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Leder

Det er nå omtrent en måned siden jeg hadde 
min første arbeidsdag i KOBBL. Det har vært 
en interessant, lærerik og morsom periode. 
Jeg har blitt en del av et team med flinke og 
serviceinnstilte ansatte som trives i jobben 
sin, og som strekker seg langt for at boligsel-
skapene og medlemmene skal være fornøyde. 
Det er jeg svært glad for – gode folk er en for-
utsetning for at KOBBL skal kunne videreføre 
sin sterke posisjon.

For KOBBL har en sterk posisjon og en stolt 
historie i Kongsvinger. Alle her kjenner til 
KOBBL, og de aller fleste omtaler oss med 
positivt fortegn. Det er kanskje ikke så rart 
når vi i en by med knapt 18 000 innbyggere 
har nesten 7 400 medlemmer, og forvalter 
omtrent 90 boligselskaper. Med så mange 
medlemmer og boligselskaper er det også 
naturlig at KOBBL er med på å gjøre Kongs-
vinger-samfunnet triveligere gjennom f.eks 
å støtte Byfesten, dele ut Trivselprisen, og å 
støtte lokal idrett og kultur. Også blant nåvær- 
ende og potensielle samarbeidspartnere har 
KOBBL et godt omdømme. Vi samarbeider 
med mange solide aktører allerede, og enda 
flere ønsker å spille på lag med oss fremover.

At mange, også blant dem som ikke bor i 
KOBBL-bolig, ønsker å være medlemmer, for-
står jeg godt. KOBBL-medlemskapet byr på 
mange fordeler, blant annet fortrinnsrett ved 
kjøp av bolig, gode vilkår hos KOBBL Eien-
dom ved salg av bolig, og ikke minst en rekke 
rabatter ved bruk av vårt fordelskort. KOBBL 
har forhandlet frem mange attraktive avtaler 
for medlemmene våre, både med gode lokale 
virksomheter, og med nasjonale aktører. Hvis 
en bruker medlemsfordelene aktivt er det 
ikke vanskelig å spare inn kontingenten man-
ge ganger!

Også borettslagene nyter godt av de fordel-
aktige avtalene KOBBL har forhandlet frem, 
enten alene eller i samarbeid med andre bo-
ligbyggelag. Lave renter på felleslån, og lave 
priser på forsikringer, kabel-TV og internett 
gir store besparelser for boligselskapene, som 
dermed kan holde felleskostnadene nede. I 
tillegg tilbyr KOBBL gode og rimelige tjenes-
ter innenfor teknisk område. Det gjør at bo-
ligselskapene kan få kvalifisert hjelp til f.eks å 
etablere en vedlikeholdsplan, eller til å lede og 
følge opp vedlikeholdsprosjekter.

Odd Henning Dypvik 
adm. direktør KOBBL

Et veldrevet selskap 
med gode fremtidsutsikter!
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Etter at KOBBL fikk en knekk og holdt på å 
gå under for et snaut tiår siden har ansatte, 
ledelse og styret gjort en kjempeinnsats for å 
få selskapet på fote igjen. Mange år med nøk-
ternhet og effektiv drift har gitt stadig bedre 
økonomiske resultater. «Gammel moro» er av-
viklet og gjort opp, og boligbyggelaget må nå 
sies å ha en sunn økonomi. KOBBL har bygget 
opp økonomiske muskler som gjør at vi igjen 

kan begynne å tenke på å bygge gode boliger.
Som jeg nevnte innledningsvis, har den første 
måneden i KOBBL vært interessant, lærerik 
og morsom, og jeg gleder meg til fortsettel-
sen. Jeg oppfatter KOBBL som et veldrevet 
selskap med gode fremtidsutsikter, og jeg 
ser frem til å være med på å utvikle selskapet  
videre!

KOBBL har bygget opp økonomiske muskler som 
gjør at vi igjen kan begynne å tenke på å bygge 

gode boliger.



ByggBra

HMS handler om alles sikkerhet i et borettslag, dette er 
lovpålagt arbeid som er styrets ansvar i alle borettslag. 

// av Tom Magne Langholm,
bygningskonsulent KOBBL //

Mange av styrene føler at det er mye jobb og 
vanskelig å være oppdatert på alle lovkrav. 
Derfor er det viktig å legge fokus på dette om-
rådet, slik at styrene tar tak i dette og får satt 
opp en HMS plan.

KOBBL har nå et viktig og et brukervennlig 
HMS-system fra Bevar-HMS. Vi hjelper styre-
ne med å etablere og tilrettelegge slik at HMS 
planen er utviklet for å passe deres eget bo-
rettslag. Her vil HMS ansvarlig i borettslaget 
få egen tilgang til den nettbaserte løsningen, 
alt av informasjon vil bli lagret på denne siden. 
Med dette systemet har man ikke lengre noen 
unnskyldning for at ikke rutinene er fulgt opp. 
Om det skulle være en større ulykke i et bo-
rettslag som en brann, må man i dag forvente 
seg at det vil bli spurt om å få se HMS planen 
for å se om dette arbeidet er fulgt opp. Har 
man ikke gjort dette og finner avvik i sikker- 
heten kan styret bli stilt til ansvar!

Enkelt å følge opp
Bevar-HMS gjør det enkelt for styret å få en 
oversikt, følge opp og registrere avvik direkte 
på pc eller nettbrett. I tillegg sørger KOBBL for 
gjennomgang av hele systemet, slik at det til en 
hver tid er oppdatert.
 Bevar-HMS er et levende verktøy som har 
blitt godt mottatt av våre kunder. I samarbeid 
med styret gjennomfører vi årlige vernerund- 
er, slik at man får gode råd og en fagpersons 
uttalelse i forhold til ulike sider ved systemet. 

HMS-forskriften
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeid i virksomheter, også kalt 
HMS-forskriften eller Internkontrollforskrift- 
en, sier at den som er ansvarlig for en virk-
somhet, må sørge for systematisk oppfølging 
av helse, miljø og sikkerhet. Områder som om-
fattes av forskriften er bl.a. brann, elektrisitet, 
lekeplasser med utstyr og arbeidsgiveransvar 
overfor ansatte.
 
Et HMS-system skal bl.a. bestå av: 
• Informasjon om aktuelle risikoområder 
• Informasjon om aktuelle lover og forskrifter 
• Rutiner som beskriver hvordan en følger 

opp det forebyggende arbeidet og hvem som 
har ansvar for hva. 

• Informasjon om krav til eventuell opplæring 
• Hjelpemidler som sjekklister  og skjemaer 

for å følge opp og dokumentere forholdene 
i boligselskapet 

• System for rapportering og håndtering av 
feil og mangler (avvik) 

• Rutine for minimum en årlig gjennomgang 
for å se til at det systematiske HMS-arbeidet 
blir fulgt opp på en hensiktsmessig måte. 

Beskrivelse av systemet 
Systemet er bygd opp slik at det vil tilfredsstil-
le boligselskapets behov for system. Der det 
kreves bistand fra fagekspertise gis det forslag 
om dette. Boligbyggelaget ved HMS-rådgiver 
bidrar til jevnlige tilsyn av systemet. Beskriv- 
elsen nedenfor forklarer hvordan HMS-for-
skriftens § 5 er ivaretatt i systemet. Systemet 
er bygd opp for å sikre at styret i boligselskapet 
på en enkel måte skal kunne holde seg opp- 
datert på status for HMS-arbeidet.

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) 
– er en av de mange jobbene styret har ansvar for!
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1. Aktuelt lovverk er samlet i egen artikkel i 

kapitelet Organisering. 
2. For å sikre nødvendig kunnskap og ferdig-

heter blant ansatte er det etablert en egen 
opplæringsplan i underkapittel Oppfølging 
av ansatte som finnes i kapitelet Rutiner og 
instrukser. 

3. Medvirkning i HMS-arbeidet sikres gjen-
nom samtaler og bruk av digital HMS-løs-
ning. 

4. Mål for HMS-arbeidet er lagt inn i kapitelet 
Vårt boligselskap. 

5. Beskrivelse av ansvar og myndighet er lagt 
inn i kapitelet Organisering. 

6. Beskrivelser for ulike oppgaver, bruk og ved-
likehold av teknisk utstyr, brannvern, el-til-
syn m.m. er lagt inn i kapitelet om Rutiner 
og instrukser. 

7. En egen aktivitetsplan (handlingsplan) bi-
drar til å minne om og sikre at nødvendige 
aktiviteter blir fulgt opp av de rette person- 
ene. 

8. Det er lagt opp til at det utføres jevnlig 
kartlegging av viktige forhold som brann, 
el-tilsyn, lekeplass m.m. De ulike kartlegg- 
ingene er lagt inn i aktivitetsplanen. Om-
fanget for kartlegging avklares i samråd 
med HMS-rådgiver i boligbyggelaget. 

9. Feil og mangler (avvik) registreres og be-
handles i systemet. Det oppfordres til også 
å rapportere inn forbedringsforslag. 

10. Den årlige gjennomgangen gjøres i samar 
  beid med HMS-rådgiver i boligbyggelaget.

Ta kontakt med:
KOBBL v/teknisk avdeling 

Tom Magne Langholm
Bygningskonsulent 
Tlf. 82 82 37 27
Mobil: 948 75 306
E-post: to@kobbl.no

Fem sikkerhetsregler for 
bruk av levende lys

1. Hold alltid lys under oppsyn. Dersom 
du må forlate rommet uten at det er 
andre til stede, slokk lysene. Ved festli-
ge anledninger hvor det nytes alkohol, 
sørg for at minst en person holder seg 
edru nok til å huske å slokke lysene når 
festen er over.     

2. Sett aldri levende lys for nært brenn-
bart materiale. Vær spesielt oppmerk-
som på avstand til gardiner, som kan 
blafre mot lyset ved trekk fra vinduet. 
Plasser ikke levende lys der personer 
beveger seg – løse klær kan ta fyr om 
de kommer borti lysene.

3. Sørg for at levende lys står stødig. Le-
vende lys som ikke står stødig, kan vel-
te – enten av seg selv, av trekk i rom-
met, av barns eller kjæledyrs lek eller 
lignende.

4. Bruk aldri lysestaker og mansjetter av 
brennbart materiale. Lys som bren-
ner helt ned kan smelte lysestaker og 
lysmansjetter av brennbart materiale. 
Juledekorasjoner av for eksempel lett-
antennelig grener av gran eller furu 
bør aldri kombineres med tente lys.

5. Plasser ikke telys direkte på bord eller 
duk, men på noe som tåler høy tempe-
ratur. En egnet telysholder bør være 
åpen og gi god lufting. Tette holdere 
vil kunne gi overopphetning og farlig 
oppflamming.                                                                   

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og  
Beredskap. 
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Hvis din medlemskontingent for 
2016 ikke er betalt innen 30.11.2017 
blir medlemskapet ditt slettet! 

For noen år tilbake hadde vi en frist 
på 3 år, men den ble redusert til ett. 
Det er ikke mulig å gjenåpne et slettet 
medlemskap, så tenk deg godt om 
før du lar dette gå til spille. Er du ikke 
lenger interessert i medlemskapet 
ditt, har du kanskje noen unge fam-
iliemedlemmer som kan trenge din 
ansiennitet en dag? Medlemskapet 
kan overføres i rett opp og nedad 
stigende linje, mellom ektepar, sam-
boere og søsken. Og medlemskapet 
kan brukes i 20 andre boligbyggelag 
rundt om i Norge! Dette er en påmin-
nelse om å opprettholde ditt medlem-
skap og beholde dine medlemsfor-
deler som er knyttet til dette. 

Husk også å melde 
adresseforandring til oss 

– så kontingent og medlems- 
kort kommer frem til deg!

Det er nå kommet en dato for 
foreldelse for bruk av medlems- 
kortet og innlogging i 
Fordelskortet.no 

Dersom medlemmer ikke bruker  
kortet og ikke logger seg inn, vil de 
etter 3 år bli deaktivert. Dette for-
di det ikke er lov til å lagre opplys-
ninger om medlemmer som ikke er 
aktive ihht retningslinjer fra Datatil-
synet. 
 For de medlemmene som snart 
deaktiveres, får administrator i KOBBL 

Husk å bruke medlemskortet!

Har du husket å betale din 
medlemskontingent?

opp en knapp i systemet som heter 
«Reaktiver». Denne gjør det mulig for 
administrator å gjøre medlemmet ak-
tivt igjen uten at medlemmet trenger 
å logge på eller  bruke kortet. Dette er 
hvis man snakker med medlemmet om 
han/hun fortsatt ønsker å være aktivert 
for å ha mulighet til å samle opp bonus. 
 Ta gjerne kontakt med oss i KOBBL 
hvis du ikke har brukt kortet eller log-
get deg inn på en stund (3 år). Hvis du 
prøver å logge deg på og ikke kommer 
inn, kan  dette være årsaken.
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Hvem fortjener  
Trivselprisen 2017?

Send oss forslag på kandidater. Husk at små 
tiltak også er nødvendig for trivselen. Det sies 
at bilder sier mer enn tusen ord så legg gjerne 
med bildemateriale ved innsendelse av nomi-
nasjonsskjemaet.
 Prisen, som er på hele 25.000 kroner, de-
les ut til enkeltpersoner, borettslag, lag eller 
foreninger som på en eller annen måte har 
gjort/gjør noe ekstra for at Kongsvinger skal 
være et trivelig sted å bo.
 Statutter og nominasjonsskjema til prisen 
får du ved å henvende deg på KOBBL og hos 
DNB. Vi vil gjerne ha tips om kandidater så tid-
lig som mulig. Kanskje er det nettopp du/dere 
som hedres som kandidat til Trivselprisen i år.

Har du forslag på kanditater til Trivsel-
prisen? Send inn ditt forslag til adm@kobbl.no

Tidligere vinnere:
2016 – KIL Ishockey Bredde
2015 – Nærsenteret Kongsvinger
2014 – Glommasvingen Janitsjar 
               og Drum Ladies
2013 – Kongsvinger Skøyteklubb
2012 – Trond-Erik og Grethe Tuhus Bråthen
2011 – Scene U
2010 – Vennersberg I brl
2009 – Byen Vår
2008 – Torsdag på festningen
2007 – Puttaras venner
2006 – KIL Ski

1. Formål
Prisen er en hederspris som deles ut med formål om 
å skape engasjement og å motivere Kongsvingers 
kommunes befolkning til å tenke kreativt. Den skal 
bidra til å gjøre Kongsvinger til et sted vi alle kan tri-
ves i og være stolte av. Prisen vil, såfremt det finnes 
aktuelle kandidater, bli delt ut hvert år.
2. Prisens innhold
Trivselprisen består av et diplom til prisvinner- 
en/-vinnerne, samt et pengebeløp på kr. 25.000,-. 
Juryen kan vedta å dele prisen mellom flere aktuelle 
kandidater.
3. Hvem kan få prisen
Prisen kan tildeles borettslag, enkeltpersoner, lag 
eller foreninger i Kongsvinger kommune. Prisvinne-
ren skal gjennom sitt engasjement og vilje til å gjøre 
noe som gagner flere, ha bidratt til å skape et bedre 
miljø, fellesskap, samhold og økt trivsel i hele eller 
deler av Kongsvinger kommune. 

Ring oss 
på 04800  

hele døgnet, 
alle dager.

dnb.no

for Alltid åpentA

Forslagene skal fremsettes skriftlig og gjerne be-
grunnet med billedmateriale.
4. Juryen
Juryen består av representanter fra: 
DNB, KOBBL, Glåmdalen, Kongsvinger 
kommune og elevrådsrepresentant fra én av kom-
munens videregående skoler.

En pris innstiftet av: 

Trivselprisen Statutter:

KOBBL og DNB ønsker å motivere og skape engasjement ved å dele ut 
TRIVSELPRISEN. Kjenner du noen i ditt nærmiljø, eller kanskje er det din 

egen forening som er den trivselskaperen vi jakter på?

mailto:adm@kobbl.no
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Da KOBBL i vår skulle rekruttere ny adm. dir. 
til selskapet ble det gjennomført en grundig 
prosess der det også ble innhentet ekstern 
bistand. Etter å ha vurdert mange svært godt 
kvalifiserte kandidater gikk ansettelseskomi-
teen enstemmig inn for å anbefale å tilby stil-
lingen til Odd Henning Dypvik. Styret sluttet 
seg til dette, og ga i slutten av mai Dypvik et til-
bud som han aksepterte. 7. august hadde han 
sin første arbeidsdag hos KOBBL. 

KOBBLs medlemmer er sikkert nysgjerrige på 
hvem du er – kan du fortelle litt om bakgrunnen 
din?
 – Jeg er 50 år gammel, opprinnelig fra Sand-
nessjøen i Nordland, og har bodd i Kongsving- 
er i nesten 25 år. Gift med Kristin, har fire 
voksne barn.  Av utdannelse er jeg ingeniør og 
økonom, og yrkeserfaringen er stort sett fra 
IT-bransjen. Jeg har de siste 20 årene hatt uli-
ke lederroller, og har vært toppleder i rundt 10 
år. For øvrig har jeg alltid vært samfunnsenga-
sjert, og har 18 år bak meg i kommunestyret og 
formannskapet i Kongsvinger. Boligsamvirket 
har jeg litt kjennskap til gjennom tidligere sty-
reverv i KOBBL, og gjennom verv som styre-
medlem og styreleder i borettslag. 

Du kommer altså fra en stilling som adm. dir. i et 
IT-selskap. Hva var årsaken til at du ville forlate 
en spennende jobb i Oslo for å begynne i KOBBL?
 – KOBBL er et selskap med en stolt historie 
som en viktig samfunnsaktør i Kongsvinger. 
Selskapet betyr mye for mange, og jeg har til 
gode å møte noen i Kongsvinger som ikke kjen-
ner til KOBBL. Dyktige og dedikerte ansatte og 

Hvem er Kobbls nye sjef?
Styreleder Leif Næss intervjuer 

Odd Henning Dypvik.

ledere har løftet selskapet etter en tøff periode, 
slik at selskapet igjen har et godt omdømme. 
For meg var det også viktig at selskapet har 
et kompetent og positivt styre som ønsker at 
KOBBL skal være en viktig aktør i Kongsvinger 
og omegn også i fremtiden.

Hva er inntrykket av KOBBL etter en drøy måned 
i stillingen?
 – Jeg oppfatter KOBBL som et veldrevet sel-
skap som leverer gode tjenester og service til 
borettslagene og medlemmene. Vi har sunn 
økonomi, og flinke folk som trives i jobben sin. 
Samtidig tror jeg at vi har muligheter til å ta 
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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

et skritt videre og bli en enda viktigere aktør i 
Kongsvinger-samfunnet og en sterkere støtte-
spiller for borettslagene og våre medlemmer.

Hva tenker du på da?
 – Jeg håper og tror at KOBBL i løpet av 
ikke veldig lang tid kan engasjere seg i bygge-
prosjekter igjen, og dermed bidra til vekst og 
utvikling i Kongsvinger. Vi ser på muligheten 
for å utvide spekteret av tjenestene vi tilbyr til 
borettslagene, og vi vil jobbe for å gjøre vårt 
fordelsprogram til medlemmene enda bedre. 
Mange seriøse selskaper ønsker å samarbeide 
med oss, og jeg gleder meg til å være med på å 
videreutvikle KOBBL i tiden fremover.

Det er selvfølgelig deilig å sitte på en innglasset balkong og nyte livet. 
Men Balcos innglassede balkonger er så mye mere. I tillegg til reduserte 
energikostnader og økt verdi på eiendommen gir Balcos balkongsystemer 
deg muligheten til å få større balkonger. Ta en prat med oss!  www.balco.no

ER BORETTSLAGET DITT ELDRE ENN 25 ÅR?
Da bør du ta en balkongsjekk!
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Nå koser de seg ved 
Glommas bredd

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.

MED 

LOKALE 

KORPS PÅ 

SCENEN

av Knut Nærum

- en slags kjærlighetshistorie

Onsdag 25. oktober, Elverum kulturhus
Onsdag 1. november, Rådhuskinoen, Flisa

Torsdag 2. november, Milepelen, Sand
Fredag 3. november, Grue rådhus, kinosalen

Forestillingene spilles kl. 19:00
Billetter: 320,- (eks. avg.) | teaterinnlandet.no DAGBLADET

av M. H. Hallum

Onsdag 4. oktober,
Rådhus-Teatret, Kongsvinger

Torsdag 5. oktober,
Elverum kulturhus
Fredag 6. oktober,
Milepelen, Sand

Forestillingene spilles kl. 19:00
Billetter: 260,- (eks. avg.)

teaterinnlandet.no
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De første beboerne flyttet inn i juni 2017. Ut-
bygger og sameiet har valgt KOBBL som med-
hjelper i oppstartsfasen og videre som forret-
ningsfører. Vi ønsker derfor å presentere byens 
nyeste sameie.
 Sameiet består av 4 blokker av 4 og 5 eta-
sjer, alle med adresse Ole R. Gjems veg, men 
navnet på sameiet har en historie. Juells gate 
finnes i Kongsvinger, men er ikke stor og be-
tydningsfull. Den smale veistubben på knapt 
100 meter, er nesten umerkelig der den forbin-
der Parkvegen i nord mot rundkjøringen ved 
Kongssenteret i sør. Opprinnelig endte gaten 

ved Glomma, men den nederste halvdelen ble i 
1991 stengt av mot rundkjøringen. 
 Blokkene er satt opp ved Gjemselund bru, 
nær strandpromenaden og Glomma. Det er 
parkeringshus under blokkene og selvfølgelig 
heis direkte opp til etasjene. Med sin sentrale 
beliggenhet, er det kort vei til de fleste fasilite-
ter på begge sider av elva.

Hva synes beboerne?
Vi var litt nysgjerrige på hvorfor man valgte å 
kjøpe leilighet i Dr. Juells Park. Hvordan har 
de 2 første månedene vært, hvilket inntrykk 

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

Dr. Juells Park, Kongsvingers nyeste sameie. Første spadetak ble 
tatt i 2015. 50 leiligheter ble solgt forholdsvis fort, tross priser 

mellom kr 2.350.000,- til kr. 6.790.000,-.

Nå koser de seg ved 
Glommas bredd
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man har etter innflytting. Da vi tok kontakt 
med Anne Lise Gulvik, tidligere styreleder på 
Tråstad, ville hun gjerne komme å snakke med 
oss.
 – Det er sikkert flere grunner til kjøp av 
leilighet i boligprosjekter som Dr. Juells Park, 
men trenden er nok godt voksne som ønsker 
seg bort fra enebolig til nytt, lettstelt og sen-
tralt. Våre tanker blir fullt ut bekreftet av Anne 
Lise Gulvik. Hun forteller at hovedgrunnen til 
at hun synes Dr Juells Park var attraktivt, er 
den sentrale beliggenheten, og at det er nytt.  
 – Det er stor forskjell fra min gamle leilig-
het, sier hun. – Her er det nytt, godt isolert og 
stille og rolig. I min gamle leilighet hørte jeg 
alle slags lyder.

 Uteanlegget var ikke 100% ferdig når de før-
ste begynte å flytte inn, men det ble det fort. 
Nå er det veldig pent i atriumet og fellesarea-
lene rundt blokkene. Selv bor Gulvik i 1. etasje 
med utsikt mot atriumet og Gjemselund bru. 
 – Det er veldig pent, spesielt om kvelden da 
alle lysene i atriumet er på.

Sosialt
En lørdag i august ble det holdt en «bli kjent»-
fest i sameiet. Flere enn 50 personer møtte, 
og det ble svært vellykket. Så vellykket at det 
allerede er planlagt flere arrangementer i sam-
eiet. Først i forbindelse med juletretenning og 
starten på advent.
 – Det er flere innflyttere, forteller Gulvik, 

Doktor Juell
Dr Juells gate ble oppkalt etter 
distriktslege Hans Lemmich 
Juell. I dag vet få hvem han 
var, men for litt over 100 år 
siden visste «alle» i distriktet 
hvem han var. Foruten lege-
gjerningen, ble han utnevnt i 
Statsråd til distrikstlæge for 
Solør og Odalen og hans inn-
sats som folkevalgt ble lagt 
merke til. Byens innbyggere 
valgte ham til ordfører i to 
perioder, og i 1885 resulterte 
samfunnsengasjementet i at 
han ble slått til Ridder av første 
klasse av St. Olavs Orden. Han 
er hedret med bauta ved Vinger 
kirke. Da sameiet ved Gjemse- 
lund Bru skulle få et navn, var 
det naturlig å ta utgangspunkt i 
Juells gate. Den relativt ukjen-
te historien om dr. Juell er både 
inspirerende og tankevekken-
de – og fortjener å gjøres bedre 
kjent for distriktets oppvok-
sende generasjoner. 
(Kilde vedrørende navn på sameiet; 
djpark.no)

Flere sentrumsnære leiligheter gir mer liv i bybildet.
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noe hun tror kan være positivt for 
byen. 
 – Flere sentrumsnære leilig-
heter gir mer liv, selv om ikke ak-
kurat min aldersgruppe gjør seg 
mest fremtredende i bybildet på 
kveldstid, sier hun og smiler.
 Selv har hun nå kjøpt boligen 
som hun skal bli gammel i. 
 – Dette er «seniorboligen» 
min, avslutter hun, – jeg tror det-
te kommer til å bli et godt sted å 
bo.
 Vi takker Anne Lise Gulvik for 
at hun stilte opp for Bobra og øn-
sker henne lykke til med senior-
tilværelsen i Dr Juells Park.

Det er lagt mye arbeid i å gjøre det pent i atriumet og fellesarealene 
rundt blokkene, også om kvelden når alle lysene i atriumet er på.

Kjøp vår veDLiKeHOLDSPLAN  
som gir deg oversikt over neste  
10 års vedlikeholdsbehov.

Ønsker borettslaget TRyGGHeT, 
OG OveRSiKT over utgifter og 
felleskostnader?

35%  
rabatt

ved bestilling i  
september og  

oktober!

For mer informasjon og bestilling 
kontakt oss tlf. 62 82 37 37.
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I dette nummeret i fjor, ble det skrevet at vær-
gudene visst hadde gjort det til en tradisjon å 
sende pent vær over byen denne dagen. Ikke 
fullt så bra i år; gråvær, men opphold – så vær-
et skulle ikke skremme publikum. Allikevel 
var det noe glissent foran scenen når Daniel 
Kvammen og bandet Bendik sto på scenen. 
Noen flere hadde funnet veien senere på kveld- 
en til konserten med Lisa Ekdahl.
 Uansett, Byfesten skaper liv og røre i gat-
ene, og det så ut som publikum koste seg med 
slekt og venner ute på de nærmeste spisested- 

ene. Her kunne de jo også godt høre musikken 
fra scenen.
 Første artist på hovedscenen var Daniel 
Kvammen. Han er låtskriver og musiker 
fra Geilo og var nominert til tre priser un-
der Spellemannsprisen 2015. Kvammen fikk 
publikum med, og fansen foran scenen sang 
villig med på kjente låter.
 Bandet Bendik gikk på scenen kl. 20.00 
og nå ble det trøkk. Med Silje Halstensen som 
frontfigur og vokalist, rocka det ordentlig i 
Byparken.

Dette var det 9. året KOBBL var med og bidro til Byfesten i Kongs-
vinger. Skal vi tro politikerne, er Byfesten nå kommet for å bli. 

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

Byfesten – en folkefest!

Årets byfest  
– fullt trøkk på 2 scener
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Bandet Bendik

Danel Kvammen

 I pausene var det opptreden fra yngre artis-
ter og band på egen scene. Ikke tvil om at den-
ne byen har talenter. De var – og er – virkelig 
dyktige. 
 Lisa Ekdahl. Siste artist på scenen denne 
gangen. Med sitt sarte vesen og sine rolige låt-
er som de fleste av oss kjenner, varmet hun oss 
denne litt kjølige augustkvelden.
 Som sagt; Byfesten er kommet for å bli – så 
da blir det ny fest i byen torsdag før skolen be-
gynner neste år også. Da skal nye studenter  
ønskes velkommen til byen vår. Som samar-
beidspartner til arrangementet, ønsker KOBBL 
og være med å utvikle Byfesten fremover.
 Vi krysser fingrene for at finværet kommer 
tilbake, og at vi vil se enda flere folk i byparken, 
områdene rundt og i gatene.

Lisa Ekdal
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Har du en gammel ovn fra før 1998, er det 
mange gode grunner for å  bytte den ut til en 
nyere variant. De nye ovnene har nemlig mye 
større utnyttelsesgrad enn tidligere. De gir mer 
varme og bruker mindre ved. 
 De nye peisovnene bruker en tredjedel ved 
i forhold til de gamle, samtidig som de gir 30 
prosent mer varme per kubbe, forklarer Ole 
Tørressen, ansvarlig for varme i Modena-grup-
pen.
 Han forteller at de nye ovnene også er langt 
mer miljøvennlige. Siden 1998 er alle ildsteder 
som selges i Norge rentbrennende. 
 – Det innebærer at ovnene har et dobbelt 
brennkammer, som også brenner de finere par-
tiklene. Effekten er opptil 90 prosent mindre 
utslipp enn gammeldagse ovner, forklarer han.

Det er viktig å tenke over varmebehovet 
ditt når du skal velge ny peisovn. Spesielt i nye 

hus er ikke varmebehovet så stort fordi de er 
så godt isolerte. I nybygg anbefaler Tørressen 
derfor å velge en peisovn som gir minst mulig 
watt (W).
 Ellers er en tommelfingerregel at peisen skal 
gi 60 eller 80 W pr. kvadratmeter. Bor du i en 
leilighet trenger du ikke mer enn 60 W pr. kva-
dratmeter. Skal du ha ovnen på hytta, kan du 
gjerne regne med 80 W pr. kvadratmeter, for-
klarer Tørresen.
 En viktig ting å tenke på når du skal instal- 
lere ny peisovn er at du har en pipe som vil fun-
gere med den nye ovnen.
 – Pipen er «ovnens motor» og derfor viktig 
at den tilpasses ovnen. I de nye ovnene sirku- 
lerer luften på en helt annen måte, noe som 
gjør at pipen ikke blir så varm som tidligere. 
Det kan derfor hende at en gammel pipe er for 
stor for den nye ovnen, og at det dermed ikke 
blir nok trekk, sier Tørressen.

Bedre varme med ny ovn
Har du gammel peisovn? Det lønner seg å bytte til en ny, som 

både er mer miljøvennlig og økonomisk i bruk.  

// Tekst: Marta Holstein-Beck. Foto: Modena Fliser // 
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Han anbefaler alle som vil bytte ut den gamle 
peisen, og som bor i borettslag, å sjekke med 
styret hvorvidt pipene er rehabilitert de senere 
årene. Eventuelt kan du be montør sjekke trek-
ken i pipa før du installerer peisen.

Du kan montere peisovn selv
Installasjon av nytt vedfyrt ildsted er unntatt 
søknadsplikt (jfr. Plan- og bygningsloven) når 
ildstedet monteres til eksisterende ildsted. 

• Dersom du ikke har riktig utstyr og/eller 
ikke er veldig nevenyttig, anbefales det å 
bruke en godkjent montør. 

• Det er viktig at du følger forskriftene og 
monteringsanvisningen som gjelder for 
montering av peis og ovner. 

• Husk at huseier plikter å melde fra til 
kommunen (Brann- og feiervesenet) at 
nytt ildsted er installert. 

• Meldeskjema finnes på kommunenes 
hjemmesider. Det anbefales at du opp-
bevarer dette da dokumentet kan kreves 
fremlagt ved blant annet reklamasjoner 
og salg av hus.

Søk om støtte!
• Ikke-rentbrennende ildsteder, som åpne 

peiser, parafinovner og gamle vedovner 
(eldre enn 1998), forurenser byluften. 
Derfor gir flere kommuner støtte til ut-
skifting til nye, rentbrennende vedovner.

• I Oslo er støttesatsen 6 000 kroner innen-
for Ringvei 3 og  1 500 kroner utenfor 
Ringvei 3. Tilskuddet begrenses til 50 % 
av kostnaden. Se mer informasjon på oslo.
kommune.no

• Bor du i en annen kommune? Sjekk din 
kommunes hjemmeside for nærmere in-
formasjon om tilskudd.

• Hvis du bytter ut parafinovnen med en 
vedovn, kan du få inntil 25% av kostnad- 
en (inntil 5.000 kroner) tilbakebetalt av  
Enova. Støtten gis for fjerningen av parafin- 
ovnen og tanken, under forutsetning av at 
du setter inn en rentbrennende ovn. Sjekk 
mer på enova.no 

Medlemsrabatt:

Hos Modena Fliser får du 10 % rabatt 
på ordinære varer og 5 % bonus på alle 
kjøp, inkludert kampanjevarer og varer til 
nedsatt pris.

Fremvis medlemskort eller medlemskortet 
i medlemsappen i kassen for å få rabatt på 
kjøpet, og dra medlemskortet eller regis-
trert bankkort i betalingsterminalen for å 
få bonus. Les mer på fordelskortet.no
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Kom innom og se
tapetkolleksjonen

Six Senses

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

13842_ad_for_bobra_september_165x240mm_no.indd   1 8/25/17   7:01 PM
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Nå, et etter å ha gjennomført de 52 turene, 
har søstrene blitt kåret til Årets Villmarking, 
de har fått Friluftsprisen og ikke minst gitt 
ut boken Norges beste tureventyr (Gyldendal 
2017).  Det viktigste de har oppnådd er likevel 
at terskelen for å komme seg ut i skogen har 
blitt betraktelig lavere.

Begge bor i Oslo 
De har oppdaget at de slett ikke trenger å reise 
langt for å få de beste naturopplevelsene.
 – Det finnes så utrolig mange flotte mulig-
heter for å dra på tur og overnatte i naturen 

rett utenfor døra der vi bor, forklarer Stine. 
 Sammen med Hege har hun ofte tatt turen 
i marka om kvelden midt i uka, slått opp hen-
gekøyer og overnattet ute, og dratt rett på jobb 
fra skogen dagen etter. Bare det gir overskudd, 
ifølge søstrene.
 – Å overnatte ute i naturen på denne måten 
gir en form for ro og avkobling som er vanske-
lig å finne andre steder, sier Hege.

Naturen overrasker hver gang 
Søstrene forteller om vakre solnedganger – og 
oppganger, om rådyr som tusler sakte gjennom 

Da søstrene Hege og Stine Schultz Heireng mimret om barndom-
men, var det turene i Østmarka de husket best. Nå skulle de ta 

skogen tilbake. I 2016 skulle de ut minst 52 ganger.

// Tekst: Marta Holstein-Beck. Foto: Tursostre.no //

Tok tilbake skogens ro 

Søstrene Hege (tv) og Stine i nærmarka like der Stine bor. – Du trenger ikke reise så langt for de store natur- 
opplevelsene, sier de.
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skogen, om trolsk tåke, og om sludd som blir til 
snø i det de når markagrensen. 
 De forteller at de blir mer oppmerksomme 
og kan glede seg over de små øyeblikkene i 
større grad når de er ute i naturen. Stine sier at 
hun ser hvor bra naturen er for barna også.
 – Når vi er sammen med barna ute i skogen, 
opplever jeg at de bruker kreativiteten sin på 
en ny måte. I tillegg får vi endelig anledning til 
å være mer sammen uten alle forstyrrelser, for-
teller hun. 

Marka er for alle
– Alt for mange ikke kommer seg på tur fordi 
de tror de mangler utstyr. Friluftsutstyr kan 
være svært dyrt, men det finnes også masse 
brukt med god kvalitet på for eksempel brukt-
marked eller i bruktbutikk, sier søstrene. 
 Søstrene anbefaler dessuten at du tester ut 
teltlivet før du går til innkjøp av et telt. 
 – Lån et telt av naboen, eller lei av lokale 
utstyrssentraler eller utstyrsprodusenter som 
Bergans, slå det opp i hagen. Er du ikke så glad 
i å sove i telt, finnes det masse flotte turist- 
foreningshytter og statsskoghytter som du 
kan leie, råder de.

Pakket ned og opp turutstyr 52 ganger
Iløpet av et år ble det pakket hele 52 ganger, og 
de har god kontroll på hva som er nødvendig 
å ha med, lurt å ha med og bare hyggelig å ha 
med. 
 Derfor pakker de også etter de tre N-ene når 
de skal ut i naturen: 
Nødvendig (liggeunderlag, sovepose, telt, 
sekk, hodelykt, varme ullklær, vannavstøt- 
ende jakke/bukse, mat og varm drikke)
Nyttig (stormkjøkken, kniv, fyrstikker, 
bestikk/tallerken/kopp, pakkposer)
Nytelse (bok, kortstokk, pinnebrød)
(Kilde: Norges beste tureventyr)

Planlegg turen din fra sofakroken:
Her finner du masse forslag til turer, tips, råd 
og oversikt over hytter:
Tursostre.no – gode tips og råd og forslag til 
turer for hele familien
Ut.no – Turistforeningens inspirasjonsside 
– få tips og gode råd.
Turistforeningen.no – meld deg inn, finn hytter 
og tur-ruter.
Inatur.no – finn hytte til leie. Her deler du ikke 
den med noen andre.

Tursøstrene får av og til selskap av sin lillebror (i hengekøye). Her er de på hverdagsovernatting på Tjuvstuåsen i 
Østmarka. Stor naturopplevelse for liten innsats.
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Boka «Norges beste tureventyr» (Gyldendal 2017) er skrevet 
med tanke på de som ikke er på tur så ofte, men som har lyst 
til å komme seg ut. Her deler tursøstrene Hege og Stine sine 
beste tips og informasjon om turer over hele landet.

Vakre høstfarger ved Kolsjøen. I nærheten finner du både 
en turistforeninghytte og en statsskoghytte som egner seg 
for overnatting.

Søstrene Hege (tv) og Stine på toppen av Storsmeden 
sommeren 2016. – Denne toppen er en fin dagstur fra tu-
ristforeningshytten Rondvassbu, sier de.

På tur med barn?
Senk ambisjonsnivået. Gå en kortere tur 
på barnas premisser. Ha med litt snacks i 
lommene som du kan gi underveis.

God mat på tur
Gode pølser, taco, spagetti med kjøtt-
deigsaus. Pinnebrød.

Fem smarte ting å ha i sekken 
1. Vanntett pakkepose – flott å ha når 

det regner, om du skal padle eller 
stapp en ullgenser nedi og bruk som 
hodepute.

2. Eggholder – egg er super turmat, og 
holder lenge. Perfekt som omelett el-
ler i tomatsuppe.

3. Caps – perfekt når myggen surrer 
rundt hodet ditt, men det er for 
varmt for lue.

4. Gaffa-tape surret rundt termosen  
– perfekt dersom du trenger en liten 
bit til hullet i sekken eller regnjakka.

5. Karabinkrok på sekken – perfekt å 
feste kartmappen, den våte ullgenser- 
en eller kameraet på.

(Kilde: Tursøstre.no)



24

Medlemsrabatt:

G-Sport og G-MAX: 
10 prosent bonus på ordinære varer* og 
5 prosent bonus på hele kjøpet. 

Fremvis medlemskort i kassen for å få rabatt på kjøpet, og dra 
medlemskortet eller registrert bankkort i betalingsterminalen 
for å få bonus. 
*Rabatten gjelder ikke våpen, ammunisjon, optikk og elektronikk.

En kopp som aldri knuser og 
som tar liten plass i sekken er 

smart å ha. Foldbar kopp  
fra Rast, kr 25

Lyst på magiske naturøyeblikk?
Du trenger ikke mye utstyr for å komme deg ut, men enkelte ting 

kan gjøre turen både mer behagelig og hyggelig. 

Tekst: Marta Holstein-Beck. Foto: G-sport/ G-max

En god turbukse gjør turen 
mer behagelig. Denne er fra 
Norheim og koster kr 699

En kopp kaffe smaker ekstra 
godt på tur. Termos fra 
McKinley (0,75 l) kr 69

En hodelykt er både praktisk å ha og gøy 
for barna å lyse med i mørket. Led lenser/ 

Zwei hodelykt SEO5, kr 680 

En sovepose holder deg god og varm om natten. 
Denne heter Kompakt MTI, er laget for tre 

sesonger og er fra Mammut, kr 2 199

Et liggeunderlag 
isolerer kulden som 
kommer fra bakken 
og gir deg en mykere 

natt. Dette er fra 
Ajungiljak/ Mammut 

og koster kr 349
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Det kjøres også med jevne mellomrom kam-
panjer, slik som den som ble avviklet 31.08. til 
02.09. Da kunne medlemmer av KOBBL  hente 
40 % rabatt og 5 % bonus på ordinært kjøp. 
 Vi tok en liten tur innom fredag 01.09, for å 
hilse på vår gode leverandør og ta en liten prat 
med KOBBL-medlemmer. 
 – Det  vi ser er at det fremdeles er medlem-
mer som ikke har aktivert kortet sitt, sier dag-
lig leder Ida Myhren-Gusterudmoen. – De går 
jo da glipp av bonusen. Bonuser går rett inn på 
kortet, for de som ikke har fanget opp det. 

God stemning 
Praten med Ida og hennes medhjelper Linn 
Kristin Myhren Kristensen går lett. Det er to 
glade damer som trives godt i butikken og har 
en god oversikt over varer og priser. Det snak-
kes fargekoder med medlemmer og malere 
som kommer innom. Det er fredag og  mange 
av proffkundene møtes for å ønske god helg et-
ter endt arbeidsuke.

«Skryter» av lang medlems-ansiennitet
 Privatkundene som kommer inn mens jeg er 
der, har KOBBL-kortet i hånda og flere enn  en 
«skryter» over de lange medlems-ansiennitet- 
ene sine. 
 – Den er god å ha den når jeg blir gammel og 
skal ha meg leilighet, sier en av kundene og ler 
godt. 
 Jeg kan ikke annet enn bekrefte det. Mange 
medlemmer har de senere årene nytt godt av 
ansienniteten medlemskapet gir.  
 Kampanjedager blir det fler av – så følg med 
i bladet og på sms (for deg som har aktivert 
kortet). Flügger og KOBBL er glad for se at 
kundene benytter mulighetene sine. 

Flüggers kampanjedager 
for medlemmer

Flügger er med i våre sentrale medlemsfordeler. Dette 
gir deg som KOBBL-medlem 20 % rabatt og 5% bonus ved 

kjøp av ordinære varer, hele året.
// Tekst og foto: Karen Marie Torp Hansen //

Aktiver medlemskortet – få bonus!
Vi minner alle medlemmer på å aktivere med-
lemskortet på www.kobbl.no, om du ikke alt 
har gjort det.
 Har du mailadresse, men ikke oppgitt den 
til oss, anbefaler vi at dere melder inn den til 
oss på adm@kobbl.no eller 62 82 37 37. For å 
aktivere kortet må mailadressen være lagret i 
vår database.

Ida Myhren-Gusterudmoen i samtale med kunde.

Linn Kristin Myhren Kristensen og Ida Myhren-Gusterud-
moen hos Flügger har god oversikt over varer og priser.

http://www.kobbl.no
mailto:adm@kobbl.no


26

Sommeren er over, de lange, lyse sommernett- 
ene svinner, og mange har tilegnet seg en 
døgnrytme som ikke er i balanse med hver-
dagens rutiner. Sammen med mørke, kjøli-
ge høstdager kommer trøttheten og stresset  
snikende, og vi tilbringer nok en gang mye av 
tiden vår hjemme.

Finn ro i hverdagen
Selv om det kan være fint å være tilbake i hver-
dagens trygge rammer, byr den for mange av 
oss også på en real dose stress. Våre travle liv 
gjør at vi verner enda mer om fritiden vår, og 
etter å ha trenet, handlet, og utført alle dagens 
gjøremål lengter vi etter å synke ned i sofaen 
eller pusle med et hyggelig prosjekt mens vi re-
flekterer over dagen.
 Hjemme søker vi ro, og omgivelsene våre 
skal være harmoniske slik at vi kan senke skuld- 
rene. Mørke, matte vegger samler rommet og 
lar oss hvile og finne tilbake til oss selv. Flügger 
farve anbefaler at du velger maling som ikke 
har høy glans, og at du maler med rulle som 
gir så lite struktur som mulig. Begge deler vil gi 
deg en roligere overflate. 

Beroligende farger
Matte og naturlige farger skaper en rolig at-
mosfære, og særlig grå, blå og lilla nyanser vir-
ker beroligende. Sammen med børstet metall, 
ru overflater og materialer som filt, kork, glass 
og semsket skinn danner dette inspirerende 

Hjemme er der du 
finner roen

I en krevende hverdag ønsker vi at hjemmet skal være 
et sted der vi kan reflektere og finne ro. Matte farger og 
naturlige materialer demper stresset, og minner oss på 

hva som betyr mest for oss. 

// Tekst: Bettina Bjørn. Bilder: Flügger farve // 

Hverdagsgrep til å finne roen

• Tren regelmessig. Når du trener produ-
seres det stoffer som demper angst og 
øker selvtilliten.

• Få nok søvn. Det styrker immunfor-
svaret, regulerer appetitten og gir 
overskudd til å takle utfordringer.

• Dropp koffeinholdige drikker etter kl. 
17.

• Unngå å bruke datamaskin i timene før 
du legger deg.

• Vær sammen med venner og familie. 
Da skifter du fokus og får nye perspek-
tiver.

Kilder: helsenett.no, forskning.no, sov.no.

Pusse opp?
Det er penger å spare!

Du får 20 prosent rabatt på ordinære 
varer og 5 prosent bonus på hele kjøpet 

hos Flügger farve. 
Husk å ta med KOBBL-kortet.

kulisser som oppmuntrer til ro og ettertanke. 
Endelig opplever vi stillhet, og kan samle ener-
gi til å ta imot morgendagens utfordringer.
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1. Tawny Desert no. 37. 2. Annas Closet IN-760. 3. Modernisme grå no. 32. 4. Salem Red no. 46

Lei av 
hvite vegger?

Prøv en av høstens  
lune farger. Resultatet 

blir dempet og elegant, 
men også spennende 

og nytt!

1 2

3 4



28

Bilen trenger å gjøres vinterklar og Vianor er 
en av aktørene i Kongsvinger som kan tilbyd 
disse tjenestene.
 Vianor etablerte seg i nåværende lokaler på 
Rasta i 1982. Nærmere bestemt i Gaupevegen 3. 
De leverer bla dekkskifte, hjuljustering,  repara-
sjon,  eu- kontroll,  acc- kontroll, dekkhotell osv.
 Tommy Fredriksen har vært daglig leder  
siden 1 ½ år tilbake. De er fire ansatte på års- 
basis og har utvidet arbeidsstokk i sesong.

Tid for dekkskift
Nå står dekkskifte for tur. Jeg lurer på hva 
slags bildekk kundene velger mest, piggfritt el-
ler med pigg? Tommy svarer at det er nok halv-
parten av hvert kanskje noen fler som heller til 
piggfritt. Mange velger også litt forskjellig fra 
år til år. 

For de som lurer på når vi kan sette på pigg-
dekk er datoen å finne på  Statens Vegvesen 
sine nettsider: 1. november, med unntak av 
Nordland, Troms og Finnmark hvor datoen er 16. 
oktober.
 Vianor har allerede gjort første dekkskifte 
for sesongen, forteller Tommy. 
 – Er ikke det tidlig? spør jeg. 
 – Jo, det er jo det, men denne kunden skulle 
på jakt på fjellet, så da er det godt å være skik-
kelig skodd, svarer han.
 Jeg får bli med en tur ut i verkstedshallen 
og hilse på de ansatte. Blide og trivelige karer 
med spøkefulle kommentarer og latter, møter 
meg. Bildekk fyller opp lokalet langs vegger og 
opp til tak. Vianor er klare for storinnrykk av 
dekkeskifte når is og snø nærer seg. 
 

Høsthilsen fra Vianor 
til KOBBL-medlemmer 

Høsten er her, og med den regnvær og etter hvert snø og is.
Alle bileiere vet hva det innebærer med tanke på 

firehjulingen i garasjen. 
// Tekst og foto: Karen Marie Torp Hansen //

Hos Vianor møter man en blid gjeng, fra venstre: Helge Kvamme, Leif Arne Mo, Freddy Augustsson og Tommy Fred-
riksen (daglig leder).
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En egen strømavtale for deg 
som er medlem i KOBBL!

Eidsiva Marked er en lokal strømleverandør som gir tilbake til 
lokalsamfunnet ditt. Vi tilbyr to eksklusive strømavtaler for 
medlemmer i Kongsvinger og Omegn Boligbyggelag (KOBBL). 

Velg mellom Landsbyspot som følger markedsprisen, eller 
Landsbykraft som gir deg forutsigbarhet i vintermånedene.

For bestilling kontakt Eidsiva på kundeservice@eidsivaenergi.no 
eller send SMS med kodeord STRØM til 06262.

Høsthilsen fra Vianor 
til KOBBL-medlemmer 

TiLBUD FOR KOBBL-MeDLeMMeR:

SESONGTILBUD vIANOr HØSTEN 2017: 
Dersom du foretar dekkskifte hos Vianor, 
kan du som KOBBL-medlem bestille (husk kortet):

Hjulstillingskontroll    Kr 700 
Dekkhotell for sesong høst 2017   Kr 600
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Hva vet du om Kongsvinger festning?

visste du at...
Den første kirken i Vinger var oppført på 
Hov (Vinger prestegard) på østsiden av Glå-
ma en gang før 1227. Denne kirken var trolig 
en stavkirke og var i den katolske tid viet til 
døperen Johannes. På Vinger møttes pile-
grimsveien som fulgte Glåma vestfra pile- 
grimsveien nordover fra Eidskog og Sverige 
og fortsatte nordover mot Nidaros. Dessver-
re gjorde kirkens plassering nede vel Glåma 
at den var utsatt for flom og vannet stod til 
tider opptil tre–fire alen opp på veggen. Et-
ter at festningen ble bygget på vestsiden av 
Glåma ble den gamle kirken liggende på «feil» 
side av elven, og til slutt revet i 1730.

1.   Når begynte arbeidet på det som i dag er Kongsvinger festning?

2.  Hva «het» festningen de første årene?

3.   For å kunne stå imot sterkere beleiringsartilleri, begynte   

 man utbygning av Vinger Skanse til festning. Når?

4.   Hva het mannen som utarbeidet planen for festningen   

 som ble godkjent?

5.   I januar 1683 bestemte Gustav Wilhelm von Wedel hva   

 festningen skulle kalles?

6.   Har festningen noen gang vært beleiret eller i direkte   

 kamp?

7.   Hva var det på festningen under andre verdenskrig?

8.   I hvilket år ble det satt sluttstrek for festningens opera- 

 tive rolle?

9.   I hvilken bygning ligger Kongsvinger Festningsmuseum?

10. – og hvor mange utstillinger består museumet av?

11. Flaggstangen på Kongsvinger festning hadde en svært viktig   

 funksjon fra slutten av 1770?

12. Hva het første og siste kommandant på festningen?

13. Hva er det i kasernen på Kongsvinger festning i dag?

14. Hva het det – og hvem drev det tidligere?

15. Hva heter det i dag – og hvem driver det?

Løsninger side 36

6 5 2 8

4 7

2 6 3

5 8

7 1 5 9

6 4

2 5 6

1 9

8 7 1 2

SUDOKU

Brettet skal fylles slik at hver rad, hver kolonne og hver 3x3 boks 
inneholder tallene 1 til 9. Løsning side 36.
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www.wearecolt.com

Barnesiden
www.wearecolt.com

ww
w.w

earecolt.co
m

4 1 2

2 3 4 6

4 2 1 3

4 6 2

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 36.

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: 20. oktober 2017.

Løsningsordet for barnekryss i Bobra  
nr 2/2017 var: SOLSIKKE
Vi har trukket tre vinnere med rett svar, 
og de er:
Mathea Skogvoll, Kongsvinger
Eddy Rismoen, Kongsvinger
Kristin Voldseth, Måndalen
De får tilsendt et gavekort hver fra Norli 
bokhandel verdi kr 100,-.

Gratulerer!

Løsningsord:

Navn:

Adresse:

Postnr./sted:

Klipp her

2 1 4

3 2 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

Haget 
Rørleggerbedrift AS
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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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Klar fiskesuppe
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Slik gjør du:
1. Kok opp fiskekraft.
2. Stek gulrøtter, sjalottløk, sukkererter og chili i 

en gryte til det er blankt.
3. Ha i ingefær, hell på fiskekraften og la det koke 

i ca. 3 minutter.
4. Legg i fisk og tomater, og la det trekke i 2-3 mi-

nutter til fiskebitene er ferdige. Smak til med 
salt og pepper.

5. Ha pillede reker i tallerkenene, ha i suppe 
og dryss over finhakket dill før servering. 
Server gjerne med flatbrød og smør.

Ingredienser
4 porsjoner
400 g steinbitfilet el. annen hvit fisk
4 stk gulrot i skiver
3 stk sjalottløk
100 g sukkererter, delt i to på langs
1⁄4 rød chili
2 ss smør eller olje til steking
2 ts finhakket frisk ingefær
1 l fiskekraft
100 g reker
8 stk røde cherrytomat
1⁄2 ts salt
1⁄4 ts pepper
1 ss hakket frisk dill

Denne fiskesuppen er lett og god.  
Passer også perfekt når du har flere retter på menyen. 

Last ned vår nye app Spare
Med appen Spare blir det superenkelt å spare. Finn din egen sparemåte, legg inn 
små eller store mål og følg med på utviklingen underveis.

Send spare til 04800.

02035_Spare_Annonse_165x240_0817_cmf.indd   1 21.08.2017   09.30
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Last ned vår nye app Spare
Med appen Spare blir det superenkelt å spare. Finn din egen sparemåte, legg inn 
små eller store mål og følg med på utviklingen underveis.

Send spare til 04800.

02035_Spare_Annonse_165x240_0817_cmf.indd   1 21.08.2017   09.30
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Løsninger 
1.  1673
2.  Vinger Skanse
3.  1681
4.  Anthony Coucheron
5.  Kongens Vinger – som byen senere fikk sitt navn fra;  

 Kongsvinger
6.  Nei
7.  SS-skole og Gestapo-skole
8.  2009. Da ble den overført fra Heimevernet til Fors- 

 varets avdeling for kultur og tradisjon
9.  I provianthuset fra 1682
10. 4; Forsvarets historie fra vikingtiden til i dag samt en 

avdeling med funn tilbake fra steinalderen som beskri-
ver distriktes sivile historie, grenselosutstillingen «De 
gode hjelperne», fotoutstillingen om tiden rundt unions- 
oppløsningen, og den siste utstillingen viser arbeider av 
Ole Boger, vaktmester og altmuligmann på festningen.

11. Man startet en kartlegging først og fremst av  hele Syd- 
Norge. For å få sammenheng mellom de ulike nabokart-
bladene, la man inn et nasjonalt koordinatsystem med 
utgangspunkt i flaggstangen på Kongsvinger festning.

12. 1683 Georg Reichwein. 2011 John Petter Bachke
13. Hotell
14. Königs Winger – Vinger hotell
15. Festningen Hotel & Resort, Festningshotellene/ 

 Oscarsborg Invest AS

QUiz: 

SUDOKU
Barn:
3 4 1 2

2 1 4 3

1 3 2 4

4 2 3 1

4 6 1 2 3 5

1 5 6 3 2 4

2 3 5 4 6 1

6 4 2 5 1 3

5 2 3 1 4 6

3 1 4 6 5 2

voksne:
6 7 5 2 3 1 4 9 8

3 9 4 8 7 5 6 2 1

1 2 8 9 4 6 3 7 5

2 5 3 7 9 4 8 1 6

7 4 1 6 2 8 5 3 9

9 8 6 1 5 3 2 4 7

4 1 2 5 8 9 7 6 3

5 6 7 3 1 2 9 8 4

8 3 9 4 6 7 1 5 2

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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SENTRALE FORDELER

Flügger farve  
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 Flüggers 
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

Power (tidl. expert)
5 % bonus på alle varer 
Forutsetter at medlemskortet er aktivert. power.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      

http://www.fordelskortet.no/kongsvinger/home/leverandorer/gmax-og-gsport-nasjonal/butikkoversiktgresvig
http://www.fordelskortet.no/kongsvinger/home/leverandorer/gmax-og-gsport-nasjonal/butikkoversiktgresvig
https://www.gsport.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:

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

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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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
• reiseforsikring, 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



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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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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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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LOKALE MEDLEMSFORDELER:

Glass
Rasta Glass Kongsvinger. Bygningsglass til rabattert pris. Tlf. 62 81 82 33.

Forhandler også                           og                                   30% på komplett markise.

Byggvarer
Montér Kongsvinger For medlemmer som har aktivert sine Fordelskort tilbys 4% bonus!
Bonus skal gjelde alle produkter/tjenester som leverandøren tilbyr, også kampanjer og
 produkter/tjester som allerede er rabattert. Ellers er rabatten som før. Montér holder til i
Industrivegen 37, tlf: 481 73 000

El installasjon
YIT AS, Kongsvinger, gir 10% rabatt på elektrikertjenester. Tlf. 62 81 28 55.

Odal Sparebank
Ny medlemsfordel: Odal Sparebank gir KOBBLs medlemmer gode betingelser på lån, 
sparing og forsikring. Brugata 9, 2212 Kongsvinger. Sentralbord: 62 97 00 66

Catering
Vinger Hotell 10% rabatt på veiledende cateringpriser. De gir deg også 10% rabatt på
 selskap over 25 personer.  På selskap under 25 personer gis det 5% rabatt. Det må gis
beskjed ved bestilling om medlemsskapet. Tlf. 62 81 72 22. 

Eidsiva
Strømavtale for deg som er KOBBL-medlem Eidsiva har i 2011 vært blant strøm -
leverandørene med de beste prisene i landet. Nå tilbyr Eidsiva en eksklusiv strømavtale
for medlemmer i KOBBL.  Med denne avtalen får du det beste fra to produkter; fastpris
om vinteren når forbruket er høyest og spotpris uten påslag om sommeren! 
Gå inn på Eidivas hjemmesider eller ring 06262.

Vianor Kongsvinger
KOBBLs medlemmer gis følgende rabatt på gjeldene fakturagrunnlag:
- Dekk 40 % + 8% (som hovedregel)
- Felger 40 % (som hovedregel)
- Dekkhotell 10 %
- Oljeskift 30% + 10%
- Olje 30% + 10%
- ACservice 15 %
- Kjøleolje/gass 20%
Vianor treffes på telefon 62 81 82 00 og holder til i Gaupevn 3 i Kongsvinger.

Bredbånd fra Canal Digital
Gode priser for KOBBL-medlemmer som bor i borettslag med avtale om utvidet
 grunnpakke med internett.
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Rasta Glass
Rasta Glass Kongsvinger. Bygningsglass til rabattert pris.  
Tlf. 62 81 82 33. 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

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

40

KOBBL eiendom 
KOBBL-medlemmer får kr. 2500,- i rabatt på provisjon 
når de inngår oppdrag med eiendomsmegler.

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

mailto:helge@oklandco.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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.minilageret.as

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

Oversikt over alle medlemsfordeler 
får du på kobbl.no/ medlemskap
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9

Annonse

Hos oss finner du dyktige folk som hjelper deg 
å løse alle tekniske behov; enten det dreier seg
om nyinstallasjoner eller rehabilitering.

Ta kontakt i dag.

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

www.yit.no Together we can do it.

Store og små
elektro-oppdrag
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Carsten E. Rosenvingesveg 3, 2212 Kongsvinger
Tlf: 62 81 28 55
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Store og små
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Fra og med 1. oktober 2017 er det FrI medlemskontingent 
i KOBBL ut året! 

Ved innmelding sparer du kr 300,- i medlemskontingent, og betaler kun kr 
500,- i andelskapital. Så kjenner du noen som kan trenge et medlemskap 
i KOBBL er dette en fin mulighet! Kanskje en julegave til dine barn, barne-
barn eller en venn?

Medlemskapet er nyttig ved at det også kan brukes i 20 andre boligbygge- 
lag i Norge, samt at det gir mange gode medlemsfordeler og tilbud i  
nasjonale og lokale forretninger.

Høstkampanje medlemskap!

For bestilling kontakt oss  
tlf. 62 82 37 37 - kobbl.no

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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Medlemsblad for Kongsvinger og omegns 
boligbyggelag AL • 4 utgaver i året

BoBra
Utgivelsesplan 2017

Utgivelser Materiellfrist

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:

4. desember 2017
frist: 10. november

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!
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KOBBL-medlemmer får 2500 kr i rabatt 

ved tegning av salgsoppdrag.

Brugata 16, 2212 Kongsvinger  |  www.kobbleiendom.no

- vi selger alle 
typer boliger!

Vi selger gjerne 
DiN BOlig!
For mer informasjon - ta kontakt med

Marius Sæther
eiendomsmeglerfullmektig 
tlf: 915 59 438

Returadresse: KOBBL, Postboks 8, 2201 Kongsvinger
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