Bo godt på Kongsberg!
www.kbbl.bu.no

Godt å bo siden 1954

Lønnsomt. Praktisk talt.

Kongsberg Boligbyggelag (KBBL) har en historie som går helt
tilbake til 1954. I dag har vi rundt 4.500 medlemmer og forvalter
omkring 2.000 boliger, fordelt på mer enn 80 tilknyttede og
frittstående boligselskaper.

Gjennom vår tilknytning til Norske Boligbyggelags Landsforbund
(NBBL) gir vi deg som medlem ikke bare forkjøpsrett hos oss og 23
andre boligbyggelag i Norge. I tillegg oppnår du bonus og rabatter
hos lokale forretninger og landsdekkende tjenesteleverandører.

KBBL tilbyr tjenester innen økonomisk og teknisk forvaltning for
borettslag, sameier og boligstiftelser. I tillegg er vi stadig engasjert
i utvikling av nye boligprosjekter – gjennom mer enn 60 år har vi
bygget et betydelig antall boliger i Kongsberg og omegn.

Hver dag arbeider vi i KBBL for å gi våre medlemmer så vel som
boligselskaper en enklere hverdag og større merverdi – både i form
av økonomiske fordeler, relevante tjenester og ansvarlig forvaltning
av bygningsmassen.

Ved å yte profesjonell bistand til styret i boligselskapene, skal vi i
KBBL bidra til en forsvarlig og god drift over tid. Verdier skal bli
ivaretatt, og de som bor der skal ha et trygt og enkelt boforhold.
Målet er at våre medlemmer skal bo godt på Kongsberg!

Vår stab har bred samlet erfaring innen forvaltning av boligselskaper. Det betyr at vi kan tilby styret i ditt borettslag eller
sameie alt fra profesjonell forretningsførsel og teknisk forvaltning
til gunstige forsikringsavtaler og gode lånebetingelser.
Du finner oss midt i Kongsberg sentrum.
Stikk innom for en trivelig prat!

Med Totalforsikring for boligselskap har
borettslaget / sameiet sikret seg for fremtiden!
Vi bistår også med skadeforebyggende tiltak for å unngå skader i hjemmet.
Ta kontakt med Kongsberg Boligbyggelag for et unikt forsikrings- og
forvaltningstilbud!

Telefon: 97 55 49 00 eller e-post: bedrift@kbbl.bu.no

•
•
•
•

Sterkstrøminstallasjoner
Service og vedlikehold
Automasjon og styring
Alarm, sikkerhet
og kommunikasjon

•
•
•
•

Energiøkonomisering
Varmepumper
Prosjektering og tegning
Elsjekk, internkontroll
og termografering

Tlf: 32 77 18 18 • post@fmkongsberg.no • www.fmkongsberg.no

Alt i én partner

Dette gjør vi for deg

KBBL har lang erfaring som boligforvalter og forretningsfører
for borettslag, sameier og stiftelser. Hvert boligselskap er en
selvstendig juridisk enhet, men KBBL har autorisasjon som
regnskapsbyrå og tilbyr alle tjenester tilknyttet forretningsførsel
og økonomisk forvaltning.

BOLIGSELSKAP

BYGGETEKNISKE TJENESTER
• Prosjektutredning / planlegging
• Etablering av beskrivelsesgrunnlag
• Innhenting av anbud / tilbud • Kontrahering
• Prosjektoppfølging m/ rapportering til oppdragsgiver
• Teknisk og økonomisk kontroll under gjennomføring
• Overtakelsesforretning • Tilstandskontroll
• Vedlikeholdsplanlegging • Bistand ved skader
• Vannsjekk • El-sjekk • Internkontroll

Vår erfarne stab består av personer med høy kompetanse innenfor et
bredt spekter av fagområder. Hos KBBL får du alltid profesjonelle
råd og nyttig informasjon i praktiske spørsmål, som gjør det litt
enklere for dere i hverdagen.
Vi bistår styret med å ta vare på boligselskapets verdier gjennom
god økonomisk og teknisk rådgivning. Gjennom vår tilknytning til
NBBL og det norske boligsamvirket, har vi også tilgang til ekstern
kompetanse både vi og våre kunder nyter godt av.
Velg KBBL for en enklere og tryggere boligforvaltning!

INFORMASJON &
RÅDGIVNING

FORVALTNING
NYBYGG
• Nye boliger borettslag / sameier
• Utvikling av prosjekter til
våre medlemmer

• Regnskap / budsjett
• Ligningsoppgaver
• Strømadministrasjon
• Bankavtale for lån og innskudd
• Fakturering felleskostnader
• Forsikringsordninger
• Offentlige registre
• Lønn mv
• Rådgivning

• Generalforsamling
• Temakvelder
• Infoblad
• Juridisk hjelp
• Styreportalen
• Kurs

KJØP / SALG AV BOLIG

FORKJØPSRETT

• Ansiennitet
• Overføringsregler
• Annonsering av aktuelle leiligheter
m/ forkjøpsrett til våre medlemmer

• Annonsering av boliger til salgs
• Medlemskap

INFORMASJON
• Medlemsblad
• Webside
• Infohefter
• Rådgivning
• Medlemskvelder
• Facebook
• Nyhetsbrev

MEDLEMSKORT
• Rabattordninger hos aktuelle
leverandører / butikker
• Bonusordninger
for de med aktiverte kort

MEDLEM

Penger å spare
Medlemskortet er mye mer enn bare ditt medlemsbevis i
KBBL. Kortet gir deg ikke minst økonomiske fordeler i form
av bonus og rabatter på en rekke tjenester og produkter til
hjemmet – blant annet strøm, telefoni og interiør.
Med Medlemskortet kan du nyte godt av gunstige tilbud hos en
lang rekke lokale forretninger og landsdekkende leverandører.
Som medlem i KBBL kan du faktisk spare opptil flere tusen
kroner i året ved å benytte deg av våre samarbeidspartnere.
Medlemskortet gir deg kort og godt bedre boligøkonomi! Alt
du trenger å gjøre er å aktivere kortet på nettsidene til KBBL.
Her får du også full oversikt over opptjent bonus – som du når
som helst kan overføre til din personlige bankkonto.

Foran i boligkøen

For full oversikt over medlemstilbud og aktivering av
Medlemskortet, se kbbl.bu.no

Forkjøpsretten er din største fordel som medlem i
KBBL. Den plasserer deg ikke bare foran i køen
når boliger i tilknyttede borettslag legges ut for
salg – du blir også prioritert når vi skal tildele
boliger i nye prosjekter som er planlagt eller
under utbygging.
Hvis flere er interessert i samme bolig, går den
til medlemmet med lengst ansiennitet. Jo større
konkurransen er, desto oftere blir forkjøpsretten
brukt. Jo lenger ansiennitet du har, desto lengre
frem i køen er du. Da kan drømmeboligen være
innen rekkevidde!
Melder du deg inn i KBBL opparbeider du
ansiennitet fra den dagen medlemskapet ditt er
registrert. Forkjøpsretten du har som medlem kan
være avgjørende for om du kommer deg inn på
det krevende boligmarkedet.
Med andre ord – bli medlem i dag!

Berja Senter
Herman Fossgate 4
Tlf: 32 76 33 09
Mail: terje.langedok@no.ey.com

Revisjon
Rådgivning
Skatt, avgift og forretningsjus
Transaksjonsrådgivning

www.ey.no

maling-lakk-tapet-solskjerming
interiør-tepper-parkett-laminat-vinyl

Skadebegrensning • Vann og brannskade
Fukt- og muggskade • Reparasjoner • Rehabilitering
Tømrerarbeid • Vaktmesteroppdrag

Taksering av leiligheter, eneboliger og hytter • Verdivurdering
Takst • Boligsalgsrapport • Byggelånsoppfølging

Vakttlf: 32 77 14 44 | epost: kongsberg@polygongroup.com
www.polygongroup.com

Fløterveien 2 • 3617 Kongsberg • jes@boligogtakst.no

Lokalbanken med personlig service

Engasjert i lokalmiljøet

Vi samarbeider med
KBBL for å gi deg den
beste løsningen!

KBBL samarbeider med ulike aktører i Kongsberg og
omegn. En av disse er EB – en lokal energibedrift med
en lang historie og langsiktige planer for videre aktivitet
i nærmiljøet.

Velkommen til vårt
kontor på Kongsberg!

På samme måte som KBBL, er EB en langsiktig utbygger og forvalter av lokale verdier og samfunnskritisk
infrastruktur. Sammen engasjerer vi oss for videre
utvikling av Kongsberg!

Christian Augusts gate 4
Telefon 35 02 84 00
post@hjartdalbanken.no
www.hjartdalbanken.no

Husk din
medlemsrabatt!
15 % rabatt på meglerprovisjon ved salg av bolig
for medlemmer av Kongsberg Boligbyggelag.

Vi tilbyr uforpliktende salgsvurdering av din bolig!

BYTT TIL

KBBL STRØM
- DET LØNNER SEG!

... både for deg og miljøet! EB garanterer
at du får ren og fornybar strøm fra egne vannkraftverk. Det er både rimelig og lokalt!
Les mer om hvilke fordeler du som
KBBL-medlem har på eb.no/kbbl
EB.NO - TLF. 03101

Christian Augusts gate 4, 3611 Kongsberg (samlokalisert med KBBL) - tlf. 975 54 900

Betydelig bedre
Furumoen Borettslag består av 13 boligbygg på to plan, samt
fem garasjebygg – totalt 72 boenheter med egen garasjeplass.
Bygningene ble oppført i 1976, og har siden 2001 gjennomgått ulike former for rehabilitering. Arbeidene har til dels vært
omfattende.
Blant disse er diverse utbedringer og overflatebehandling av
fasader, nye vinduer og dører, oppgradering av renovasjonssystem, nye sikringsskap, rehabilitering av skorsteiner og ny
takfolie. I tillegg har lekeplass, fellesarealer og garasjeanlegg
blitt betydelig oppgradert.
KBBL har bistått boligselskapet i alle ledd – fra innhenting av
anbud og inngåelse av kontrakt med entreprenør til oppfølging
av alle involverte parter i prosessen. Dette inkluderer blant
annet regelmessige byggemøter og kontroll av utførte arbeider
til og med overtakelse. KBBL sørget også for låneopptak.

Nye behov
Alle boliger har før eller senere behov for vedlikehold eller
oppgradering. Selv om regelmessig vedlikehold forlenger
levetiden på bygningsmassen, vil behovet for oppgradering
av den tekniske standarden uansett komme med årene.
KBBL har en egen avdeling med høy kompetanse innen teknisk
boligforvaltning. Foruten prosjektutvikling og nybygg i egen
regi, bistår avdelingen boligselskapene med teknisk rådgivning
og gjennomføring av vedlikehold og rehabilitering.
Vi hjelper ditt boligselskap med hele prosessen – fra finansiering,
tilstandsvurdering og vedlikeholdsplanlegging, til prosjektering
og utførelse av komplette rehabiliteringer. I samarbeid med
utvalgte entreprenører, håndterer vi hele prosjektet fra start til
mål.
Behov for oppgradering? Spør KBBL!

Arbeidet med oppgradering av Furumoen Borettslag fortsetter.
Blant de neste prosjektene er etterisolering av ringmur i
gavlender og nye gatelys. I nært samarbeid med borettslagets
styre, ser KBBL kontinuerlig på behovet for fornyelser i
fremtiden.
Vår oppgave er å sørge for god planlegging og at de ulike
prosjektene foregår mest mulig smertefritt fra start til mål.
Målet er at både beboere og styret i boligselskapet, så vel
som KBBL og engasjerte entreprenører, skal bli fornøyd
med resultatet.

Utsikt til det gode liv
I KBBL har vi stadig nye, spennende boligprosjekter under utbygging. Et av
disse er Solkollen, med unik beliggenhet på Gamlegrendåsens nordlige og
foreløpig nyeste boligfelt. Tomten er lett skrånende, forhøyet i terreng med
utsikt til sentrum, vestover mot Funkelia og sydover mot Skrimfjellene.
Området har solrik beliggenhet og de fleste fasiliteter i umiddelbar nærhet.
Det er et godt utbygd nett av gang- og sykkelstier til barnehager og
grunnskole. Kort vei til flott turterreng og lysløyper. Gode bussforbindelser
inn til Kongsbergs knutepunkt for videre korrespondanse til sentrale deler av
Østlandet, samt Sørlandsbanen.
Eneboligene har fra fire til fem rom, garasje med takterrasse og en minimum
størrelse på 120 kvm. De moderne boligene er bygget i funkisinspirert stil
og tilfredsstiller de nye energikrav i henhold til forskrift TEK 10 – herunder
krav til alternativ energikilde samt U-verdier for yttervegg, tak, gulv og
vinduer.
Byggetrinn 1, 14 eneboliger, ble solgt i 2013.
Byggetrinn 2, fire eneboliger, vil bli ferdigstilt og lagt ut for salg i 2015.

For mer informasjon, kontakt
Aktiv Eiendomsmegling avd. Kongsberg
Birthe Machiels, telefon 97 55 49 05

TOTALLEVERANDØR AV ALLE TYPER BYGG

Næringsbygg • Offentlige bygg • Eneboliger og leilighetsbygg • Hytter
Vi er forhandler av Hellvik Hus hus og hytter.
Ta uforpliktende kontakt med en av våre konsulenter!

Televegen 5, 3802 Bø
www.mte.no
Tlf. 35 06 00 10

NYTT KJØKKEN?

Gode medlemsrabatter til Kongsberg BBL sine
medlemmer. Velkommen til en kjøkkenprat!

Skolegt. 13. Tlf 32 29 94 94. Post@studiosigdal-kongsberg.no

Det er vi som er den lokale
spesialisten på byggevarer
2% bonus til alle medlemmer
i Kongsberg BBL
Carlsen Fritzøe er en selvstendig kjede for byggevarer. Vår
fokus på fagkunnskap går helt tilbake til 1835. Vi er en komplett
leverandør av kvalitetsprodukter innen trelast, byggevarer,
jernvarer og interiør. Hos oss treffer du fagfolk som snakker
samme språk som deg, som du kan være på fornavn med og
som vet hva du trenger for å få jobben gjort.

Viser du medlemskortet i Kongsberg BBL, får du
gode rabatter og 2% bonus på alle kjøp med aktivert
fordelskort.
Vi hjelper deg med å aktivere fordelskortet.
Rabatter gjelder ikke på faste lavpriser eller tilbudsvarer.

VI ER RØRLEGGERE FOR
BEDRIFTER OG FOLK FLEST.
Vi er rørleggere. Det er levebrødet vårt. Vi påtar oss alle typer VVS-oppdrag for
bedrifter og folk flest. Kompetansen vår er bred og mangfoldig. Det betyr at du kan
bruke oss til alt fra service og vedlikehold til totalrenovering av baderom.

Spesialistråd fra
Morten Hammer og
andre erfarne fagfolk
får du på kjøpet.

Vi strekker oss langt for å gi deg distriktets beste service!

BUTIKK • RØRLEGGING • TØMRER • GASSTEKNIKER
VARMEANLEGG • INNVENDIG OG UTVENDIG VA.
Vaktordning - Telefon: 48 11 00 17
Besøksadresse: Bussedalen 11, 3616 Kongsberg
Tlf: 922 20 625 • epost: thor@lpror.no

KONGSBERG - Stiltre
Skrubbmoen 1, 3619 Kongsberg
Tlf.: 970 56 970 – Åpent: 7-18 (9-15)
www.carlsenfritzoe.no

Kongsberg Boligbyggelag
Postboks 32, 3602 Kongsberg
Epost:
Telefon: 975 54 900
Du finner oss midt i Kongsberg sentrum.
Stikk innom for en trivelig prat!
Besøk oss også på

www.kbbl.bu.no

