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BOREAL

Rabatter

2 % 
bonus

Take away 20 % rabatt
 

Inntil 5 % bonus over disk
 

 30 % rabatt på utleieprodukter

Inntil 18 % rabatt
 

5 – 7 % rabatt
 

25 % rabatt
 

10 % rabatt
 

 Inntil 20 % rabatt Gratis besiktigelse av skader
 

10 % rabatt
 

10 % rabatt på planter
 

Steglet Blomster 

Medlemsrabatt
 

J a z z k j ø k k e n

5 % 
bonus

5 % 
bonus

12 % 
rabatt

5 % 
bonus

Bytt til KBBL Strøm fra Glitre Energi 
- vi er litt større, men like lokale! 
Glitre Energi garanterer at strømmen du kjøper er 100 % 

ren og fornybar og produsert i lokale vannkraftverk. 

Du får: 
- Rimelig strøm til innkjøpspris
- Kr. 27,- pr. mnd.
- Én faktura for nettleie og strøm*
- Løpende avtale uten bindingstid
- Betalingsutsettelse, måleravlesning og oversikt over 

strømforbruk på ”min side”

* Dersom leveringspunktet ligger i Glitre Energi Netts område.

Unikt strømtilbud til alle medlemmer!

LOGO

Glitre Energi AS • glitreenergi.no • fb.com/glitreenergi

KBBL pris
 på strøm

KBBL 
fordeler

20 % 
rabatt

5 % 
bonus

10 % 
rabatt

5 % 
bonus

5 % 
bonus

Fri  
installering

10 % rabatt på
vektertjenester

Gratis 
rådgivning 

ved salg 
av bolig

Bonus 
og 

rabatter

Gratis  
samtale

 5 % 
bonus

5 % 
bonus

Medlems- 
priser

15 % 
rabatt

5 % 
bonus

Du kan spare mye på å bruke medlemsfordelene dine. Her finner du en fullstendig oversikt 
over hvor du får rabatt og bonus. For å få rabatt viser du frem medlemskortet ditt i kassen, 
og for å få bonus drar du medlemskortet ditt eller registrert bankkort i betalingsterminalen. 
 
Du kan opptjene bonus så snart du har aktivert medlemskortet ditt.
Logg inn på Min Side og godta medlemsbetingelsene for å aktivere medlemskortet.
 
Se full oversikt og kampanjer på fordelerformedlemmer.no

Her får Du rabaTT og bonus

nYHeTer!

fra bonus Til CasH i fire enKle sTeg 

Registrer bankkonto-
nummeret knyttet til ditt 
bankkort på Min side

Bruk kortet der du har 
medlemsfordeler

Logg inn på Min side 
og sjekk din bonus

Når du har over 100 
kroner i bonus kan du 
overføre beløpet til
din egen bankkonto

Medlems-
priser

2 % 
bonus

forsikringformedlemmer.no

2 % 
bonus på 

forsikrings-
premien

Bonus
 i 50 nett-
butikker

kredittkortformedlemmer.no

eff. rente 25,37 %, 15.000 kr /12 mnd. 
Kostnad 1.466 kr. Totalt 16.466 kr.

5 % 
bonus

LOGO

Sentralbord:+47 97 55 49 00
Mobil: +47 99 71 38 00
e-post: gry@kbbl.bu.no

Har du husket å aktivere fordelskortet ditt? 
Gå inn på: https://kongsberg.fordelerformedlemmer.no/

Gry Karin Mulvik
Salgs- og Service medarbeider

Ranveig Lunda Jenssen
Økonomi og salgsmedarbeider

Nett: www.kbbl.bu.no Adresse: Christian Augusts gate 4 • Postboks 32,
3602 Kongsberg

Ta kontakt med 
Ranveig eller Gry Karin 
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Styret i KBBL:
Styreleder: Bernt Søraa, 

Styremedlemmer: Marit Gundersen Engeseth, Roger Fjellin, Frode Skistad,

Verene Vego, Tor Egil Kili, Gry Karin Mulvik.

Varamedlemmer: Hilde Handeland, Ida Marie Iversen, Lars Petter Akselsen

Tillitsvalgte og ansatte 2021
Kongsberg Boligbyggelag

Våre tolv ansatte i Kongsberg 
Boligbyggelag jobber iherdig med 

å gi dere de beste medlemsfordelene, de beste 
boligprosjektene og den beste boligforvaltningen. 
I tillegg er vi opptatt av å gi dere det beste 
bomiljøet og den beste kundeservicen.

Hos oss møter du alltid et vennlig smil når du 
stikker innom, eller en blid stemme når du 
ringer. Ønsker du å melde deg inn eller allerede 
er medlem i KBBL – får du alltid profesjonell 

veiledning i praktiske spørsmål. Sitter du 
som styreleder i et borettslag eller sameie, 
så er vi her for å gi deg veiledning, råd og 
forvaltningstjenester.

Som en av regionens største boligbyggere er vi 
alltid på jakt etter gode muligheter til å bygge de 
beste boligene for våre medlemmer. Ta gjerne 
kontakt hvis du har en idé eller en tomt som du 
ønsker hjelp til å utvikle.
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Boligselskap under forretningsførsel

Boligselskap Sel-
skaps-
form

An-
deler

Adresser

Drammensveien Borettslag Tkn 22 Gml.Drammensvei 48 ,50      P.A. Munchsgate 26,28, Sophus Liesvei 35

Dyrgrav Borettslag Tkn 48 Bjørneveien       16,18,20,22

Stalsberggate Borettslag Tkn 24 Stalsberggat     8,10,12,18,20,22

Ullandløkka Borettslag Tkn 12 Henckelsgate      2,4,6.

Lia Borettslag Tkn 72 Dyrgravveien      18,20,22.

Åskanten Borettslag Tkn 65 Dyrgravveien    24,26.        Elgfaret 23,25.

Esmarchsgaten  Borettslag Tkn 27 Esmarksgate    4-6-8.       Sophus Liesvei  31.

Tislegårdsveien Borettslag Tkn 8 Tislegårdsveien      14-16.

Lindbojordet Borettslag Tkn 54 Rådyrveien 6, Bjørneveien 17,19,21,23,25, Elgfaret 18.20.22

Militært Borettslag Tkn 16 Sophus Liesvei     27,29.       Stalsberggate  9,11.

Numedalsveien Borettslag Tkn 36 Elgfaret     24,30,      Bjørneveien 14

Riegelsbakken Borettslag Tkn 40 Skjellbakkveien    2,4,6,8, Kruttmølleveien  8,10,12,14,16,18.

Stalsberggate Militært Borettslag Tkn 12 Stalsberggate  2,4,6.

Svartås Borettslag Tkn 112 Svartåsveien      7,9,11,13,15,18, 26.

Fjell II Borettslag Tkn 52 Granittvei  7 ,9,11

Elgfaret Borettslag Tkn 35 Bjørneveien  1,3,5,9,11    Rådyrveien 1,3,5,7,9     Ekornveien  1,3,5,7,9,11     Elgfaret       
1 -19

Utsikten  Borettslag Tkn 86 Granittveien    3   Glimmerveien     1-2-3.

Falkeveien Borettslag Tkn 24 Falkeveien     5,7,8,10,12,14

Fjell Utsikten Garasjelag Annet Granittveien

Furumoen Borettslag Tkn 72 Tertitten  2-4,  Sidensvansen   2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 15, 17, 19

Vestlia  Borettslag Tkn 112 Gneisveien    2,4,6,8.   Vestliveien  1,2,3,4,5,7   Steinsvingen  3,5      Steinsvingen 1,2

Stertebakke Borettslag Tkn 64 Stertebakke 5,7,9

Grenda Borettslag Tkn 40 Henning Tønsbergsvei         Juster Mester Eriksensvei , Hans Becksvei 

Åsen Borettslag Tkn 70 Torstein Stenbeksvei           Erik Brofossvei 

Skavanger Borettslag Fri 46 Dyrgravveien   9,11,13,15,17 c,d,f,g,h  19.

Steglet Borettslag Fri 12 Sandsværveien  178,180,182.

Tovsrud Borettslag Fri 38 Knut Hamsundsvei  3,5,7,13,14,15  Ryesgate   10,12

Hawel I Borettslag Fri 20 Drammensveien 10

Torp Borettslag Fri 40 Prokurator Torpsgate 2,4,6,8,10

Hawel II Borettslag Fri 16 Sophus Liesvei   26,28

Gamlegrenda I Borettslag Fri 23 Gamle Gomsrudvei     12  a,b,c,d,e,f,g     14  b,c    16 a,b,c,d     18 a,b,c,d     20  a,b,c,d,f

Garås Borettslag Fri 16 Theodor Fuschesvei  5 a-e      Sverre Stordalsvei  11   a-h     13   a-d

Østlia Borettslag Tkn 22 Mariesvei    26-28-30-32-34-36-38 a,b,c,d      40-42-43 a,b,c    44 a,b,c,d    46-48

Ungbo Stf 16 Josefine Nilsensvei    17 a-c     19 a-c     21 a,b   23 a,b    25 a,b    27 a,b   29 a,b

Christiesvei Borettslag Tkn 5 Christiesvei  17

Gamlegrenda II Borettslag Fri 10 Gamle Gomsrudvei     6 a-j

Trondseløkka Borettslag Fri 32 Roald Amundsensvei   3,5,7,9

Møllergata Borettslag Tkn 10 Møllergata     8 a,b,c,d    10  b,c,d     12 a,b

Hamsunsvei Borettslag Tkn 4 Knut Hamsundsvei   1 a,b,c,d
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Boligselskap under forretningsførsel
Solstad Borettslag Tkn 10 Laagensdalsveien    94   a-j

Brennerigata Borettslag Tkn 5 Brennerigata 20

Sameie Steensgate Sam 8 Stensgate  2

Nymoen Borettslag Tkn 29 Storgaten  31

Sam Nymoen Sam Storgaten  31

Tømmeråsgården Borettslag Tkn 18 Sandsværveien  4

Skinnarberga Borettslag Tkn 24 P.A. Munchsgate 11

Vibehaugen  Borettslag Tkn 44 Hakaveien  1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 /       2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20

Sentrumsveien Borettslag Tkn 11 Sentrumsveien 56-58.

Myhrløkka Borettslag Tkn 16 Holstgate  3,5,7,9

Sollia  Borettslag Tkn 47 Aage Håkonsensvei  8 a-d,  10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 OG 38

Bibliotekhaven Borettslag Tkn 21 Myntgata  11 og  11 a

Vestsiden Borettslag Tkn 24 Myntgata  16 og Peckelsgate 8

Gomsrud Borettslag Tkn 12 Gamle Gomrudvei  57 a,b,c,d,e,f,g,h,i,j

Hyttegata Borettslag Tkn 13 Hyttegata 17 a,b,c,d

Sandsværmoen Borettslag Fri 12 Roald Amundsensvei      11, 13, 15

Solkollen I Borettslag Tkn 14 Hans Brattebergsvei  139,141,143,145,147,149,151,153,155,157,159,161,163,165

Solkollen 2 Sameie Sam 14 Hans Brattebergsvei I 121,123,125,127,129,131,133,135,137,167,169,171,173,175

Sameiet Wergelandsveien Sam 32 Wergelandsvei 17, 19

Sameiet Sølvberget I Sam 28 Størensvei 1,3,5,9,11,13,15

Skavangerskogen Sameie Sam 22 Rugdeveien  20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62

Blinken Boligsameie Sam 12 Tollumløkka  12,14,16,18,20,22

Sameiet Storhoffsvei 23-27 Sam 32 Storhoffsvei  23 a-d 25 a-d, 27 a-d, 29a-d, 31 a-d, 33 a-d, 35a-d, 37 a-d

Sameiet Hovdeplassen Sam 21 Hovdeplassen  3, 5, 9, 11, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

Åsen Hageby Sam 14 Hans Brattebergsvei  13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 

Sameiet Kirkegata Sam 12 Kirkegata  29 a,b,c,d,f,g,i

Sameiet Utsikten Sam 16 Tollumløkka  24 a,b 26 a,b 28 a,b 30 a,b 32 a,b 34 a,b 36a,b 38 a,b

Sameiet Stalsbergs gate 5 Sam 6 Stalsberggate  5 a,b,c,d,e

Sameiet Hyttegata 18 Sam 16 Hyttegata 18  b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p

Sameiet Peckels gate 3 Sam 5 Peckelsgate 3a,b,c,d,e

Nygårdsløkka Sameie Sam 16 Henckelsgate 26, 26 a, 28, 28a,, 30, 30a, 32, 32a, 34, 34a,36, 36a, 38, 38a,, 40, 40a,    

Sameiet Musikkløkka Sam 22 Musikkløkka  2 a,b, 4 a,b  6 a,b 8 a,b 10 a,b 12, 14 a,b  20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 

Sameiet Østlia 2 Sam 20 Mariesvei 1 a,b,c,d    2 a,b,c,d     23 a,b,c, d     25 a,b,c,d     45 a,b,c,d

Sameiet Hovdeplassen 2 Sam 20 Hovdeplassen  51, 53 ,55 ,57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89

Sameiet Brydeløkka Sam 9 Weissgate  5 a,b,c,d og  7 a,b,c,d

Sameiet Jutulveien Sam 5 Jutulveien a,b,c,d og f

Sameiet Hasberg Sam 16 Bussedalen 4,6,8,10,12,14,16,18,20

Sameiet Herredshuset Sam 8 Ysteriveien 5

Sameiet Åsensentret Sam 28 Josefine Nilsensvei 3,5,7,9,11,13,15

Solåsen 1 Sam 8 Goddokk  42,44,46,48,50,52,54,56

Gamlegrendåsen Terrasse Sam 35 Goddokk 1,5,7,og 9

Sameiet Raumyr Terrasse Sam 10 Olavasvei 45
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JUNIORMEDLEMSKAP

Nøkkelen til boligmarkedet for unge! 

For et juniormedlem betaler du kun en innmeldingsavgift på kr. 500,- 

Deretter samler medlemmet ansiennitet fra betalingsdatoen frem t.o.m. fylte 

17 år. Fra året medlemmet fyller 18 år, går de over til medlemskap på lik 

linje med andre medlemmer og betaler en årlig medlemsavgift. Junioren 

bringer med seg ansienniteten videre.

 

KONGSBERGBOLIGBYGGELAG.NO/JUNIORMEDLEMSKAP 
 

975 54 900

Du kan melde inn barn eller barnebarn, eller en annen du 

vil glede. Foruten en rekke rabatter på varer og tjenester, 

gir medlemskapet forkjøpsrett til boliger i tilknyttede 

borettslag, samt i nye boligprosjekter. Dette kan være 

nøkkelen til boligmarkedet for unge!

 

 

 

 

Fritatt for kontigent fram til året medlemmet fyller 17 år

Boligselskap under forretningsførsel
Elvebredden boligsameie Sam 8 Abelsgate 9, 11, 13 og 15

Diabasgangen Sameie Sam 9 Diabasgangen 4, 6 og 12

Gamlegrendåsen Terrasse Garas-
jelag

Sam 35 Goddok 

Gesellveien Sam 14 Gesellveien 8 ,10, 12 og 18

Sam Melsomvik Sentrumsbygg Sam 10 Storevarveien 5 og 7

Sam Smedkroken Sam 69 Herman Fossgate 6 og 10

Hellebæk Hagen Tkn 17 Dyrmyrgata 

Prahmsgate Sam 10 Prahmsgate 19 og 21

Sam Olga Sam 12 Olga Lundsvei 2-14 og 14-24

Olga Lundstoppen Sam 16 Olga Lundsvei

Selskapsform

Borettslag tilknyttet KBBL Tkn 42 

Frittstående borettslag Fri 11

Sameier Sam 36

Stiftelser / Annet Stf 2
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Statsautoriserte revisorer 
Ernst & Young AS 
 
Dyrmyrgata 35 
3611 Kongsberg 

 
 
 
Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA 
Tlf: +47 24 00 24 00 

 
www.ey.no 
Medlemmer av Den norske Revisorforening 

 

A member firm of Ernst & Young Global Limited 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Til generalforsamlingen i Kongsberg Boligbyggelag 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet for Kongsberg Boligbyggelag som består av balanse per 31. desember 

2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder 

et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav og gir et rettvisende bilde av selskapets 

finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne 

datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjon 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og 

plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante 
lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert 

internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants 

(IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. 

Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 

konklusjon. 

Andre forhold 

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.  

Øvrig informasjon 

Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende 

revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige informasjonen. Vår 
konklusjon om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi attesterer ikke 

den øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med 

det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og 

årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder 

vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll 

som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 

årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller virksomheten, eller ikke 

har noe annet realistisk alternativ. 
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Uavhengig revisors beretning - Kongsberg Boligbyggelag 2021 

A member firm of Ernst & Young Global Limited 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder 

vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon 

utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes 
misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 

forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell 

skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

 identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, 

og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 

konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er 

høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, 
forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. 

 opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 

uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. 

 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

 konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert 

på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser 
eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi 

konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen 

henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike 
tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre 

konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. 

Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke kan fortsette driften. 

 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene 

og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av og tidspunktet for 

revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i den interne 

kontrollen som vi avdekker gjennom revisjonen. 

 

 

Kongsberg, 28. april 2022 

ERNST & YOUNG AS 

Revisjonsberetningen er signert elektronisk 

 

Terje Langedok 

statsautorisert revisor  
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

TTeerrjjee  LLaannggeeddookk
OOppppddrraaggssaannssvvaarrlliigg  ppaarrttnneerr
På vegne av: Ernst & Young AS
Serienummer: 9578-5999-4-1288975
IP: 213.52.xxx.xxx
2022-04-28 17:24:00 UTC
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Aktiv Eiendomsmegling

Som medlem av Kongsberg boligbyggelag får du 15 % 
rabatt på meglerprovisjonen ved salg gjennom Aktiv 
Eiendomsmegling Kongsberg. 

Førsteklasses markedsføring og dedikerte meglere gir 
deg et vellykket boligsalg. Kontakt oss i dag for en 
uforpliktende boligprat. Vi er her for deg!

Henning Sørensen Birthe Hedvall Harald Elveseter
Tlf 907 06 628 Tlf 975 54 905 Tlf 975 54 903
henning.sorensen@aktiv.no birthe.hedvall@aktiv.no harald.elveseter@aktiv.no

 Aktiv Kongsberg
 Tlf 975 54 900 - kongsberg@aktiv.no

aktiv.no
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Ny bolig, større bil, hytte på 
fjellet eller ved sjøen, trygghet 
for deg og dine?

La oss hjelpe deg med å komme igang med gode løsninger 
for en smidig hverdag. Hos oss får du kortreist rådgivning 
fra banken som kjenner deg best!

Kontakt oss for å komme igang! 

www.hjartdalbanken.no | Chr. Augustsgt 4, Kongsberg | Tlf 35 02 84 00 | post@hjartdalbanken.no En lokalbank i eika.
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Du kan spare mye på å bruke medlemsfordelene dine. Her finner 
du fullstendig oversikt over hvor du får bonus og rabatt.

• Betal med registrert betalingskort for å få bonus.
• Vis medlemskortet for å få rabatt.

Se full oversikt og kampanjer på fordelformedlemmer.no
Logg inn på Min side for å registrere ditt bankkort / kredittkort 
og godta medlemsbetingelsene. 
Du er nå klar til å opptjene bonuskroner!



1

BOREAL

Rabatter

2 % 
bonus

Take away 20 % rabatt Inntil 5 % bonus over disk  30 % rabatt på utleieprodukter

Inntil 18 % rabatt 5 – 7 % rabatt 25 % rabatt

10 % rabatt  Inntil 20 % rabatt Gratis besiktigelse av skader

10 % rabatt 10 % rabatt på planter

Steglet Blomster

Medlemsrabatt

J a z z k j ø k k e n

5 % 
bonus

5 % 
bonus

12 % 
rabatt

5 % 
bonus

Bytt til KBBL Strøm fra Glitre Energi 
- vi er litt større, men like lokale! 
Glitre Energi garanterer at strømmen du kjøper er 100 % 

ren og fornybar og produsert i lokale vannkraftverk. 

Du får: 
- Rimelig strøm til innkjøpspris
- Kr. 27,- pr. mnd.
- Én faktura for nettleie og strøm*
- Løpende avtale uten bindingstid
- Betalingsutsettelse, måleravlesning og oversikt over 

strømforbruk på ”min side”

* Dersom leveringspunktet ligger i Glitre Energi Netts område.

Unikt strømtilbud til alle medlemmer!

LOGO

Glitre Energi AS • glitreenergi.no • fb.com/glitreenergi

KBBL pris
 på strøm

KBBL
fordeler

20 % 
rabatt

5 % 
bonus

10 % 
rabatt

5 % 
bonus

5 % 
bonus

Fri 
installering

10 % rabatt på
vektertjenester

Gratis 
rådgivning 

ved salg 
av bolig

Bonus
og

rabatter

Gratis 
samtale

5 % 
bonus

5 % 
bonus

Medlems-
priser

15 % 
rabatt

5 % 
bonus

Du kan spare mye på å bruke medlemsfordelene dine. Her finner du en fullstendig oversikt 
over hvor du får rabatt og bonus. For å få rabatt viser du frem medlemskortet ditt i kassen, 
og for å få bonus drar du medlemskortet ditt eller registrert bankkort i betalingsterminalen.

Du kan opptjene bonus så snart du har aktivert medlemskortet ditt.
Logg inn på Min Side og godta medlemsbetingelsene for å aktivere medlemskortet.

Se full oversikt og kampanjer på fordelerformedlemmer.no

Her får Du rabaTT og bonus

nYHeTer!

fra bonus Til CasH i fire enKle sTeg 

Registrer bankkonto-
nummeret knyttet til ditt 
bankkort på Min side

Bruk kortet der du har 
medlemsfordeler

Logg inn på Min side 
og sjekk din bonus

Når du har over 100 
kroner i bonus kan du 
overføre beløpet til
din egen bankkonto

Medlems-
priser

2 % 
bonus

forsikringformedlemmer.no

2 % 
bonus på 

forsikrings-
premien

Bonus
i 50 nett-
butikker

kredittkortformedlemmer.no

eff. rente 25,37 %, 15.000 kr /12 mnd.
Kostnad 1.466 kr. Totalt 16.466 kr.

5 % 
bonus

LOGO

Sentralbord:+47 97 55 49 00
Mobil: +47 99 71 38 00
e-post: gry@kbbl.bu.no

Har du husket å aktivere fordelskortet ditt? 
Gå inn på: https://kongsberg.fordelerformedlemmer.no/

Gry Karin Mulvik
Salgs- og Service medarbeider

Ranveig Lunda Jenssen
Økonomi og salgsmedarbeider

Nett: www.kbbl.bu.no Adresse: Christian Augusts gate 4 • Postboks 32,
3602 Kongsberg

Ta kontakt med 
Ranveig eller Gry Karin 
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Sentralbord:+47 97 55 49 00
Mobil: +47 48 21 70 00
e-post: ranveig@kbbl.bu.no


