
Per Olav sikter til Raymond Haugen, 
Henrik Pedersen og Torstein  Wollner fra 
VBBLs samarbeids partner  Fredrikstad 
EnergiSalg. 

Trioen oppsøker i disse dager  
boretts lagene og informere om den 
gunstige strømavtalen «Absolutt Spot 
VBBL», og hvordan du enkelt kan  bytte 
fra dagens strømleverandør om du ikke 
allerede er kunde.  

Attraktive medlemsfordeler
– Vi ønsker å tilby våre medlemmer 
 attraktive og lønnsomme tilbud  gjennom 
fordelsprogrammet på varer og tjenes-
ter de har behov for. Strøm er naturlig 
å ha med, da det utgjør en stor del av 
kostnadene i en bolig. Her kan det være 
vesentlig penger å  spare,  sier Per Olav. 

– Fredrikstad EnergiSalg er en  seriøs 
og etterrettelig bedrift, og har samtidig 

et bra produkt som er forutsigbart og 
attraktivt  både for fellesarealer og den 
enkelte beboer, legger han til. 

VBBL-direktøren har selv inn-
gått strøm avtale med  Fredrikstad 
EnergiSalg for privatboligen, da han 
fant ut at det var en god og lønnsom 
avtale for ham personlig. 

– Det er viktig å ta en jevnlig  status 
på den strømavtalen man har i dag. 
Mange kan sitte med gamle, dyre og 
uhensiktsmessige strømprodukter som 
ikke er beregnet på det strømforbruket 
man har i dag. Derfor er det greit å høre 
med selgerne fra Fredrikstad EnergiSalg 
om hva det ligger i tilbudet for den en-
kelte når de kommer på besøk. 

– Men det er opp til hver og en om 
de ønsker å inngå avtale eller ikke, på-
peker han.  

Mange tilbydere
Det er mange tilbydere av strøm på 
markedet som påberoper seg å være 
billigst, men her er det svært lett å gå 
i fella. Ofte varer lokketilbudene kun 
i 1 til 3 måneder innen du flyttes over 
på en annen og langt dyrere avtale om 
du ikke selv er oppmerksom. 

– Vi er ikke i den kategorien. 
 Fredrikstad EnergiSalg tenker langsiktig 
og ønsker å være det billigste alterna-
tivet over tid. På den måten slipper 
du som kunde å måtte følge med på 
strømpriser og bytte leverandør flere 
ganger i året, understreker salgssjef 
Raymond Haugen.

Gjennom «Absolutt Spot VBBL»tilbys 
du strøm t i l  samme pris  som 
 Fredrikstad EnergiSalg selv må  betale. 
Her er det ingen skjulte påslag, forteller 
Haugen. 

– Ta godt i mot disse karene når de ringer på døra. Det kan være svært 
 lønnsomt, sier Per Olav Busch, administrerende direktør i VBBL.

– Penger å spare på VBBLs strøm-
avtale med Fredrikstad EnergiSalg

Vansjø BBLs administrerende direktør Per Olav Busch kan trygt anbefale at du tar en vurdering av Fredrikstad EnergiSalgs strømavtale, og ber deg  ta godt i 
mot Raymond Haugen, Henrik Pedersen og Torstein Wollner når de dukker opp på døra. – Det kan være lønnsomt, sier han.
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– Nei, vi ønsker ikke å villede noen 
verken med liten skrift eller å unn late 
noe når vi informerer våre kunder. 
Enkelt og åpent, er vårt motto. Våre 
kunder skal vite hva de betaler for!

Nye strømmålere
De fleste har nå har fått installert så-
kalte smarte strømmålere, etter krav fra 
myndighetene. Det gjør at du slipper 
å lese av strømmåleren, samtidig som 
du får bedre oversikt over forbruket. 
I tillegg varsles strømbrudd automa-
tisk til nettselska-
pet og kan dermed 
rettes raskere. 
Nye målere åpner 
også for tilleggs-
tjenester som gjør 
det enklere å styre 
strømforbruket.

– Samtidig med 
innføringen av nye 
målere, endres 
s n a r t  d a g e n s 
 tariffer,  slik at det 
blir lønnsomt å 
fordele forbruket 
gjennom døgnet. 
Vi har i den  anledning utviklet en app 
som gjør det enkelt å endre strøm-
vaner. Appen varsler deg blant annet 
når strømforbruket er unormalt høyt, 
slik at du kan regulere det – og med 
det spare penger, sier han. 

Kontakter styrene
Henrik og Torstein vil kontakte styre-
lederne for å formidle når de ønsker å 
besøke det enkelte borettslaget, slik at 
beboerne kan bli informert.  Deretter 
vil de gå fra dør til dør. 

Samtidig tar de gjerne en prat med 
 styrene når det gjelder strøm til felles-
arealer, som har egen strømmåler og 
betales gjennom felleskostnadene.  

– Vi vil gjerne vise hva både boretts-
laget og den enkelte beboer  kan  spare 
ved å inngå avtale med oss, sier de. 

Alle medlemmer får Absolutt Spot 
VBBL, som inkluderer Grønt Valg og 
TryggEl Garanti til gunstig medlems-
pris. Det er 2 for 1 første år, deretter 
33 % rabatt. 

TryggEl Garanti er en forsikring som 
gir deg en ekstra 
trygghet i hver-
dagen om du skulle 
bli sykmeldt, ufri-
villig arbeidsledig, 
permittert eller 
få strømskader i 
hjemmet:
l  Få r  d u  l y n -
nedslag i huset 
o g  m å  k j ø p e 
nye  elektr iske 
 apparater, dekkes 
egenandelen
l Blir du eller din 
partner ufrivillig 

arbeidsledig eller permittert dekkes 
hele strøm regningen din med 2.000 
kroner eller mer i inntil 4 måneder.
l Blir du eller din partner sykmeldt, 
dekkes heles strømregningen din i 
inntil 4 måneder (også nettleie  dekkes 
om du har strømforbruk og nettleie på 
samme faktura).

– Det er mange som nyter godt av 
denne garantien. Østfold er utsatt fylke 
når det gjelder lynnedslag, sier trioen, 
og gleder seg  til å komme på besøk 
med et attraktivt tilbud.

Enkelt å bytte strømleverandør 
Det er svært enkelt å bytte strøm-
leverandør, sier Raymond Haugen. 

– For kunden handler det bare om å 
signere avtalen når vi er på besøk, så 
ordner vi resten.

– Vi ønsker ikke å  villede 
noen verken med liten 
skrift eller å unn late 
noe når vi informerer 
våre kunder. Enkelt og 
åpent, er vårt motto. Våre 
kunder skal vite hva de 
betaler for!

RAYMOND HAUGEN,
FREDRIKSTAD ENERGISALG

Ønsker du å ta 
del av medlems
fordelen på egen
hånd, kan det 
 gjøres på  flere 
 måter: 

l Du kan gå inn medlems
fordelene på Vansjø BBLs 
nettside (vbbl.no) og trykke på 
linken til Fredrikstad EnergiSalg. 
l Du kan gå inn på Fredrikstad 
EnergiSalgs nettside (fes.no/
vansjo). Da får du opp en side 
som heter «Bestillingsskjema», 
og det er bare å fylle i opp
lysningene. 
l Du kan ringe Fredrikstad 
EnergiSalg på telefon 69 030 
100 og fortelle at du vil inngå 
VBBLavtale. 
l Du kan ringe Henrik 
 Pedersen, 48387428 og Torstein 
Wollner, 48387605 så får du 
den informasjonen og hjelpen 
du trenger. Det tar gjerne en 
uke eller to innen det formelle 
er på plass og kunden kan nyte 
godt av strøm fra Fredrikstad 
EnergiSalg.

Det er dumt å bruke unødvendig mye penger 
på strøm. Derfor har Fredrikstad EnergiSalg 
laget en app som skal hjelpe deg å finne 
strømtyvene og gjøre noe med dem. Appen 
«Min energi» med forbruksvarsling kan 
spare deg for mange penger framover ved at 
du begrenser unødvendig høyt strømforbruk. 
Du kan få helt gratis.


