipps, så ble betaling litt enklere. Vipps.no

HEI

OG ALLE ANDRE ILDSJELER
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Kjære medlem!
// Adm. dir. Sven O. Nylænder //

Mange av landets lavblokker ble bygget 
på en tid da det ikke ble stilt krav om heis, 
men våre krav til hva som er en god bolig 
endres med tiden. I ny-boligmarkedet er 
det en kvalitet som tas for gitt. Derfor er 
innstallering av heis like viktig som annen 
oppgradering i eldre blokker.

Tilskudd fra Husbanken er avgjørende 
for at heisprosjekter kan realiseres. Flere 
boligbyggelag rundt i landet arbeider nå 
mot eldre borettslag for å få de til instal-
lere heis. Mange prosesser har pågått over 
lengre tid, og gledelig mange prosjekter er 
klare til å sette i gang.

Innen søknadsfristen 1. mars 2016 hadde 
Husbanken mottatt søknader for 190 mill. 
kroner. Totalt er det søkt om over dobbelt 
så mye som tilgjengelig ramme på 90 mill. 
kroner. Av denne rammen til Husbanken 
går 31,5 mnok. til vårt borettslag i Kongs-
vinger.

I Vennersberg I borettslag i Kongsvinger 
har generalforsamlingen i desember 2015 
vedtatt etterinstallering av heis. Søknad 

er innvilget av Husbanken. Nå kommer 
byggearbeidene i gang med 15 heiser i fem 
blokker og med 122 leiligheter. Vi gleder 
oss over dette, og ser frem til flere slike 
prosjekt her hos oss!

Gode medlemsfordeler utover forkjøpsret-
ten er viktig for deg som medlem i KOBBL. 
Nye fordeler kommer jevnt og trutt inn i 
fordelskortet. Nylig har vi reforhandlet av-
talen med Monter, som er en viktig samar-
beidspartner. Nytt denne gang er ny avtale 
med G-Sport og G-Max. Samarbeidet om-
fatter 15 egeneide G-Max og 40 egeneide 
G- Sport – totalt 55 varehus. Som KOBBL 
medlem får du 10 % rabatt på ordinære va-
rer med noen unntak. I tillegg får man 5 
% bonus på alt, også kampanje- og tilbuds- 
varer. 

Når dette skrives, har så å si alle general-
forsamlinger og sameiermøter for 2015 
blitt avholdt for lag tilknyttet KOBBL. Der 
har bl.a. regnskap, oppsummering av siste 
års hendelser og planer for fremtiden blitt 
presentert. Tilknyttet KOBBL er både sto-
re og små lag, og alle med sine særegen-

Flere heiser gir mange beboere økt livskvalitet og mulighet 
til å bli boende hjemme lenger. Dessuten er heis et gode alle kan 

nyte godt av. Den letter hverdagen for alle, med og uten 
rullestol, rullator og barnevogn.
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heter, men fellestrekkene er i flertall. Vi 
fra KOBBL har deltatt på møtene og tak-
ker alle medlemmer og tillitsvalgte for den 
innsats og engasjement som utøves. Vi er 
imponert over innsatsen til mange av sty-
rene, og ser med glede og optimisme frem-
over. Nye tillitsvalgte er valgt inn i styrene, 
og ofte ser vi gjenvalg av styremedlemmer. 
Etter sommeren arrangerer KOBBL kurs 
på relevante områder for nye og gamle til-
litsvalgte.

KOBBL sin ordinære generalforsamling av-
holdes 21. juni i auditoriet på Sentrum vi-
deregående skole. KOBBL sine regnskaper 
er gode for 2015 og den økonomiske resul-
tatfremgangen fortsetter. Vi presenterer 
et godt resultat, der KOBBL for 2015 leve-
rer et årsresultat på før skatt på 3,4 mnok 
og viser en resultatutvikling som følger de 
siste års positive trend. 

Resultatene kommer fra god drift. Den 
positive utviklingen bidrar også til å hol-
de forvaltningskostnadene for boligsel-
skapene nede. Gode resultater skapes av 
mennesker, og det er et godt lag i KOBBL, 
KOBBL Eiendom og BONO som sammen 
med våre kunder og tillitsvalgte i samspill 
har bidratt til den fremgang vi har sett nå 
over mange år. 

Som en konsekvens av spesielt gode resul-
tater i de senere år har KOBBL redusert 
sine priser på forvaltningstjenester til sine 
boligselskaper i år. Dermed kommer de 
gode resultatene i boligbyggelaget for deg 
som medlem i KOBBL, også tilsyne gjen-
nom lavere felleskostnader på din bolig.

18. august er det på ny tid for byfest i 
Kongsvinger. KOBBL er en av de organi-
sasjonene som står bak dette arrangemen-
tet. Ideen om at dette skal være et gratis 
familiearrangement lever videre! Nærme-
re informasjon kommer senere i flere ka-
naler, men vi håper du nå setter av tid i 
kalenderen din og at du kommer, for her 
blir det noe for enhver smak.

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

Med vennlig hilsen
Sven O. Nylænder, Adm. dir

Vi er imponert over 
innsatsen til mange av 

styrene, og ser med glede 
og optimisme fremover.



ByggBra

Vellykket temakveld:
VEDLIKEHOLD AV RØR

Sammen med Teknisk avdeling var det 
Eidskog og Kongsvinger Septik (EKS) V/
Tor Arne Ingelsrud som ledet temakvel-
den. EKS har nå i mange år drevet med 
spyling og rustspyling av rør for at røre-
ne skal bli så rene som mulig etter mange 
års bruk. De ga en grundig innføring av 
hvordan tilstanden kunne være på rørsys-
temet, og forskjellige metoder som kan 
brukes ved vedlikehold av rørene. Her ble 
det innføring i forskjellige metoder  og vist 
videoer om hvordan rørene var før og et-
ter spyling/rens. Deretter ble det vist frem 
forskjellige rørtyper som er kappet ut av 
eldre konstruksjoner for å vise hvordan 
den virkelige tilstanden kan være.

Rørtyper som er brukt i borettslag
I Kongsvinger er det mange borettslag, 
noe som tilsier at det er brukt forskjellige 
avløpssystemer/rør ettersom utviklingen 

har gått fremover. Eldre borettslag fra slut-
ten av 70-tallet og bakover har som regel 
soilrør (støpejern) i bygningsmassen som 
ofte går over til sementrør i fra utvendig 
kum og frem til kommunalt nett. Soilrør 
har varierende kvalitet, dette i forhold til 
hvilket vedlikehold som er blitt gjort med 
årenes løp. Fra midten av 70-tallet og frem 
til 90-tallet er det brukt ABS.

Støpejernsrør
For å få oversikt på tilstanden til soilrør, 
må man inn og rustspyle avløpsnettet.  Da 
spyler man med vann med trykk opp til 
400 bar, samtidig som man har en roteren-
de dyse med kjede som går rundt og sliper 
ned rusten inne i rørene. Her blir det ofte 
ufattelige mengder med rust som spyles 
og suges opp etter hvert som man jobber 
seg frem i avløpsnettet. Deretter kan man 
gå inn med kamerainspeksjon for å se til-

Temakvelden om vedlikehold av rør, som ble avholdt 
i februar, vakte stor interesse blant borettslagene. Det var 

bra oppmøte fra styrene i borettslagene. Dette er viktig, slik 
at man får innsikt i hva som trengs av vedlikehold av rør- 

systemet som begynner å få mer og mer lekkasjer. 

// av Tom Magne Langholm,
bygningskonsulent KOBBL //
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standen på rørene. Her ser man ofte at det 
er sprekker som kan føre til lekkasjer, og 
at det er grov struktur etter langtids tæ-
ring på rørene, noe som tilsier at det er 
stor slitasje. Man har også soilrør som hol-
der fortsatt god kvalitet, men som soilrør 
flest, er det problemer i skjøtene. Skjøtene 
ble den gang fylt med smeltet bly. Her får 
man lekkasjer med tiden. Dette ser man 
ved at det blir sorte striper langs rørene 
fra skjøtene.

Gamle ABS plastrør 
ABS rør ble brukt på 70-tallet frem til 
starten av 90-tallet. Disse rørene skulle 
da overta for støpejernsrørene. Det har 
imidlertid vist seg at disse ikke var av god 
kvalitet. Her ser man at det ofte er blir rør-

brudd. Dette pga. at de er blitt sprø med 
tiden, slik at det ofte er grenrørene som 
ryker. Noe som også var en forverrende år-
sak, er at de ofte lå ute i sollys slik at de al-
lerede da begynte å bli sprø før de ble mon-
tert. Man ser derfor at det er vesentlig mer 
vannskader pga. rørbrudd hvor man har 
denne typen. ABS har man både i blokker 
og rekkehus. Blokkene er de innstøpt og 
har ingen glidemuffer slik at de kan opp-
ta bevegelser som er i konstruksjonene. I 
rekkehusene ligger de i sjakter og er ikke 
godt nok klamret til konstruksjonen, slik 
at det blir for store bevegelser som medfø-
rer til at de sprekker.

Dagens avløpsrør
Disse består også av plast, men er vesent-

De fremmøtte fikk en grundig innføring av tilstand og vedlikehold av rørsystemer.
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Tom Magne Langholm
Bygningskonsulent 
KOBBL AL 
Mobil: 948 75 306
to@kobbl.no

lig bedre mot temperatur forandringer og 
bedre lysbestandig. Det er da vesentlig 
mindre skader ved bruk av denne typen 
plastrør, men det er fortsatt viktig med 
spyling og kontroll av disse med tiden slik 
at man unngår overraskelser med fortet-
ninger som fører til vannskader.

ABS rør ble brukt på 70-tallet 
frem til starten av 90-tallet. 

Disse rørene skulle da overta 
for støpejernsrørene. Det har 

imidlertid vist seg at disse 
ikke var av god kvalitet. 

Statoil ekstra:

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.

Bilvask:
25% rabatt

for KoBBL-medlemmer
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KOBBL har i 2015 videreført samarbeidet med DNB 
om utdeling av Trivselsprisen, en pris som skal gi støtte til 

trivselsfremmede prosjekter i Kongsvinger kommune. 

// Sven O. Nylænder //

Trivselsprisen 2015 

til Nærmiljøsenteret på Kongsvinger bedehus

Juryen kom frem til at Nærmiljøsenteret på Kongsvinger bedehus fortjener Trivselsprisen for 2015, for alt de ar-
rangerer for personer i alle aldre.
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Årets jury besto av Helge Thommassen, 
Kongsvinger kommune – Thor Sørum-Jo-
hansen, Glåmdalen - Jan Egil Melby, DNB 
og Sven O. Nylænder fra KOBBL. 

«Prisen er en hederspris som deles ut med 
formål om å skape engasjement og å moti-
vere Kongsvinger kommunes befolkning til 
å tenke kreativt. Den skal bidra til å gjøre 
Kongsvinger til et sted vi alle kan trives i og 
være stolte av. Prisen kan tildeles borettslag, 
enkeltpersoner, lag eller foreninger i Kongs-
vinger kommune. Prisvinneren skal gjennom 
sitt engasjement og vilje til å gjøre noe som 
gagner flere, ha bidratt til å skape et bed-
re miljø, felleskap, samhold og økt trivsel i 
hele eller deler av Kongsvinger kommune.» 

Det er mange enkeltpersoner, lag og 
foreninger som gjør en strålende innsats 
for sitt nærmiljø. Heldigvis er det mange 
som viser at denne innsatsen blir satt pris 

på. Hvert år sendes det inn mange gode 
forslag til juryen. 

Juryen har også denne gang hatt mange 
og gode kandidater å velge mellom. Juryen 
har kommet frem til følgende: Nærmiljø-
senteret på Kongsvinger bedehus fortjener 
Trivselsprisen for 2015.

Nærmiljøsenteret har en rekke samlinger 
for personer i alle aldre. Aktivitetene spen-
ner over et bredt område fra onsdagskaffe, 
ungdomsklubb, Fredagsforum og Sang-
kafe. Nærmiljøsenteret er også involvert 
i Byggeklossen på Vennersberg og i den 
nystartede Overskuddsfabrikken i Sen-
trum syd.

Prisen er for 2015 på kr. 25.000 i tillegg til 
et diplom tegnet av kunstneren Alf-Kaare 
Berg. Prisen ble delt ut ved et arrangement 
på bedehuset 14. april 2016.

Årets Trivselspris 2015 ble delt ut ved et arrangement på bedehuset 14. april i år.
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Heis i Vennersberg I
Endelig – etter måneder med forarbeid, gjennomførte 

beboermøter, generalforsamlinger, ordinære og ekstra-
ordinære, diskusjoner med tro og håp på at dette blir bra 

– endelig er byggingen i gang.

// Tekst: Karen Marie Torp Hansen. Foto: Tom Langholm //

Riggingen er unnagjort, og vi har satt før-
ste spataket. Det blir heis i Vennersberg I 
borettslag!
 Heis vil gi store positive ringvirknin-
ger på flere områder. For det det første vil 
beboerne i borettslaget nyte godt av rask 
transport opp og ned etasjene med hand-
leposer, kofferter, barnevogner, rullatorer. 
For de som har vondt i et  kne eller hoft, 
kan de slippe å kjempe seg opp eller ned 
trappene. 

– Jeg ser bare positivt på dette prosjektet, 
sier Gry Jenshagen, en av beboerne i Ven-
nersberg I borettslag. Hun er takknemlig 
for heisen som vil være med å lette hver-
dagen hennes. 
 – Tenk bare hvor lettvint det blir nå 

som vi har heis. Det blir så mye lettere å 
frakte ting opp til de øverste leilighetene. 
Dette blir bra!, uttrykker hun.
 – Hva med byggeperioden, alt bråket 
det vil medføre? 
 – Å, det blir så bra etterpå, så det gjør 
ingen ting, sier Gry og ler litt. – Dessuten, 
vi må jo nevne verdiøkningen på leilighe-
tene som dette vil medføre. Det er også et 
stort pluss. 

En annen som også gleder seg stort over 
prosjektet er Rune Monsen, styreleder i 
borettslaget. Han fremhever spesielt dette 
at eldre mennesker kan bo lengre i hjem-
met sitt, siden det blir lettere med trans-
portering til og fra leilighetene. Han nev-
ner også verdiøkningen som et stort pluss. 

Fronten på blokkene som de er i dag.

Gravingen har begynt.
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Liakollen 1 borettslag
 – Vi lever i 2016, og da må vi da ha heis, 
sier Monsen. – Det er et løft for borettsla-
get først og fremst,  men også for bydelen 
og byen sett under ett.

Heisprosjektet er forventet fullført høsten 
2017. Vi ønsker lykke til med byggeperio-
den!

Vi lever i 2016, og da 
må vi da ha heis.

Rune Monsen, 
styreleder i borettslaget 

Husk å bruke 
medlemskortet!
Flügger er en av Skandinavias største 

malingsleverandører og er nasjonal leve-
randør til fordelskortet. Hos oss får du 

20% rabatt på ordinære varer 
pluss ytterligere 5% bonus på alle 

produkter, ved aktivert kort.
For inspirasjon og oversikt over våre 
avdelinger, besøk www.flugger.no

39

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

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

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

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

Kongsbadet
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

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

Montering av midlertidig trapp fra balkong.

Midlertidig trapp er på plass, bygging av heis kan starte.
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I en litt regntung kveldstime besøkte jeg KOBBLs nyeste, 
tilknyttede borettslag; Liakollen 1. Husene er satt opp av 

Block Watne, borettslaget ble stiftet 15. februar i år, og de 
første andelseierne flyttet inn 29. april.

// Tekst og foto: Marianne B. Hansen //

Denne kvelden i mai, fikk jeg også noen ord med 
nyvalgt styreleder i borettslaget; Anne Kongsrud. 
Hun tok over huset sitt litt tidligere på dagen og 
gledet seg veldig til å flytte inn. Hun får adresse i 
Marie Aamodts veg. Etter en fotorunde ute, fikk jeg 
komme inn i det nyervervede huset, og nytt er jo 
alltid fint. Stue med gasspeis, nytt kjøkken med fi-
nurlige finesser, 2 soverom (opprinnelig 3) med god 
skapplass, god plass på badet og – ikke minst – et 
kott med blant annet plass til vaskemaskin. 
 Den nye styrelederen var full av forventing og 
ikke i tvil om at hun ville trives her, med uteplass 
med peis (er planen) på ene siden, og veranda på den 
andre med utsikt til andre sida og festningen.

Liakollen 1 borettslag
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Om 1-2 år vil det se helt 
annerledes ut her, med opp- 
arbeidede utearealer, plener, 

busker og trær.

Anne Kongsrud
Bygging av naboborettslaget – Liakollen II brl. 
– er igang.

Ute bærer det selvfølgelig p.t. preg av at 
dette ennå er en byggeplass. Liakollen II 
borettslag blir bygget på andre siden av 
vegen. 
 – Om 1-2 år vil det se helt annerledes ut 
her, med opparbeidede utearealer, plener, 
busker og trær, avslutter Anne Kongsrud 
før vi sier «ha det» og går hvert til vårt. Jeg 
tilbake for å skrive dette og bearbeide bil-
der, hun går inn i huset igjen for å gjøre i 
stand til innflytting om en ukes tid fra vårt 
møte.

En alliansebank i 

Gode digitale løsninger som 
gjør hverdagsøkonomien enkel 
for deg, pluss personlig råd-
givning ved viktige livshendelser 
- hos oss får du begge deler.

Vi ønsker alle en riktig 
god sommer!

Velkommen til oss 
- lokalbanken ved din side

Ja takk, 
begge deler!

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

I flere av husene har det flyttet inn beboere nå.
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// Tekst: Marta Holstein-Beck //

Nå blir Mobil for 
medlemmer enda bedre

ice.net blir ny leverandør av Mobil for medlemmer. 
Det er en god nyhet for alle våre medlemmer, sier Karen 

Marie Torp Hansen, kunderådgiver i KOBBL.

Dersom du har hytte på fjellet eller har 
hatt behov for internett-tilgang på et av-
sidesliggende sted, er det mulig at du har 
benyttet deg av ice.net sine tjenester alle-
rede. De startet nemlig sin virksomhet ved 
å tilby dekning på steder få andre klarte 
det. I 2015 har ice.net blitt en fullverdig 
teleoperatør, og tilbyr foruten internett 
også mobiltelefoni. 
 – Vi er svært stolte over å ha tegnet 
avtale med ice.net. Ikke bare kan medlem-
mene nå få god dekning, men de kan få 
dette til svært konkurransedyktige priser, 
sier Torp Hansen i KOBBL.
 ice.net er kjent for sine lave priser, og 

som medlem av KOBBL får du ytterligere 
10 prosent rabatt på ordinære mobilabon-
nement. 
 – Alle våre mobilabonnement er uten 
bindingstid, og vi tilbyr alt fra 1 til 10 GB  
datatrafikk i måneden. Vi ser at mange 
gjerne velger å starte med abonnemente-
ne Mobil 1 eller 2 GB, for deretter å flyt-
te over til større abonnement etter hvert. 
Denne fleksibiliteten opplever vi at kunde-
ne setter stor pris på, sier Eivind Helgaker, 
administrerende direktør i ice.net. 
 Med mobilabonnement fra Mobil for 
medlemmer får du NetCom dekning, som 
i dag fungerer fint over hele landet.  

Mobil for 
medlemmer 
Mobil 1 GB

NetCom
Smart mini

Telenor
Mobil S

OneCall
Folkepakka 1gb

Datatrafikk inkludert 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB

Hastighet* Opptil 50 Mbit/s Opptil 10 Mbit/s Opptil 10 Mbit/s Opptil 20 Mbit/s

Inkludert i prisen MMS, SMS, Tale MMS, SMS. Tale SMS, Tale SMS, MMS, Tale

Pris pr. måned 99,- 199,- 249,- 199,-

Pris for bruk av data 
utover inkl. trafikk

0,-** Kr 5,- pr MB, maks 
399,-/mnd

Kr 5,- pr MB, maks 
399,-/mnd

Kr 0,99,- pr MB, 
maks 399,-/mnd

Pris-sammenligning mobilabonnement: 

*  Hastigheten oppgitt er i Megabit per sekund. 50 Mbit/s betyr altså at du kan overføre 50 Megabit per sekund når    
   du laster ned noe. 
** Hastighet reduseres til 64 kbit/s ved overforbruk, og kunden har anledning til å kjøpe ekstra datakvoter 
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Som medlem av KOBBL får du også 
medlemspris på mobilt bredbånd og 
4G- router. Med mobilt bredbånd trenger 
du ikke å være tilknyttet et spesielt kabel-, 
eller fibernettverk for å benytte deg av tje-
nesten. Du kobler deg til nettet via en li-
ten, batteridrevet router, som du får plass 
til i bilen, sekken eller båten. Slik kan du 
ta med deg nettet ditt over hele landet, og 
også over grensen til Danmark og Sverige. 
 –Vi har nylig oppgradert hele vårt mo-
bile bredbåndsnett til 4G. Det er bedre 

teknologi som innebærer høyere hastighet 
og mer effektiv internett-tilgang for våre 
kunder, sier Helgaker.
 Han forklarer at mobilt bredbånd i dag 
ofte kan være både bedre og billigere enn 
gamle løsninger som adsl eller fast bred-
bånd som går via kabel. 

Dersom du ønsker å vite mer, eller tegne 
abonnement på enten mobil, mobilt bred-
bånd eller begge deler, kan du gå inn på 
www.mobilformedlemmer.no

Med mobilabonnement fra Mobil for medlemmer får du NetCom dekning, som i dag fungerer fint over 
hele landet, til en svært gunstig pris. Foto: Getty Images.
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Enten du skal på bilferie, roe ned på cam-
pingplassen eller på hytta et sted ute i hav-
gapet, er det greit å vite at du med Mobil 
for medlemmer kan ha internettdekning i 
hele ferien. ice.net, som er leverandøren av 
Mobil for medlemmer, har nylig oppgra-
dert hele bredbåndsnettet sitt til 4G-tek-
nologi, som betyr at du får enda bedre og 
raskere internettforbindelse der du er. I 
tillegg kan du surfe uten ekstra kostnad i 
Sverige og Danmark. 
 Med mobilt bredbånd fra Mobil for 
medlemmer, får du en egen, batteridrevet 
router som du tar med deg dit du skal. Det-
te er svært praktisk for deg som for eksem-
pel ønsker å sjekke mailen for å kunne bli 

et par dager ekstra på hytta eller dersom 
du vil ha internett-tilgang for hele famili-
en under den lange bilturen.

Skal du bevege deg utenfor 
Norden i ferien? 
Du vil sikkert ta med deg telefonen din 
for å kunne sende meldinger hjem til ven-
ner og familie. Noen ganger vil du kanskje 
trenge å sjekke mailen, eller søke opp rei-
setips på internett og bruke GPS. Eivind 
Helgaker, administrerende direktør i ice.
net, gir deg sine beste tips til hvordan du 
kan beholde mobilregningen på et ansten-
dig nivå etter en ferietur til utlandet.

Ferieøkonomi:
Smarte råd for en online-ferie

// Tekst: Marta Holstein-Beck. Foto: Terje Borud //

Du trenger ikke bryte kontakten med omverdenen selv 
om du er på ferie i utlandet eller på et avsidesliggende 

sted. Mobil for medlemmer gir deg både god dekning og 
lave priser på tale og internett.

ice.net gir deg god 
dekning i hele ferien. 
Eivind Helgaker vi-
ser her fram routeren 
som du kan ta med 
deg på tur.
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Ferie skal være en bekymringsløs tid der vi 
endelig kan ha lave skuldre og ikke tenke 
på noe annet enn å nyte livet. Som regel 
fortoner ferien seg slik for de fleste. Li-
kevel er det mange uforutsette hendelser 
som kan oppstå også når vi har fri. Even 
Henriksen er skadebehandler på reise i 
Forsikring for medlemmer. Han sier det 
vanligste folk opplever er forsinket baga-
sje, tyverier og reisesyke som matforgift-

ning, bronkitt og lungebetennelse. 
 – Det er klart at det er kjedelig, men 
skjer noe slikt er det godt å vite at du er 
økonomisk dekket, sier han. 

På neste side ser du et eksempel på to fa-
milier som reiser på ferie. Den ene med og 
den andre uten reiseforsikring, og hvil-
ke utgifter de må ut med dersom et uhell 
skulle inntreffe.

Uflaks tar ikke ferie

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

Dessverre skjer det uforutsette ting også 
når vi har fri. Har du reiseforsikring, slipper du iallfall 

å bekymre deg for økonomien.

Slik unngår du skyhøye mobil-
regninger etter utenlandsferien:
1. Slå av automatiske oppdateringer på 
mobiltelefonen din. Det er unødvendig å 
bruke mobildata på å oppdatere apper el-
ler andre programmer. 
2. Det beste er å surfe på nett og ta tele-
fonsamtaler når du befinner deg på ste-
der med gratis wi-fi tilgang. Som regel har 
både hoteller, kaféer og restauranter dette 
tilbudet for sine gjester.  
3. Roaming er noe du kan slå på i din mo-
biltelefon, og betyr at mobiltelefonen din 
kobler seg på et nett i utlandet. Dette kan 
bli ganske dyrt og en god tommelfingerre-
gel er at du slår kun på roaming når du må 

ha nett og wi-fi tilkobling ikke er tilgjenge-
lig der du er.
4. Last ned gratis apper som Viber eller 
Skype. Dette er internettbaserte telefon-
tjenester og samtaler hjem koster deg in-
genting så lenge du er koblet til gratis nett. 

Et godt medlemstilbud til deg som 
er medlem av KOBBL:
Som medlem av KOBBL får du både mobilt 
bredbånd og mobilabonnement til svært 
konkurransedyktige priser hos Mobil for 
medlemmer.

Gå inn på www.mobilformedlemmer.no 
for å finne det beste tilbudet for deg.
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Familien Andersen har  
reiseforsikring.

Familien Hansen har ikke 
reiseforsikring.

Reiseforsikring som gjelder for 
hele familien, Familie Standard fra 
Forsikring for medlemmer. 

kr 1 200 pr. år kr 0

Familien skal fly fra Bergen via Oslo 
til Mallorca. De har bestilt et fly 
fra Bergen som ankommer Oslo kl. 
08:00. Flyet videre til Mallorca går kl. 
10:00. På Flesland er det dessverre 
et skikkelig ruskevær, slik at flyet 
ikke letter før kl. 09:00 og lander kl. 
09:45. Familien rekker ikke flyet til 
Mallorca.

Reiseforsikringen dekker 
kjøp av nye flybilletter fordi 
familien i utgangspunktet 
hadde beregnet 1 time i 
mellomlanding. Familien får 
kjøpe nye billetter for inntil 
kr 50 000.

4 stk. flybilletter fra Oslo 
til Mallorca, med avgang 
så raskt som mulig, midt i 
skoleferien kan raskt koste 
mellom kr 10 000 - 20 000.

Familien lander på Mallorca, men 
bagasjen blir forsinket to døgn. De 
må kjøpe klær og toalettsaker.

Nødvendige klær og 
toalettsaker blir dekket med 
inntil kr 6 000

kr 6 000

Fru Andersen og Hansen blir 
frastjålet vesken sin der det ligger 
både pass, kontanter, mobiltelefon og 
kompaktkamera.

Forsikringen dekker 
reisegods for opptil kr 
60 000. Det er ingen 
egenandel. 

4 stk. nødpass: kr 1 440 
Kontanter: kr 1 500
Skinnlommebok: kr 2 000
Mobiltelefon: kr 3 000
Kompaktkamera: kr 3 000
Til sammen: kr 10 940

Ole blir matforgiftet og må 
behandles på det lokale sykehuset. 

Forsikringen dekker 
medisinske utgifter 
ubegrenset. 

Omtrent kr 5 000 dersom 
det ikke er så alvorlig. *

Sum utgifter Kr 1 200 Kr 41 940

*Dette er en omtrentlig, og nøkternt utregnet sum. Dersom det skulle skje noe alvorlig i familien, som for eksempel 
en tilstand som krever ambulansefrakt og lengre sykehusopphold, kan beløpet komme opp i en halv million kroner. 

Med og uten reiseforsikring

FORSIKRING FOR MEDLEMMER - et godt medlemstilbud til deg

Som medlem i KOBBL får du svært gode priser på reiseforsikring 
gjennom Forsikring for medlemmer. 
Nå får du også 18 % samlerabatt dersom du tegner to hovedforsikringer 
og én valgfri forsikring hos Forsikring for medlemmer.

Gå inn på www.forsikringformedlemmer.no 
eller ring kundeservice på tlf. 03712 (Mandag – torsdag 08:00-18:00 og fredag 08:00-16:00)
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// Tekst: Marta Holstein-Beck //

I følge Forbrukerrådets anbefalinger 
bør du benytte kredittkort som 
betalingsløsning når du handler på 
nett eller er på reise. Skal du kjøpe 
hotellovernatting, flyreise eller unne deg 
noe fint på shoppingturen, kan det være 
smart å ha et kredittkort for hånden. 
Her er noen av grunnene:
1. Når du betaler med kredittkort 

trekkes ikke pengene direkte fra din 
personlige bankkonto.

2. Flere leiebilselskaper og hoteller 
krever kredittkort for å reservere et 
depositum. Selv om de skulle godta 
et debetkort, er det jo dumt å få 
reservert et større beløp fra sin egen 
lønnskonto.

3. Når du bruker kredittkort på feire, 
får du god tid til å kontrollere alle 
transaksjonene etterpå, og kan 
sjekke at det ikke er trukket penger 
du ikke har godkjent.

4. Dersom kortet ditt blir trukket for 
mer enn det du har gitt tillatelse til, 
er det kredittyter som har ansvaret 
for å dekke det uautoriserte trekket. 

5. Det samme gjelder dersom 
leverandøren av varen du kjøper har 
gått konkurs. 

6. Når du betaler for varer i utlandet 
med kredittkort, kan du få pengene 
tilbake av kredittyter dersom du 
opplever feil eller mangler med 
produktet.

Tips:
I mange europeiske butikker blir 
man spurt om man ønsker å betale i 
norske kroner. Det bør du svare nei 
til. Siden butikken selv bestemmer 
vekslingskursen, kommer du som 
oftest dårligere ut enn ved betaling i 
lokal valuta.

Betal drømmeferien med 
Kredittkort for medlemmer

Kredittkort som betaling for og på ferien anbefales av 
eksperter. Betaler du med Kredittkort for medlemmer, 
samler du i tillegg bonus på din bonuskonto som du 

har som medlem i boligbyggelaget.

Foto: Anne Elisabeth Næss
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Betal ferien med Kredittkort for 
medlemmer og samle bonus 
Betaler du for varer eller tjenester hos 
disse leverandørene med Kredittkort 
for medlemmer, får du bonus inn på din 
bonuskonto som du har som medlem 
i KOBBL. Bonus over kr. 100 kan du 
når som helst overføre til din egen 
bankkonto.

Disse gir bonus:
SAS
Hotels.com
Booking.com
Expedia
Apollo
Supersaver
Ebookers
Radisson Blu
Park Inn
Holiday Autos

Dette er Kredittkort for medlemmer:
Kreditt på opptil kr. 150 000
Kr. 0 i årsavgift og effektiv rente på 
25,37 %.
Rentefri periode på inntil 45 dager
Levert av EnterCard
Du får en egen app der du kan sjekke 
transaksjoner og saldo

Gå inn på 
www.kredittkortformedlemmer.no 
for å lese mer og søke om kredittkort.

Husk!
Når du handler med kredittkort bør du 
alltid huske på at dette er lånte penger 
som skal tilbakebetales, så orden i 
økonomien er viktig.

Bruker du Kredittkort for medlemmer i ferien, får du bedre oversikt over økonomien og kan nyte lange, 
late sommerdager til det fulle. Foto: GettyImages
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KOBBL har inngått samarbeidsavtale med 
Advokatfirmaet Økland & Co. Ved avtalen 
tilbys gunstige vilkår både til KOBBL for-
valtede boligselskap og til medlemmene. 
Advokat Helge Grimstad er kontaktperson- 
en i samarbeidet.
 – Vi bistår alle boligselskap som er for-
valtet av KOBBL, herunder borettslag, ei-
erseksjonssameier, boligaksjeselskap- og 
andre selskapsformer. Ofte har styrene 
spørsmål relatert til eierseksjonsloven og 
borettslagsloven, herunder blant annet 
spørsmål om utleie, felleskostnader, for-
kjøpsrett, salgspålegg og tvangsfullbyr-
delse, vedlikeholdsansvar, vedtekter og 
husordensregler. Dessuten yter vi generell 
rådgivning til styrer i deres arbeid, og til-
byr kurs for styremedlemmer. Vi kan bi-
stå innen alle problemstillinger, herunder 

tvistesaker for domstolen, sier advokat 
Helge Grimstad, som utdyper at firmaet 
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 kom-
plekse saker og yter juridisk bistand av høy 
kvalitet på konkurransemessige vilkår. Vi 
har oppdrag innenfor fast eiendoms retts-
forhold, boligrett, arbeidsrett, arv, skifte 
og generasjonsskifte, barne- og familie-

rett, erstatning og forsikrings-
rett, helserett, insolvens og 
restrukturering, kontrakt- og 
entreprise, selskapsrett, skatt 
og avgift, eiendomsoppgjør, 
straff og tvisteløsning. Vårt 
firma bistår alt fra små til store 
virksomheter, boligselskaper, 
kommuner og privatpersoner. 
Hos oss er våre kunder sikret 
dekning innen alle rettsområ-
der, sier advokat Grimstad.
      – Tilbudet medfører at det 
blir en lavere terskel for å inn-
hente juridisk rådgivning, og 
det blir med dette en klar for-
del å bruke oss, sier advokat 
Grimstad. – Vi kan bistå innen alle problemstillinger, sier advokat Helge 

Grimstad i Advokatfirmaet Økland & Co.

Ny medlemsfordel: 
– samarbeidsavtale inngått mellom KOBBL 

og Advokatfirmaet Økland & Co
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Nærmere om Advokatfirmaet 
Økland & Co 
Økland & Co DA  er et veletablert advo-
katfirma og er i dag Romerikes største. 
Økland & Co DA, i sin nåværende form, 
ble etablert den 1. februar 1982, da Ingjald 
Økland, Sigmund Øien og Morten Huser 
slo sammen sine advokatvirksomheter. Vi 
er stolte av vår lokale tilknytning og til-
hørighet, sier advokat Grimstad. Firmaet 
teller i dag 39 medarbeidere og er fremde-
les i vekst. Av disse er 29 advokater og en 
administrasjonsstab på 10 medarbeidere.

Kontor både i Lillestrøm, 
Sørumsand, Eidsvoll og Oslo  
Vårt hovedkontor i Lillestrøm er sentralt 
plassert i Skedsmogata 3 A. Vi har også av-
delingskontorer sentralt beliggende både i 
Sørumsand, Eidsvoll og Oslo. 

Medlemsfordel 
Advokat Økland & Co 

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

KOBBL-forvaltede boligselskap tilbys 
en halv time gratis bistand, 
deretter 10 % rabatt på advokatens 
ordinære timesats. 

Gjelder ved fremvisning av medlemskortet.

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

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.

VVS, fliser og tilbehør  

-20%
Gjelder ikke allerede nedsatte varer 

og bestillingsvarer. Åpningstider: Mandag til fredag 09.00-17.00. Lørdag 10.00-14.00. www.flissenteret.no

Tilbudene gjelder t.o.m. 31/7-16.

Nyhet! Stor utstilling med bade-
romsplater, parkett og laminat.
Gode tilbud på baderomsplater.-30%

Kjøkkenkampanje!

-20%
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Bilsjekken:
• Husk å betale bilforsikringen. Uten 

gyldig forsikring, har du ikke ansvars-
forsikring. Det kan koste deg flere mil-
lioner. 

• Skal du på bilferie til utlandet, må du 
sjekke om du trenger grønt kort på bil-
en din. Dette er en bekreftelse på at 
du har ansvarsforsikring, og kreves av 
for eksempel Serbia og Bosnia. For full 
oversikt se www.tff.no

• Sikre lasten du har i bilen som ligger 
løst. Bagasjen må ikke komme i beve-
gelse ved en bråstopp. (Eksempel: 15 
kg ved 50 km/t kommer med et trykk 
på 750 kg.)

• Når du forlater en feriepakket bil – ta 
alltid med deg verdisaker og annet du 
er redd for.

• Registerrembrudd medfører havari i 
de fleste motorer. Når byttet du sist?

• Får du steinsprutskade, bør du oppsø-
ke verksted så fort som mulig. 

• Ved stor last skal lufttrykket økes. Er 
du usikker hvor mye, kan du få hjelp 
hos et dekkverksted. 

• La alltid reservehjulet ligge i baga-
sjerommet, og sjekk lufttrykket i det 
før du reiser. Ta med en jekk og utstyr 
så du kan skifte dekk ved punktering.

• Kravet til mønsterdybde i sommerdek-
kene er 1,6 mm. Dekk1 anbefaler mi-
nimum 3 mm.

• Husk reservenøkkel! Legg gjerne re-

servenøkkelen i vesken siden den van-
ligvis er med overalt.

• På hete sommerdager kan det være 
nødvendig å skjerme barna i baksetet 
fra solen. Sørg for at du har med skjer-
ming på tur. 

• Ha varseltrekanten lett tilgjengelig. 
Det er livsviktig at varseltrekanten er 
lett å finne ved uhell. 

Gjør bilen ferieklar
Har du tenkt deg på bilferie i sommer? 
Sørg for at bilen din er klar for langtur. 

// Tekst: Marta Holstein-Beck //

Medlemsfordeler - Bil
Forsikring for medlemmer gir deg 
trygghet på veien. Du får gode priser på 
bilforsikring hos Forsikring for medlem-
mer. Her får du også 18 % samlerabatt 
når du kjøper tre forsikringer.
Les mer på forsikringformedlemmer.no
 
Sjekk dekkene dine hos Dekk1
Her kan du sjekke lufttrykk og mønster-
dybde i dekkene. Du får gode medlemsra-
batter og 5 % bonus på alle tjenester. 
Dekk1 gir også gratis Dekkhotell 1. sesong 
til nye kunder. Sesong 2 får du 15 % rabatt 
og 5 % bonus.

Steinspruten Bilglass reparerer ruten 
din. Du får kr 250 i verdikupong og kr 
100 i bonus ved reparasjon av glass. 
Dersom du må skifte rute får du kr 300 
i bonus. Alle kunder av Forsikring for 
medlemmer får i tillegg kr 1000 i redusert 
egenandel.

NB! Bonus forutsetter at  medlemskortet er 
aktivert og at kortet registreres på ordren ved 
kjøp. 
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Etter mange år i bransjen, skulle man kan-
skje tro at en var blitt erfaren på området, 
og det har man jo. Det er imidlertid alltid 
spennende hvor mange andelseiere som 
dukker opp, om møtet er gjennomført på 
en halvtimes tid, eller om – og hvis det er 
ekstra saker – hvor langt tid dette vil ta.

En generalforsamling starter for øvrig ikke 
her. Vi har derfor lyst til å ta deg med på 
prosessen fra starten med årsoppgjør til 
gjennomføring av generalforsamling/sam-

eiermøte samt litt etterbehandling. På den 
måten får du som beboer og medlem kan-
skje et lite innblikk i hva vi i forvaltnings- 
og regnskapsavdelingen i KOBBL holder 
på med hver vår.

Det hele starter så smått opp høsten før, 
hvor kjøreplanen for hele prosessen blir la-
get. Borettslagene/sameiene blir delt i pul-
jer. Her skal det stemme fra februar til juni 
med regnskapskonsulent først for årsopp-
gjør, og kunderådgiver til slutt som skal 

Torsdag 12. mai, 2 generalforsamlinger står for tur. 
Vi er omtrent midt i prosessen med avvikling av 82 general-

forsamlinger/sameiermøter. 

// Tekst: Marianne B. Hansen //

Generalforsamlinger/
sameiermøter

Fra generalforsamlingen i Lia Borettslag 2016. Foto: Sven O. Nylænder
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være med på møtene. Dessuten skal det 
tas hensyn til påske, Kristi himmelfarts-
dag, pinse, m.m., samt revisor og trykking. 
Også skal jo innkallingene være beboerne i 
hende minimum 8 dager før møtet!

Årsoppgjøret starter i februar med våre 
dyktige regnskapskonsulenter. Etter 14 
dager kommer revisor som har en drøy uke 
til å revidere de første lagene, ofte kan det 
dreie seg om en 18-20 lag av gangen. Når 
regnskapet er ferdig redigert, får styrele-
derne melding om at utkast til årsmelding 
og regnskap for foregående år er klart hos 
KOBBL for henting. Styret har da ca 3 uker 
på seg for å behandle og underskrive dette. 
Fristen for retur til KOBBL er satt, og den 
er svært viktig å holde for å kunne følge 
kjøreplanen videre.

Revisors beretning foreligger en uke etter 
at papirene er mottatt fra styret, 2 dager 
etter går innkallingen i trykk. 8-10 dager 
før møtet mottar beboerne en rykende 
fersk innkalling.

I mitt tilfelle nå, har vi altså da kommet 
fram til 12. mai. Generalforsamlingene 
for Maurtua og Amundsheimet boretts-
lag står for tur. En ekstra sak hos Maurtua 
borettslag, ingen saker er meldt inn hos 
Amundsheimet. Erfaringsmessig vil det 
si at møtene uansett vil bli gjennomført 
raskt og uten de største diskusjonene. Det 
mest spennende er hvor mange andelsei-
ere som møter.  

Det var ikke mange som fant veien til ge-
neralforsamlingslokalet denne kvelden, 
for noen av møtene. Uten de store sakene, 
er det i dag gjerne sånn. I tidligere tider var 
det å gå på generalforsamling nesten høy-
tidelig – og en plikt. Slik er det ikke lenger. 

Nå er det kun de store sakene med lån og 
økning av felleskostnader som gjelder. Det 
vil vel si at det er pengene som rår, her som 
ellers i samfunnet.

Begge generalforsamlingene gikk fort 
igjennom, med godkjenning av årsmel-
ding og regnskap. Av de generelle sakene, 
ble styrets innstillinger og forslag vedtatt. 
Etter møtene ble de litt løst snakk rundt 
bordet om spørsmål og ting i borettslaget, 
som det gjerne gjør når folk møtes. Hos 
Maurtua borettslag var dessuten represen-
tanten fra Canal Digital bedt, for å infor-
mere om de nye dekoderne andelseierne er 
i ferd med å motta.

Så var den kvelden over. Da gjenstår skri-
ving og utsendelse av protokoll til alle 
andelseiere, samt ajourføring av styret i 
systemet. Årets oppgaver for generalfor-
samlingen for disse borettslagene er da 
gjort. Som dere ser, prosessen fra start til 
mål for et borettslag er for oss i KOBBL ca. 
2 måneder. 

Når dette bladet kommer ut, er alle møte-
ne for i år unnagjort. Den siste puljen var 
9. juni. Nå står kun KOBBLs egen general-
forsamling igjen, 21. juni. Vel møtt igjen 
neste år.
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Er man tilknyttet en kje-
de som vi var, blir en også 
styrt i en retning som ikke 
passer det lokalmiljøet vi 
er i. Nå er vi en butikk der 
kunden kan få det de måtte 
trenge, i stedet for å måtte 
forholde seg til det kjeden 
mener skal være i ett vares-
ortiment. 
 Det nye for butikken er 
Odd Rune Lilleberg med 
mer enn 25 år bak seg 
innen bygg og anlegg. Odd 
vil være en person, med sin 
brede kunnskap innen hele 
prosessen i husbygging, 
som blir kundens rådgiver 
der dem er usikker i frem-
gangsmåte, produkter eller 
andre spørsmål av større 
problemer innen hus og lei-
lighet. Odd er profesjonell 
med en helt unik bakgrunn 
som vil være behjelpelig i 
hele prosessen, dvs. at Odd 
blir med hjem til kunden 
der behovet viser seg å være 
viktig for å kunne gå mer i 
dybden av deres problemer. 
Det å kunne rådføre direkte 
på problemene, mener vi er 

ett tilbud kundene våre vil 
sette stor pris på, og det er 
helt GRATIS! 
 Videre har vi også sam-
arbeid med håndverkere 
av alle slag som kan ta alt 
innen hjemmet. Ingenting 
er for lite eller stort for våre 
samarbeidspartnere! 

Hjem-besøktjenesten
Sylvia forsetter suksessen 
med hjem-besøkstjenesten 
og går ut på å bistå kunden 
på sin hjemmebane. Farger 
er moro og lek, men kan 

også by på utfordringer der 
det kan vise seg å være van-
skelig å velge riktige farger 
til hjemmet sitt. Gulvet, 
møbler og tapeter bør ha 
en tilhørighet og det er her 
Sylvia er helt unik til å fin-
ne dine løsninger og din stil 
til ditt hjem.  

Tapeter og interiør
Vi er store på tapeter og 
har mange merker. Flere 
av dem er helt unike for 
Kongsvinger og vår butikk 
ble valgt ut etter flere run-

Farge og InteriørCompagniet er blitt til etter at Maliakjeden 
la ned. Vi bestemte oss for å gå vår egen vei og ble med det 

en frittstående butikk. 

Vi, Farge og 
InteriørCompagniet AS

// Tekst: Farge og InteriørCompagniet AS. Foto: Karen Marie Torp Hansen //

Farge og InteriørCompagniet ønsker alle velkommen innom!
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Trenger 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

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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Jens Dahl A/S

der med besøk fra dem og vi måtte også besø-
ke dem. Der var de opptatt av vår kunnskap, 
historiebakgrunn, fargesammensetninger og 
bruken av oppsettingen av dem. 
 Vi vil fortsette med vår unike interiørav-
deling der vi har det helt spesielle til alle an-
ledninger. Vi er hele tiden på utkikk etter nye, 
unike interiørartikler. 

Tilbud til KOBBL-medlemmer:

Herregård Supermax, 10L 
Veil. kr. 1490.- 

KOBBL-medlemmer 
kr. 1222,-

Herregård Terrassebeis, 3L 
Veil. kr. 429,- 

KOBBL-medlemmer 
kr. 299,-

En akrylforsterket vanntynnbar 
oljemaling til utendørs bruk:

Medlemsfordel:

Farge og InteriørCompagniet AS gir 
følgende rabatt til KOBBL-medlemmer:
18-30%  på en mengde produkter
Gjelder ikke kampanjevarer.
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– Med denne avtalen kan vi endelig imøte-
komme et ønske medlemmene har hatt i lang 
tid, sier Frank G. Mo som er ansvarlig for 
medlemsfordeler i Boligbyggelagenes Part-
ner.
 Han viser til den store medlemsunder- 
søkelsen som foretas av boligbyggelagene 
hvert år, der medlemmene blant annet blir 
spurt om hva de ønsker seg av medlemsfor-
deler.
 – En sportsleverandør har alltid kommet 
høyt opp på ønskelisten, så det er gledelig at vi 
nå kan presentere denne avtalen, forteller Mo.

 Du finner alt fra parkdresser til ulike typer 
sko og bekledning ellers i dagens sportskje-
der. Derfor er sportsbutikken en viktig leve-
randør for folk i hverdagen. I tillegg er det her 
vi kjøper alt av sportsutstyr, som stadig blir 
mer avansert.
 – Sportsutstyret i dag leveres med flere 
muligheter og avanserte funksjoner. God 
kunnskap og riktig verktøy er viktigere enn 
noensinne når du skal få tilpasset utstyr som 
sykkel, ski eller sko. Det gleder vi oss til å 
hjelpe medlemmer av KOBBL med, sier Bjørn 
Reiersen, salgssjef i G-Sport og G-MAX. 

Ny leverandøravtale på plass:

Sportslig medlemsfordel  

// Tekst: Marta Holstein-Beck. Foto: G-Sport/ G-MAX //

Som medlem av KOBBL får du nå rabatt og bonus på alt du 
handler hos G-Sport og G-MAX butikkene over hele landet. 

Medlemsfordel G-sport og G-MAX

5 % bonus på alt, også kampanjevarer. 
I tillegg 10 % rabatt på ordinære varer 
Rabatten gjelder ikke  våpen, ammunisjon, optikk og 
elektronikk. Husk at medlemskortet må være aktivert, 
og at du trekker dette i betalingsterminalen for å få 
bonus. Se www.gsport.no - for våre butikker.
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Quiz
Hva vet du om Kongsvinger og omegn?

VITSER:

 Den blinde mannen og førerhunden
En blind mann kommer inn i en bar med førerhunden sin. 
Plutselig tar han tak i halen på hunden og sveiver den rundt i 
luften. Når han er ferdig så ser bartenderen forfjamset på han og 
spør hva det skal være godt for?
– Ikke noe å bekymre seg for, sa den blinde, jeg bare ser meg litt 
rundt omkring...!

1. Hvilket arrangement var det stor blest om i sosiale medier i april?

2. Når er det planlagt å åpne Kongssenteret Vest?

3. Hvem fikk Trivselsprisen for 2015?

4. Hva er åpnet i de gamle lokalene til Østbanenes forbruksforening?

5. Hvilken dato gjennomføres årets Kongsvinger Maraton?

6. – og årets Byfest?

7. Hvem fikk til slutt arrangementet fra spørsmål 1?

8. En av de mest omdiskuterte gatene i byen skal endelig  
oppgraderes i sommer. Hvilken?

9. Hvor ligger den katolske kirken i byen?

10. I midten av mai var det «krig» på grensen, med også 
politikere til stede. Mot hva?

11. To Kongsvinger-karer la ut i hver sin kajakk fra  
Vingersnoret. Hvor nådde de målet?

12. KIL toppfotball rykket opp en divisjon denne sesongen. 
Hvilken liga spiller de i nå?

13. Hva er BUA på Kongsvinger?

14. Hvilken adresse har KOBBLs nyeste borettslag?

15. – og hvor i Kongsvinger ligger det?

Løsning side 35
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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 
Lekebutikken, Kongssenteret -
 verdi kr 100,-

Løsningsordet for barnekryss i Bobra 
nr. 1/2016 var: Ingen løsningsord denne 
gangen, men vi fikk inn flere riktige løs-
ninger av kryssordet.

Vi har trukket tre vinnere med rett svar: 
Martin Strand Johnsen, Matrand
Martin Segelsten, Haslum
Annika og Helena Flinterud, Tolvsrød

Vinnerne får tilsendt et gavekort hver fra 
Lekebutitkken, Kongssenteret 
verdi kr 100,-.

Gratulerer!

Løsningsord:

Navn:

Adresse:

Postnr./sted:

Klipp her

4

1

3

2

sudoku B

KRYSSORD
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Nedenfor presenteres vår Håndverkerpool.  
Poolen 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.

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

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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Superraske piroger 
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 Slik gjør du:
1. Forvarmovnen til 225 °C. 
2. Rull ut deigen og skjær den i firkanter på 12 x 12 cm.
3. Del blåmuggost i biter. Legg 1 ss pizzafyll og en bit 

ost på hver firkant. 
4. Visp egg og pensl det rundt deigkantene slik at deigen 

«limer» seg sammen. 
5. Brett det ene hjørnet av deigen over til det motsatte 

hjørnet slik at du får et rektangel.
6. Stek midt i ovnen i 10 - 12 minutter. 

Ingredienser
4 porsjoner

1 boks pizzafyll med kjøtt 
(á 820 g) 
1 pk ferdig pizzadeig (rå), 
langpanne 
150 g blåmuggost 
1 stk egg til pensling 

Disse små fylte bakverkene er superpopulære i Finland, Polen og 
Russland. Det finnes ingen grunn til at de ikke skulle få samme status 

her i Norge! Sett i gang med matlagingen, på 20 minutter 
er du i spisemodus! 
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Løsninger 

1. VG-lista topp 20 til Kongsvinger
2. 1. desember 2016
3. Kongsvinger Nærsenter
4. Gjenbruksbutikk
5. Lørdag 6. august
6. Torsdag 18. august
7. Førde
8. Eidemsgate
9. Heggebærvegen 2 på Vennersberg
10. Den norske og svenske rovdyrpolitikken
11. Ved Glommas utløp i Fredrikstad
12. OBOS ligaen
13. Et gratis utlånstilbud av idrettsutstyr til 

barn og unge som holder til i lokaler på 
Vennersberg skole

14. Marie Aamodts veg
15. Marikollen

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

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

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

Ikke la fordelene dine gå til spille!
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Jeg tittet innom for å hilse på ansatte og 
kunder fredag 29.04. Det ble tid til en prat, 
siden jeg kom tidlig på formiddagen. Kun-
dene satt nok i bil på vei til butikken og 
ergret seg over snøfallet. 
 Daglig leder Roy Vidar Fossum og Evy 
Nystuen kunne fortelle at det hadde vært 
godt besøk fra KOBBL-medlemmer dagen 
før. 
 – Vi spør alltid etter om kunden er med-
lem hos KOBBL, sier Roy Vidar Fossum.  
 – Medlemmene har jo et helårstilbud 
med 20 % på ordinære varer og 5 % bonus 
på alle produkter. Dette gjelder hele butik-
ken, så dette tilbudet må vi opplyse om.
 – Vi er inne i årets travleste måneder 
med tanke på vedlikehold av bolig, med 
beising/ maling av hus, hytte og veranda. 
I går gikk det mye innvendig maling også, 
sier Evy. Det er tydelig at vi får energi til å 
fornye når sola skinner.
 – Hva er årets mest trendy innefarge?  
Begge svarer i kor: – Blå og gråblå. Du må 

jo velge de fargene du liker best, sier Roy 
Vidar Fossum, – men snakker vi om tren-
der, så er blå og blågrå de fargen som sel-
ger mest.
 – Mens vi drodler videre rundt tema 
farger, kommer det kunder som trenger 
litt assistanse. En av kundene kommer på 
vegne av foreldreutvalget i Puttara barne-
hage. De er på jakt etter billig maling til å 
forskjønne lekeapparater. Evy er ikke sen 
om svinge seg rundt og finne fram litt  
ukurante farger til lav pris.
 Jeg takker for meg og kjenner på godfø-
lelsen da jeg går ut av butikken. Butikkper-
sonell med øye for kunden og god service, 
det er trivelig det. Da jeg kommer ut, kan 
jeg skimte den trendy blå / blågrå fargen 
på himmelen, og jammen skimter jeg stri-
per av gult der oppe. Det er vår!

Flüggers medlemsdager gjentas med 
samme gode tilbud i følgende perioder: 
23-25/6 og 22-24/9.

Torsdag 28. til lørdag 30. april hadde Flügger medlems-
dager. KOBBL-medlemmer fikk hele 40 % rabatt + 5 % bonus 

ved aktivert medlemskort på alle Flügger-produkter. 

Flüggers medlemsdager

// Tekst og foto: Karen Marie Torp Hansen //

Verdt å få med seg:
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SENTRALE FORDELER

39

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

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

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

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

Flügger farge
KOBBLs medlemmer bli innrømmet 20% på Flügger farves egenproduserte varer. 
Gjelder ikke kampanje varer.

Jens Dahl AS
Trenger du elektrikker - eller kanskje tenker du på å installere varmepumpe? 
Jens Dahl AS kan nå tilby KOBBLs medlemmer 10% rabatt på elektriske installasjoner. 
I tillegg vil KOBBLs medlemmer kunne oppnå gode priser på varmepumper etter tilbud. 
Jens Dahl AS, Industrivegen 27, Kongsvinger. Treffes på tlf 62814483 eller mobil 95183300.

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

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

www.minilageret.as

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

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

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

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

Mobil FOR MEDLEMMER
Enda bedre teletilbud til deg som medlem av KOBBL! 

10 % rabatt på mobilabonnement og mobilt bredbånd (gjelder ordinær pris)
Hos ice.net skal du få mer igjen for pengene dine – mer data, mer dekning, mer fart, 
mer ærlighet og mer åpenhet. Som en av Boligbyggelagenes medlemsfordeler nyter 
du i tillegg godt av gunstige avtalepriser både på mobiltelefoni og mobilt bredbånd. 

Med ice.net som mobilleverandør får du:
• Mer data for pengene
• Inkludert tale og SMS
• 4G med opptil 50 Mbit/s 
• Ingen bindingstid
• Ingen skjulte kostnader ved overforbruk
Les mer og bestill: www.ice.no/partners/bbl-mobile
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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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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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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 

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
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Forsikring FOR MEDLEMMER
Som medlem av boligbyggelag 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
OBS! Ha BankID eller BankID på mobil tilgjengelig når du søker.
Telefon kundeservice: 73 89 77 10

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 ditt boligbyggelag 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 se utvalget på gsport.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
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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%
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- 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
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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.
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sparing og forsikring. Brugata 9, 2212 Kongsvinger. Sentralbord: 62 97 00 66
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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. 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

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

Farge og InteriørCompagniet AS 
Kobbl-medlemmer tilbys 18% - 30% rabatt på flere produkter!
OBS: Rabatt gjelder ikke på kampanjevarer!
Du finner oss her: Brugata 1, 2212 Kongsvinger. (tidl. Malia). Tlf. 401 04 777
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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 

Statoil
Ny medlemsfordel: Statoil ekstra: 0,20 øre rabatt pr liter ved fylling av drivstoff, 
ved registrering av bankkort i kassa.
Bilvask: 25 % rabatt

Hertz bilutleie
Ny medlemsfordel: 20% på leie av varebil (flyttebil)
15% på leie av personbil

KOBBL Eiendom 
KOBBL medlemmer får kr. 2500,- i rabatt på provisjon 
når de inngår oppdrag med eiendomsmegler. 39
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• Bredbånd • Boligalarm • Byggevarer • El installasjon • Rørlegger
• Markiser  • Optiker • Catering • Dekk&felger • Strøm • Svømming 
• Trening •  Maling og interiør • Rengjøring • Garasjeporter
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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.
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Tlf: 900 87 224, gir 10 % rabatt til KOBBL medlemmer ved leie av maskiner. 
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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.
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tilbyr alle medlemmer rabatterte priser på inngang i svømmehallen. Billetten koster
ordinært 85,- kroner men vil for KOBBLs medlemmmer koste 70,- kroner. 
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KOBBLs medlemmer bli innrømmet 20% på Flügger farves egenproduserte varer. 
Gjelder ikke kampanje varer.

Jens Dahl AS
Trenger du elektrikker - eller kanskje tenker du på å installere varmepumpe? 
Jens Dahl AS kan nå tilby KOBBLs medlemmer 10% rabatt på elektriske installasjoner. 
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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:
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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 10 % 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
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Bredbånd med nok kapasitet 
– tilpasset dine behov
Med superraskt bredbånd fra Canal Digital får du hastigheten du trenger 

til hele familien – i dag og i fremtiden. Les mer på kabel.canaldigital.no

ESPERV
IK

 D
ESIG

N
/M

A
I 2016

Leif Næss har vært styreleder i KOBBL si-
den 2008. I den første perioden var dette 
en utfordrende tid for selskapet. Det er det 
ikke lenger. Leif har i tillegg engasjert seg i 
KOBBL Eiendom der han også er styreleder, 
og i avviklingen av investeringen i Bulgaria. 
Leif er pensjonist, men er aktiv på mange 
hold, og han har flere tillitsverv. Utenfor 
KOBBL er han sentral i KIL Toppfotball og 
er engasjert i lokalpolitikken.

Leif fylte 70 år den 28. april, og varme 
gratulasjoner er sendt til jubilanten.

Vi gratulerer styreleder 
i Kobbl med 70-årsdagen!

Leif Næss, styreleder i KOBBL fyller 70 år.
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BoBra
Utgivelsesplan 2016

Utgivelser Materiellfrist

19. september 26. august

12. desember 18. november

Annonsepriser
Str.  Pris  Pris

1/4 side 4 100,- 3 300,-

1/2 side 6 350,- 5 100,-

1/1 side 11 300,- 9 100,-
priser er eks. mva

(samarbeidspartnere)

Neste utgave
kommer ut:

19. september

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?
Kontakt: Marianne B. Hansen  //  Tlf: 62 82 37 37   //  E-post: mbh@kobbl.no
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Returadresse: KOBBL, Postboks 8, 2201 Kongsvinger

B economique

KONTAKT EN KOBBLMEGLER
 I DAG !

62 82 37 34

 MEDLEMS-
RABATT !

For deg som er medlem i KOBBL, 
gir vi medlemsrabatt på kr. 2 500,- 

ved tegning av salgsoppdrag !


