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Indkøbsforeningen for medlemmer af Boligforeningen ØsterBO:
Boligforeningen ØsterBO indførte pr. 15.2.2008 en indkøbsforening for medlemmer.
Du kan på ØsterBOs kontor afhente et medlemsbevis, som er et plastickort - nøjagtig
som du kender det fra sygesikringsbeviset, dankortet mv.
Kortet er påført ØsterBO´s logo, dit medlemsnummer og navn. Kortet er personligt og de
forretningsdrivende, der er med i rabatordningen, har lov til, at bede om legitimation for
at sikre, at kortet fremvises af den, det reelt tilhører.
Du skal passe på kortet, da et nyt koster 100,- kr.

Når du har kortet med hos de forretningsdrivende, der har ønsket at være med i ordningen, skal du vise kortet ved betaling, og du vil så få fratrukket en rabat svarende til den
procentdel, du kan læse i denne folder.
De forretningsdrivende er forbeholdt ret til, at rabatten ikke ydes på i forvejen nedsatte
varer. Dette gælder for alle, der er med i ordningen, uanset om det står anført ved den
enkelte forretningsdrivende i denne folder.
Vi håber, at alle medlemmer vil benytte sig af ordningen, da det er vores håb med denne
ide at give vore medlemmer en god økonomisk fordel ved at være medlem af Boligforeningen ØsterBO.

Skulle du som medlem kende nogle erhvervsdrivende, der kunne tænke sig at være
med til at give ØsterBO´s medlemmer en fordel, så kontakt os.
Der kan komme ændringer til pjecen i løbet af året. Det kan være ændringer ift. de erhvervsdrivende, der er opført i pjecen, men også evt. nye erhvervsdrivende, der ønsker
at være med i ordningen.
Du kan derfor med fordel holde øje på ØsterBO´s hjemmeside www.osterbo.dk.
Spørgsmål kan altid rettes til udlejningen tlf. 79 43 25 00
eller på mail osterbo@osterbo.dk
Der tages forbehold for trykfejl.
God indkøbslyst ☺

Med venlig hilsen
Boligforeningen ØsterBO
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Navn: mad & brød
Adresse: Valløesgade 14, 7100 Vejle
Tlf.: 75 88 00 40

mad&brød:
Rabat ved forevisning af medlemskortet:
25 % på normalprisen 15 min. før lukketid
Mad & Brød er et bageri, der også tilbyder delikatesser, vin og varm aftensmad. Eller også er det en delikatesse, der også tilbyder friskbagte brød og
kager. Begge dele er lige sandt.
Mad & Brød er opstartet af Peter Alfred Andersen ejer af P.A. bagerierne og
Erik Storgaard der driver en delikatesse og udvikler fødevare.
Vi producere spændende brød og kager, sandwiches, lækre salater, kolde
og varme retter lige til at tage med hjem samt andre specialiteter indenfor fødevarer.
Åbningstider : Man - Tors.
Lør./Søn.

6.30 – 18.00
6.30 - 16.00

Rabatten gælder : Flutes med fyld,
franskbrød og wienerbrød.
Rabatten ydes så længe lager haves.
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Navn: feel home, Hygebjerg

Adresse: Vestergade 8, 7100 Vejle
Tlf.: 75 82 04 00

Rabat ved forevisning af medlemskortet:
20% på alle vare - rabatten kan dog ikke kombineres med andre speciel
rabatter, udsalgsvare samt nedsatte varer.
Der er parkeringsmuligheder i gården.
feel home, Hygebjerg:
Nye gardiner, så får du et stort udvalg hos os, kom og kig.
Vi kommer gerne ud og giver et uforpligtende tilbud.
Vi har også meget til hjemmet. Dyner, puder, sengelinned, lagner,
dug, textildug, håndklæder, badeforhæng, bademåtter og meget mere.
Kig ind og bliv inspireret og få en god vejledning med på vejen.
Rabatten kan også benyttes i vor andre feel home butikker :
feel home, Højgaard

feel home, Weber Carlsen

Adelgade 96

Østergade 2

8600 Skanderborg

8600 Silkeborg
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Navn: HTH Køkkenforum Vejle
Adresse: Stiftsvej 57A
Tlf.: 75 82 74 00
Rabat ved forevisning af medlemskortet: 15% på HTH producerede varer
HTH Køkkenforum Vejle
Vælger du et køkken fra HTH, er du sikker på, at det lever op til kravene fra det moderne liv.
•
•
•

Smukt design
Nyskabende detaljer
Gennemtestet kvalitet.

Den høje kvalitet gælder ikke kun produkterne. Hos HTH er holdningen den, at køkkener bedst designes af specialister. Derfor er det personale du møder i butikken, uddannet til at øse ud af deres store viden og erfaring med køkkenindretning - en vigtig
faktor for kompetent vejledning og et godt slutresultat.
Køkkener fra HTH kombinerer dansk design og håndværk. HTH har et bredt sortiment
med mange forskellige designs og materialer, der hver især har deres karakteristika.
ØsterBo og HTH har et mangeårigt samarbejde og i nogle afdelinger, hvor der løbende udskiftes køkkener, gælder der særligt gunstige rabataftaler. Forhør nærmere hos
din HTH køkkenkonsulent
Du kan søge yderlige inspiration på www.hth.dk
Kunne du tænke dig et nyt køkken, kan du blot bestille et uforpligtende besøg af en
konsulent, der selvfølgelig kommer hjem til dig.
Konsulenten har prøve med af låger, bordplader, greb m.m., så du kan se og opleve
det hjemme hos dig selv. Bestil et besøg på e-mail: butik@hthvejle.dk eller ring på tlf.
7582 7400 og spørg efter boligforeningsafdelingen.
Aftalen gælder for det som vi leverer og det du afhenter i butikken på Stiftsvej 57A,
7100 Vejle.
Vi glæder os til at høre fra dig.
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Navn: Tøjeksperten Buch
Adresse: Vestergade 18
Tlf.: 72 34 90 50

Rabat ved forevisning af medlemskortet: 10 %
Tøjeksperten Buch
Kom ind og gør en god handel i Tøjeksperten Buch i Vestergade.

Til pigerne forhandler vi Esprit og Signal.
Til mændene forhandler vi Van Gils, Marc O Polo, Signal, Bison, Lindbergh og
mange flere.
Få yderligere 3 % rabat ved oprettelse i vores kundeklub på hele købet.

Rabatten ydes ikke på i forvejen nedsatte
varer.
Besøg vores hjemmeside :
www.toejeksperten.dk
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Navn: Flügger - Vejle
Adresse: Toldbodvej 7A, 7100 Vejle
Tlf.: 75 83 55 98

Rabat ved forevisning af medlemskortet: 10 %
Flügger:
Her finder du det store udvalg og den professionelle rådgivning i alt, hvad
der har med maling at gøre, uanset om det er ude eller inde. Desuden finder
du her alt det du har brug, når du skal i gang med at male, tapetsere eller lignende. Vi har et stort udvalg i pensler, ruller, tape, sandpapir mv.
Mangler du inspiration og vejledning om farvevalg mv., kan du altid være sikker på at få den i butikken, men du kan også hente hjælp på www.flugger.dk.
Rabatten ydes ikke på i forvejen nedsatte varer.
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Navn: Bøje & Brøchner a/s

Adresse: Boulevarden 58, 7100 Vejle
Tlf.: 75 82 60 00

Rabat ved forevisning af medlemskortet: se nedenfor
Ford:
Hos Ford finder du det store udvalg i biler og tilbehør til biler. Du er altid

mere end velkommen, til at kigge forbi og få en uforpligtende snak med vore
sælgere og en prøvetur i vore biler. Se og bestil prøvetur på
www.ford.bbvejle.dk.
Her er noget for enhver - uanset om du er til den rummelige familiebil, den
”rappe” model, den klassiske eller måske en god brugt model - vi kan altid
finde noget, der matcher dit behov både på prisen, modellen og sikkerheden.
Vores værksted bemandet med dygtige mekanikere, er altid klar til at hjælpe,
når du har brug for det. Ring for aftale.
Som medlem af boligforeningen ØsterBO kan du opnå følgende rabat :
•

•

Olie & filterskift, kontrol af bremser på prøvestand , kontrol af lys, kontrol
af undervogn - tilbudspris for alt dette: 999,- kr.
Gælder ikke specialbiler.
Køb af Continental højkvalitetsdæk til konkurrencedygtige dagspriser
ring for tilbud.

Besøg vores hjemmeside : www.bbvejle.dk
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Navn: Fit & Sund Vejle
Adresse: Sjællandsgade 23a, 7100 Vejle
Tlf.: 42 37 10 07

Rabat ved forevisning af medlemskortet:
- Træn for kun 249/ mdr.
- Intet oprettelsesgebyr
Fit&Sund Vejle er det lokale fitness- & sundhedshus med fokus på den funktionelle træning af kroppen. Her prioriterer vi de naturlige bevægemønstre
og vi bestræber os på at optimere den enkeltes træning ud fra personens
mål, behov, ressourcer og eventuelle skadeshistorie.
Der er eksklusivt åbent alle dage fra kl. 5.00—23.00 og dermed mulighed for
at motionere så meget, du vil, også på de mere end 40 forskellige ugentlige
hold.
Vi har cirkeltræning alle dage.
Se mere info på
www.fitogsund.dk
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Navn: Hvidevare Centret
Adresse: Vestre Engvej 10, 7100 Vejle
Tlf.: 75 82 37 00

Rabat ved forevisning af medlemskortet: 10 %
Hvidevare Centret:
Her finder du alt i hårde hvidevarer og el - artikler til byens bedste priser.

Butikken er centralt beliggende i gåafstand fra gågaden.
Er du ikke på gå-ben, er der parkering i gården.
Vore sælgere vil gerne vise dig vores udvalg og give et godt tilbud, der
matcher lige nøjagtig dit behov, så kig ind i butikken.
Rabatten ydes dog ikke på i forvejen nedsatte varer.
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Make Fitness your Lifestyle
og træn mere målrettet end nogensinde!
Navn: iGym Vejle
Adresse: Solgave Allé 2a, 7100 Vejle
Tlf.: 28 87 21 19

E-mail: vejle@igym.dk

Rabat ved forevisning af medlemskortet:
- Pris pr. md.: Kr. 229 (Normalpris kr. 269)
- Oprettelse/startpakke: Kr. 0 (Normalpris kr. 399)
Om iGym
Nem, hurtig og effektiv træning med resultatgaranti
Nu tænker du sikkert - hvad gør iGym konceptet anderledes og innovativt?
Svaret er ganske kort: konceptet
iGym er en helt ny og intelligent form for styrketræning, der består af nøje
udvalgte maskiner, så du kommer hele kroppen igennem ved hver træning.
Ved din første træning indstiller en speciel uddannet træner alle maskiner til
din højde, armlængde etc. - og fastlægger samtidig dit styrkemæssige
udgangspunkt med en såkaldt max styrketest. Alt din info bliver herefter lagret på et chiparmbåd. Ved din næste træning holder du blot dit iGym armbånd op til den pågældende maskine, hvorefter den helt automatisk indstiller
sig til dig.
Du kan komme hele cirklen igennem med fuldt udbytte på blot 16 minutter.
Kører du den igennem 2 gange, vil din krop takke dig for en effektiv halv
time, hvor du kommer alle musklerne igennem på den måde, der passer dine mål.
iGym byder på mere end cirkeltræning. I iGym finder du også et frivægtsområde, et udvalg af nye og tidssvarende cardiomaskiner, lækre badefaciliteter
og et hyggeligt cafeområde hvor vi altid byder på en gratis kop kaffe.
OBS startpakken er gratis ved første indmelding - Melder du dig ud og ind
igen skal du betales normalpris. Chiparmbånd købes i centret til kr. 100.
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Navn: EWII Bredbånd
Web: www.ewii.com/Østerbo
Tlf.: 70 55 55 57
Adresse: Kokbjerg 30, 6000 Kolding

Som beboer i Østerbo kan du få lynhurtigt og stabilt fiberbredbånd fra EWII
med særlige hastigheder til særlige priser. Du kan vælge mellem følgende hastigheder:

Priserne er gældende pr. 1. januar 2018 og faste til og med 31/12-2021.
Du har også mulighed for at få YouSee tv til særlige priser. Se mere på EWII.com/
østerbo.
OBS: Bestiller du via vores hjemmeside, vil din særlige pris først fremkomme, når du har
indtastet din adresse.
EWII:
Din lokale internetleverandør
EWII har i mere end et årti leveret fiberbredbånd til Trekantområdet. I dag har 4 ud af 5
husstande i Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle kommuner adgang til lynhurtigt
internet via fibernettet.
Internet med lysets hastighed
Fiberbredbånd er internet med lysets hastighed og er den eneste internetteknologi, hvor
du ikke deler signalet med andre. Fordi fiberbredbånd er en direkte forbindelse ind i dit
hjem, kan vi garantere, at du altid får den hastighed du betaler for.
Internet, der ikke hakker
Med fiberbredbånd oplever du heller ikke, at internettet er langsomt på nogle tidspunkter
og fungerer fint på andre, som på en kobberforbindelse. Med fiberbredbånd har du en
stabil og hurtig forbindelse hele tiden, så dit billede ikke hakker, når du streamer dine serier, film eller sport. Og det uanset hvor mange I er på.
13

Navn: Punktet
Adresse: Rådhuspassagen, Torvegade 4, 1 tv., 7100 Vejle
Tlf.: 75 82 15 10

Rabat ved forevisning af medlemskortet: 10 %

Punktet:
Punktet - for forebyggende og supplerede behandling.
Akupunktur (Registreret Alternativ Behandler), Tarmskylning, Kostrådgivning,
Detox efter Andreas Mouritz.
Afvænning med laser el. akupunktur.
Div. laboratorie analyser af tarmenes biokemi mm,
Hår-mineralanalyser, DNA tests.
Kosttilskud, urter, essentielle olier mm.

Besøg vores hjemmeside på :
www.hydropunktet.dk
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Navn: HOKA Tæpper & Gulve

Adresse: Vestre Engvej 18, 7100 Vejle
Tlf.: 75 82 44 99

Rabat ved forevisning af medlemskortet: 15 %

Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Hoka i Vejle.
Her står Lars og Jan klar til at rådgive dig, hvad end du er på udkig efter en
ny gulvløsning til privat eller erhverv.
Kom ind i butikken og se vores flotte udvalg af gardiner, tæpper og gulve.
Besøg vores hjemmeside på : www.HokaGulve.dk

Rabatten kan ikke kombineres med andre rabatter / nedsatte varer
Rabatten gives ikke på arbejdsløn
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Navn: Sport Og Fitness - Dit center Bredballe

Adresse: Hældagervej 165, 7120 Vejle Øst
Mail: Bredballe@sportogfitness.dk
Tlf.: 25 70 96 56

Rabat ved forevisning af medlemskortet: Første medlemskab til 175 kr. pr.
mdr. Derefter 75 kr. pr. mand pr. mdr. herefter.

- Medlemskabet kan benyttes til fitness med holdtræning og vejledning.
- Kan benyttes 5:30 - 23:00.

Sport og Fitness Bredballe er dit valg, hvis du ønsker veluddannede instruktører, personlig betjening samt et hyggeligt og afslappet center, hvor der er
plads til alle.
Vi stræber efter og yde den bedste service og rådgivning – samt at skabe en
god stemning.

Sport og Fitness Bredballe har et bredt sortiment af træningsudstyr. Her er
lyst og venligt, og vores imødekommende personale står klar til at hjælpe
dig.

Besøg vores hjemmeside på :
www.bredballe.sportogfitness.dk
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Navn: H. Olesen, Bredal Gulve og Møbler
Adresse: Øster Snedevej 4, 7120 Vejle
Mail: gulve@h-olesen.dk
Tlf.: 75 89 53 22
Rabat ved forevisning af medlemskortet: 20%

Siden 1971 har vi leveret alt inden for gulve, tæpper og møbler. Vi er eksperter i at finde den helt rette løsning til dit hjem og er først tilfredse, når du
er. Se udvalget på vores hjemmeside, eller besøg vores forretning og få
professionel vejledning til den rette løsning.
Besøg vores hjemmeside: www.h-olesen.dk

Rabatten kan ikke kombineres med andre rabatter / nedsatte varer
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Navn: Smykkehjertet
Adresse: Nørregade 12, 7100 Vejle
Tlf.: 75 72 80 85

Rabat ved forevisning af medlemskortet: 10 %
Smykkehjertet:
Vores butik ligger centralt i hjertet af Vejles gågade, og hos os finder du altid
det perfekte smykke, uanset om det skal være let og enkelt, eller du ønsker
et smykke, der virkelig er et smukt blikfang.
Vi har smykker i alle prisklasser og smykker, der passer til alle aldersgrupper.
Så uanset om du skal købe en gave til barnedåben, et smukt smykke til den
du holder allermest af, forlovelses– eller vielsesringen, venindegaven eller

blot et smykke til dig selv, så kig ind til os, se det helt store udvalg og oplev
vores gode service.
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Navn: Svane Køkkenet
Adresse: Løversysselvej 3 a, 7100 Vejle
Tlf.: 76 43 63 00

Rabat ved forevisning af medlemskortet: 10 %
Svane Køkkenet:
Køkkenet er familiens omdrejningspunkt for det gode familieliv. Det fungerer

som samlingspunkt, når familien krydser hinanden i løbet af dagen. Derfor er
det en investering i fremtiden, når der skal købes et nyt køkken. Det skal være
100% i orden, og som du gerne vil have det! Køkkenkabalen går ganske enkelt bedre op, når du vælger et Svane køkken.
Hos Svane Køkkenet ved vi, at en køkkendrøm består af mere end bare et
lækkert design. Det skal udnytte de kvadratmeter, som du har til sidste millimeter. Køkkenet skal være funktionelt, og passe præcist til din families behov,
og så skal det kunne tåle at blive brugt, dag efter dag efter dag.

Gennem tiden har vi leveret i omegnen af 110.000 køkkener. Vi har prøvet
meget – og set det meste. Du kan være sikker på, at intet kommer bag på os,
hvis vi får lov til føre dine tanker og ideer om et nyt køkken ud i livet.
Se mere på vores hjemmeside: www.svane.com
.
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Navn: Fodklinik Østerbo
Adresse: Rødkildevej 10, 7100 Vejle
Tlf.: 75 83 83 93

Rabat ved forevisning af medlemskortet :
10% på fodbehandling incl. fodbad og fodmassage.
Fodklinik Østerbo:
NÅR FØDDERNE HAR DET GODT…………...har hele kroppen det godt.
Men når fødderne er ømme og trætte, så påvirker det vores velvære og humør. Fødderne er en af de mest sensitive dele af vores krop. Alligevel er vi
hårde ved dem og glemmer af pleje dem jævnligt. Huden på fødderne er tykkere, end den vi har på kroppen og kræver derfor også at blive velplejet.
Har du problemer med :
Nedgroede negle, neglesvamp, hård eller tør hud, ligtorne eller andre problemer, eller trænger dine fødder til bare at blive forkælet?
Så kom forbi vores klinik eller bestil en tid til behandling.

Rabatten ydes ikke på andre behandlinger.
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Få din annonce her

Få din annonce her

Få din annonce her
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Navn: Trykzonen

Adresse: Grønnegade 32, 7100 Vejle
Tlf.: 42 25 00 04

Mail: zonelene@hotmail.com

Rabat ved forevisning af medlemskortet :
10% og gratis parkering
Trykzonen:
Få behandlet eks.: nerve og muskelsmerter, allergi, barnløshed, gigt, fordøjelsesproblemer.
Zoneterapi giver afslapning og velvære.
Herudover tilbyder jeg :
Ansigtszoneterapi, Detox fodbad, Ørelys,
Rådgivning af homøopatiske lægemidler
mm.
MER´ ENERGI MED ZONETERAPI

Se mere på :
www.zonelene.dk
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Navn: Dansk kunstgalleri
Adresse: Ørstedsgade 27, 7100 Vejle
Tlf.: 21 47 07 22

Rabat ved forevisning af medlemskortet : 10% på alt

Dansk Kunstgalleri:
Dansk kunstgalleri tilbyder god kunst til dine vægge, olie eller akryl malerier
af anerkendte kunstnere i mange genrer.
Moderne kunst i stærke farver og kompositioner, klassisk kunst med motiver,
guldalderkunst i gode stemninger.

Kort fortalt, noget for enhver smag.
Kig ind - Åbent torsdag 15.00 - 19.00 lørdag og søndag 12.00 - 16.00.

Se mere på hjemmesiden:
www.danskkunstgalleri.dk
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Vi reparere alt inden for SMARTPHONE'S, TABLET'S & APPLE PRODUKTER

+45 91 95 95 26

Mandag: kl. 10:00 - kl. 18:00
Tirsdag: kl. 10:00 - kl. 18:00
Onsdag: kl. 10:00 - kl. 18:00
Torsdag: kl. 10:00 - kl. 18:00
Fredag: kl. 10:00 - kl. 18:00
Lørdag: kl. 10:00 - kl. 15:00

kontakt@prophone.dk

Sønderbrogade 16,
7100 Vejle
> Pris garanti i Vejle
> 13 års erfaring indenfor faget
> Speciale indenfor
vandskader

Søndag: LUKKET

VI ER SÅ STOLTE
AF VORES ARBEJDE AT VI
YDER HELE 24
MDR. GARANTI

Tilbuddene kan
ikke kombineres

Efter aftale kan vi både hente og levere enheden
der skal repareres hos ProPhone. Blot kontakt os
så vi kan fikse din enhed indenfor rimelig tid
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Få din annonce her

Få din annonce her

Få din annonce her
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Følg ØsterBO på nettet
www.osterbo.dk
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www.facebook.com/boligforeningen
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Navn: XL Byg Vejle Trælasthandel A/S
Adresse: Sjællandsgade 16 - 18, 7100 Vejle
Tlf.: 76 43 15 88

Rabat ved forevisning af medlemskortet: 10 - 18 %
XL Byg - Vejle Trælasthandel A/S:
Her finder du byggematerialer og hvad du ellers har brug for til både ”gør det

selv projektet” og det mere professionelle arbejde.
Spørg i butikken for nærmere oplysning om rabat på de enkelte varer/
varegrupper.
Rabatten ydes IKKE på i forvejen nedsatte varer.
Du kan på firmaets hjemmeside: www.vejletraelast.dk læse mere om, hvor
du finder XL Byg i Vejle og meget mere om rådgivning, aktuelle tilbud osv.
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