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Min Side 

Linken til Min side finner du på KOBBL sin hjemmeside www.kobbl.no.  

Min side gir deg informasjon knyttet til din bolig og til ditt medlemskap i KOBBL. På Min side finner 

du blant annet informasjon om medlemsfordeler, boliger som er ute på forkjøp, din ansiennitet og 

oppspart bonus. Her kan du se og endre informasjon knyttet til ditt medlemskap. Du kan aktivere 

dine medlemsfordeler og opprette en bonuskonto, og på den måten handle smart og få bedre 

boligøkonomi.  

For å logge inn på Min side, må du opprette en BBLiD – din personlige innlogging, hos KOBBL. Med 

BBLiD kan du bruke samme innlogging på https://minside.bbl.no/KOBBL/, 

https://kobbl.fordelerformedlemmer.no/, i KOBBL-appen og til styreportalen 

(https://kobbl.portal.bbl.no/). 

Mal aktivering av medlemskap/fordelskort 
For å få fullt utbytte av KOBBLS medlemsfordeler er det gunstig å aktivere sitt medlemskap, og legge 

til bankkontonummer på medlemskortet. Dette gjøres på samme sted, og prosessen gås gjennom 

under.  

Gå til www.kobbl.no og trykk på «Aktiver fordelskortet» 

 

 
Dette sender deg videre til skjermbilde for pålogging. Har du ingen eksisterende bruker velger du 

«Registrer bruker» og følger instruksjonene. 
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Registrering av bruker 

Når du registrerer bruker er det viktig at du bruker e-post eller mobilnummer som er registrert hos 

KOBBL, ellers vil det feile. Registrering vil generere et engangspassord, så dersom du kun har mobil 

tilgjengelig ved registrering kan det være hensiktsmessig å benytte mobilnummer. Dersom du får opp 

feilmelding «Vi kan ikke finne telefonnummeret registrert hos oss», så må du ta kontakt med KOBBL 

og gi oss ditt telefonnummer og evt. epostadresse, så vi kan registrere dette på deg i våre 

datasystemer.  

Aktiver medlemsfordelene og spar penger  

Når du aktiverer medlemsfordelene dine opprettes det en 

bonuskonto der bonus du samler hos leverandører av 

medlemsfordeler blir satt inn. Bonus gjelder hele kjøpet, også 

tilbudsvarer, og opptjente bonuskroner kan enkelt overføres til din 

egen bankkonto. 

Det er penger du kan overføre til din bankkonto så snart du har 

mer enn kr 100 i bonus. Når du handler ting du allikevel skal ha, 

som maling, byggevare, sportsutstyr eller interiør, og får 5 eller 10 

prosent bonus, tar det ikke lang tid å samle 100 bonuskroner!  

For å se hvor mye du har spart opp av bonus, eller for å gjøre 

endringer går du på menyvalg «Bonus». 

 

Registrer betalingskort for å få fullt utbytte av ditt medlemskap 

Magnetstripen på KOBBLs medlemskort slutter å virke 01.05.2020. Etter denne datoen vil det ikke 

lenger være mulig å opparbeide bonus ved å dra medlemskortet i kassen. Som beskrevet over, så 

velger du Bonus i hovedmenyen på Min side og registrerer bank og/eller kredittkort. 

- Bonus registreres automatisk når du betaler med et registrert betalingskort. 

- Du kan ikke lenger dra medlemskortet for å få bonus, men det skal fortsatt fremvises for å få rabatt 

 

Mine Samtykker på Min side 

Godta medlemsvilkårene og personvernerklæringen når du har logget inn på Min side. 

Velg om du ønsker å motta informasjon om dine medlemsfordeler, og i hvilke kanaler. Det er frivillig 

å avgi samtykker, og du kan trekke disse tilbake når som helst. Vi anbefaler at du trykker JA på 

samtykke om at meldinger, varsel og annen informasjon eller dokumenter fra boretts-/aksjelag og 

sameiet, representert ved styret eller forretningsfører, kan gis elektronisk. På denne måten vil du 

kunne motta relevant informasjon om din bolig eller ditt medlemskap på Min side. Du kan allikevel 

velge nei på samtykke til nyhetsbrev på epost og SMS om medlemsfordeler. 

Har du spørsmål om bonus og innlogging? Kontakt KOBBL på tlf. 62 82 37 37 eller e-post 

medlem@kobbl.no  
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Flere nyttige funksjoner på Min side  

Som beboer i borettslag eller sameie som bruker KOBBL som forretningsfører kan du på Min 

side under menypunktet «Bolig» se informasjon knyttet til boligen din, som felleskostnader, 

forsikringsavtaler, dine årsoppgaver, kontaktinformasjon til de som sitter i styret og mer. Du 

kan også melde inn saker til neste generalforsamling/årsmøte via et skjema på Min side. 

 

Få god oversikt i medlemsappen  

I Kongsvinger BBL-appen har du ditt digitale medlemskort tilgjengelig. Du får overblikk over alle dine 

medlemsfordeler, og du kan logge inn på Min side. Der kan du enkelt se din opptjente bonus og 

overføre beløpet til din bankkonto fra din mobiltelefon. Når du er innlogget i appen, vises bonusen 

din på forsiden i appen, slik at du ved et enkelt tastetrykk kan se din oppsamlede bonus.  

Last ned appen i google play eller app store allerede nå, så er det gjort! 
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