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Visste du at….
… OBOS er Norges største boligbyggelag
med 370.000 medlemmer?
… OBOS startet i 1929 og har bygget mer
enn 100.000 boliger?
… OBOS har markedets største og mest
mangfoldige utvalg av nye og brukte boliger?
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Fordeler for
deg som bor
i Ålesund
Med et OBOS-medlemskap stiller du foran
i boligkøen når det skal bygges mange nye
boliger i Ålesund og omegn de neste årene.

Medlemskapet koster kun 200 kroner i
året og gir deg blant annet:
Les mer om medlemsrabatter på side 4-7.
• Forkjøpsrett på ca. 89 000 nye og
brukte boliger i store deler av landet.
• Inntil 50 % rabatt på varer og tjenester,
bl.a. innen bygg, bolig, kultur og fritid.

Ålesund og omegn trenger flere boliger –
og de skal OBOS være med på å bygge!
Meld deg inn i dag og få et forsprang i
boligkøen. Send sms: OBOS til 2030!

• Blant markedets beste betingelser på
lån, sparing, kredittkort og forsikring.

Det første året betaler du i tillegg et
engangsbeløp på 300 kr i andelskapital.
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Bruk medlemskortet –
spar penger
Som medlem i OBOS har du tilgang til mer
enn 60 gunstige medlemsavtaler og en
mengde kampanjetilbud.
• Gode betingelser på lån, sparing,
kredittkort og forsikring
• Gode rabatter på produkter til
hjemmet, strøm, alarm og telefoni
• Inntil 50 prosent rabatt på konserter,
teater, opera og museer

51

millioner kroner sparte
medlemmene våre ved å
bruke medlemsfordelene
sine i 2014.

Du finner alle medlemstilbudene i
OBOS-bladet og på www.obos.no/
medlem. Ekstra gode kampanjetilbud
får du i OBOS nyhetsbrev.
Last ned OBOS-appen for iPhone og
Android og få en komplett oversikt over
medlemstilbudene der du bor. I tillegg
kan du laste ned medlemskortet ditt slik
at du alltid har det for hånden når du
skal benytte deg av et medlemstilbud.
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Den Norske Opera & Ballett – 20 %
rabatt.

LOS – strøm til innkjøpspris – kun kr 19
i månedlig påslag.

Telio – 10 % rabatt på hjemmetelefon,
mobil og bredbånd.

Apollo – 600 kroner i rabatt per bestilling
ved kjøp av pakkereiser med charterfly.

Flügger farve – 20 % rabatt.

Sector Alarm – faste rabatter og unike
kampanjetilbud på boligalarm.

MEDLEMSTILBUD

KULTUR- OG FRITIDSTILBUD

Det er mange nyttige ting du kan
få OBOS-rabatt på. Her kommer noen
smakebiter på tilbud innenfor bolig
og interiør:

Det er så mye å oppleve! Og med OBOSkortet får du rabatt på mange fine og
morsomme opplevelser. Her er noen
smakebiter:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Låsservice Ålesund AS
Flügger farve – maling/tapet
Kitch’n – kjøkkenutstyr
Montér/Optimera Dyrøy – byggevarer
LOS – strømleverandør
Telio – telefoni/bredbånd
Finn Schjøll
LEBA – skyvedørsgarderober
Sunn-Trans – avfallshåndtering
Sector Alarm

Apollo
TV 2 Sumo
Avis
Novasol
Norsk Folkemuseum
Norske Vandrerhjem
Den Norske Opera & Ballett
Det Norske Teatret
Nationaltheatret
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OBOS Forsikring tilbyr alle typer
forsikring til noen av markedets
gunstigste priser og beste b
 etingelser.
Som medlem kan du forsikre huset, bilen, båten og reisen din hos OBOS Forsikring.
Samler du tre eller flere forsikringer hos oss får du 10 prosent samlerabatt.
Kontakt oss i dag og se hva du kan spare:
obos.no/forsikring eller tlf. 22 86 55 45
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Som lånekunde i OBOS-banken kan
du være trygg på at du får et lån som
passer deg. Om du vurderer å kjøpe en
ny bolig fra OBOS kan vi hjelpe deg med
lån tilpasset dette. OBOS-medlemmer
får selvsagt ekstra god rente på alle
lånetilbud.
Med sparekonto i OBOS-banken får du
god rente på sparepengene dine. Du
er sikret en av markedets beste renter
på BSU og gunstige vilkår på alle våre
spareprodukter.

OBOS-banken er
banken for deg og
boligen din. Som
OBOS-medlem får
du ekstra gode
betingelser.
Les mer om OBOS-bankens
tilbud på obosbanken.no eller
kontakt oss på tlf. 02334
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Helt ny
bolig?
Vi har boliger av den dyre,
billige, landlige, sentrale,
praktiske, familievennlige,
moderne og klassiske typen.
Meningen er at alle skal
finne noe som passer.
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Det er mange gode grunner
til å kjøpe helt ny OBOS-bolig.
Her er noen av dem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unngå oppussing
Spar penger med lave kjøps- og overtagelseskostnader
Unngå stressende budrunder med fastpris på boligen
5 års garanti og reklamasjonsrett
OBOS gir trygghet med over 80 års erfaring som utbygger
OBOS er et solid og ordentlig selskap. Vi følger opp ditt boligkjøp også etter overtagelse
OBOS bygger etter de nyeste standardene
OBOS oppfyller alle tekniske og miljøvennlige krav
OBOS har lange tradisjoner for bidrag til positive miljøtiltak i lokalområdene
OBOS er en engasjert støttespiller innenfor kultur, sport og humanitært arbeid
Som OBOS-medlem kan du sikre deg din drømmebolig med forkjøpsretten din
OBOS-medlemmer har fortrinnsrett på alle nye boliger fra Block Watne

Å kjøpe bolig er en stor investering.
Mange husker følelsen av å sette nøkkelen
i døra for første gang, tråkke varsomt over
dørterskelen og se seg om i en bolig der
ingen har bodd før. Følelsen av å endelig
ha kommet hjem.
OBOS har markedets største og mest
mangfoldige utvalg av nye og brukte
boliger.

Finn din nye drømmebolig på
obos.no/nybolig

10 / ålesund

Blindheim
Park

Boligområdet ligger sentralt på Blindheim.
Det er kort og trygg vei på gang- og sykkelstier til barneskole, ungdomsskole, butikk
og idrettsanleggene til Blindheim Idrettslag.
På Blindheim Park kan du velge mellom flere
typer boliger, og nå har vi rekkehus og eneboliger for salg. God planløsning på begge
boligene, moderne arkitektur og i et område
hvor det er lagt stor vekt på opparbeiding av
park og lekeanlegg.

kontakt:
Vibeke Bjørkavåg –
Salgskonsulent Block Watne AS
Ystenesgt. 6b ∙ 6003 Ålesund
Tel: 901 76 063
vibeke.bjorkavag@blockwatne.no
www.blockwatne.no
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Gode planløsninger og
moderne arkitektur!
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Skråvika,
Flisnes

Fjord og fjell danner rammen om Skråvika.
Det er en perle hvor du kan nyte naturen fra
sofaen, og glede deg over aller turmuligheter
som er i umiddelbar nærhet. 20 minutter
til sentrum av Ålesund og 10 minutter fra
Moa. Her bygger vi leiligheter i forskjellig
størrelser, tomannsboliger og eneboliger.

kontakt:
Vibeke Bjørkavåg –
Salgskonsulent Block Watne AS
Ystenesgt. 6b ∙ 6003 Ålesund
Tel: 901 76 063
vibeke.bjorkavag@blockwatne.no
www.blockwatne.no
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FREMMERHOLÅSEN
I mai ble boligprosjektet Fremmerholåsen
4 BRL i Ålesund ferdigstilt. Det består av 20
leiligheter i to ulike størrelser i et attraktivt
boligfelt.
Boligene har lyst interiør, lekre kjøkken
og bad, fjernvarme, parkett/flis, carport og
bod. Naboprosjektet Fremmerholåsen II
borettslag med 28 boliger ble overlevert
til nye beboere i løpet av fjoråret. Med kort
avstand til turterreng, skole, barnehage og
kjøpesenteret på Moa har interessen for de
nye boligene i Fremmerholåsen vært stor.
De populære leilighetene leveres nøkkelferdige, med fjernvarme, parkett/flis, carport
og ikke minst har alle en nydelig utsikt
både mot Brusdalsvannet, Spjelkavika og
Sunnmørsalpene. Utbygging AS, som står
bak prosjektet, er eid av Ålesund Boligbyggelag og Westregruppen.

Videre planer for området
Utbygging AS har eierskap til ytterligere
tomtearealer på Fremmerholåsen, og
arbeider videre med utvikling av disse
områdene.

EN LYSERE TILVÆRELSE
Borettslaget Anton Alvestadsgate 9 ble
stiftet i 1965. De siste tre årene har borettslaget gjennomført omfattende rehabilitering
i samarbeid med ÅBO. Et av de viktigste
oppgraderingstiltakene var innglassing av
balkongene.
Blokka har 32 boliger og ligger sentralt
i Skarbøvika. Prosjektet startet med en
tilstandsregistrering utført av ÅBO. Alle
fasader er nå tilleggsisolert, forsynt med
god vindsperre og nye eller remonterte
fasadeplater. Nye vinduer og balkongdører
etter dagens standard er på plass. De opprinnelige, små betongbalkongene er fjernet.
Hver leilighet har fått ny, stor terrasse som
kan lukkes helt med glassluker. Det ble
også installert heis. Ellers ble det gjennomført forbedring i ventilasjonssystem, utskif-

ting av diverse lys i fellesareal og utendørs,
samt generell oppussing på overflater. Nå
er prosjektet ferdigstilt, og blokken lyser
hvitt og rent mot forbipasserende!

14 / ålesund

OBOS Norges største boligbyggelag
OBOS eies av over 370 000 medlemmer. Medlemmene vet
at OBOS kan tilby dem gode hjem. Men selv etter at hjemmene er
ferdigstilt, solgt og boligdrømmen er oppnådd for medlemmene,
så fortsetter vi å være til stede; som forvalter av borettslagene,
som bidragsyter for miljøtiltak i medlemmenes boområder, og som
aktiv deltaker i samfunnsdebatten om boligpolitikk og byutvikling.
OBOS – en utbygger som tenker som en innbygger!
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Har du lastet ned OBOS-appen?
Med OBOS-appen kan du holde deg oppdatert på OBOSboliger til salgs og få rask oversikt overmedlemstilbudene.
I tillegg kan du laste ned medlemskortet ditt slik at du
alltid har det for hånden når du skal benytte deg av et
medlemstilbud.

Appen er gratis og kan lastes ned fra App Store eller Google Play.

Det lønner seg å være medlem
- også når du ikke er på jakt etter ny bolig!
Som OBOS-medlem stiller du foran i køen
når du skal kjøpe egen bolig. Du får også
en rekke fordeler alle de årene du ikke
bruker forkjøpsretten.

Tips: Gi et medlemskap i gave til en du
er glad i. Bestill gaven på www.obos.no/
gavemedlemskap eller på telefon 02333.

Nyhetsbrev fra OBOS

Min side
På Min Side kan du på en enkel måte utføre oppgaver knyttet til ditt medlemskap,
f.eks:
- Endre din kontaktinformasjon
- Gi og avslutte gavemedlemskap
- Avbestille/bestille OBOS-bladet
- Bestille nytt medlemskort

Abonnerer du på OBOS’ nyhetsbrev er du
alltid oppdatert. I tillegg kan du bli med på
konkurranser og vinne flotte premier! Bli
abonnent på obos.no/nyhetsbrev

OBOS-bladet
Ni ganger i året får du tilsendt OBOS-bladet.
Du kan også lese bladet på iPad og Androidnettbrett. Helt gratis, så klart! Søk etter
OBOS-bladet i App Store eller Google Play.

Registrer deg som ny bruker på
obos.no/minside

OBOS Nordvest
Besøksadresse:
Keiser Wilhelms gate 22
6003 Ålesund

Spørsmål om medlemskapet?
Ring oss på telefon 02333 eller gå inn på www.obos.no.
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