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Forviklinger i Kirkeveien 71
ABBL har fått en del oppmerksomhet i Budstikka i det
siste vedrørende vår deltakelse i utbyggingsselskapet
for Kirkeveien 71. Det hagler anklager om det ene og
det a ndre mellom aksjonærene. Hovedpersonene i dette
spillet er Ove Grønbech, hans selskap Oslo Holding AS,
hans medhjelper advokat Oddvar Fossas. På den andre
siden, ABBL ved Søren Pedersen og undertegnede.
Det er nok mange som lurer på hvorfor
ABBL i det hele tatt har viklet seg inn
i en slik sak.
Det begynte i 2009, med kontakt fra
Ove Grønbech, som eide den ene
delen av kontorbygget i Kirkeveien
71. Han hadde en plan om å bygge
kontorbygget om til boliger. Planen
var spennende og kunne gi et veldig
flott boligprosjekt på Haslum. Når
han kontaktet ABBL, var det fordi han
trengte vår «løfteevne» til å gjennomføre prosjektet.
Det forelå allerede en fastprisavtale
med Selvaag for byggearbeidene.
Fastpristilbud og aksept ble fremlagt.
Sammen kjøpte vi derfor den andre
delen av kontorbygget, slik at vi fikk
kontroll over hele bygget. Det kom
som en overraskelse at Ove Grønbech
allikevel ikke hadde inngått avtale med
Selvaag, og at det som var blitt fremlagt ikke var fullstendig. Ny avtale med
annen entreprenør (AF) ble betydelig

dyrere. Allikevel var prosjektet liv laga,
selv om prosjektavkastningen ville bli lav.
ABBL hadde hatt en fornemmelse av
at Ove Grønbech kunne være en «løs
kanon». Det ble derfor satt som en forutsetning for samarbeidet at ABBL skulle ha
kontroll med prosjektgjennomføringen og
at Ove Grønbech skulle «sitte i baksetet»,
selv om han var hovedaksjonær.
Ombygging av et bestående bygg er en
mye mer krevende oppgave enn å bygge
nytt. Å grave ut en 2 etasjes garasjekjeller
til et bestående bygg, er komplisert. Når
det dertil dukket opp asbestproblemer
i bygget og kritisk dårlige grunnforhold
i fjellet bak bygget, medførte det at
entreprenørene bommet kraftig både
på fremdrift og på pris.
Bygget og leilighetene har blitt et spenstig og tøft prosjekt, kanskje det tøffeste i
hele Bærum. Forsinkelsene og tidspresset
på entreprenøren medførte en god del
tekniske problemer i bygget. Dette har

HVEM FÅR ABBL NYTT?
ABBL er et medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag.
Bladet distribueres fire ganger i året til boligbyggelagets medlemmer og til husstander
hvor ABBL er forretningsfører. Samlet opplag for ABBL nytt er ca. 27 000 eksemplarer,
noe som dekningsmessig stiller oss på linje med de store abonnementavisene i vårt
område, Aftenposten og Budstikka.
Bare personlige medlemmer av ABBL kan benytte seg av medlemsfordelene.

Pb 80, 2260 Kirkenær. - Tlf. 62 94 69 74
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Ønsker du å bli personlig medlem, må du melde deg inn i ABBL.
Det koster kr 675,- (300,- i innmeldingsavgift og 375,- årskontingent)
Se vår hjemmeside: www.abbl.no eller ta kontakt på tlf. 67 57 40 00.

ABBL brukt mye tid på å utbedre. Både
varme- og ventilasjonsanlegget har i
ettertid måttet bli bygget til dels kraftig
om. ABBL har, sammen med entreprenør, rørlegger og ventilasjonsteknikk,
lagt ned utrolig mange timer på å få alt
til å fungere og til å ivareta beboernes
reklamasjonskrav.
Det er midt oppe i denne situasjonen
at Ove Grønbech slår til. Som hoved
aksjonær med flertall alene, velger han ny
styreformann, Oddvar Fosaas, og slår til
mot selskapets bankkonto. (Egentlig består Kirkeveien 71 av 4 selskaper, men litt
forenklet omtaler jeg disse som selskapet).
Med hjelp fra Oddvar Fosaas, tapper Ove
Grønbech selskapet for over 20 millioner
kroner, som han overfører til seg selv i sitt
selskap Oslo Holding AS. Deretter får
han Oddvar Fosaas, som selskapets nye
styreformann, til å overføre de siste to
leilighetene til seg, til en verdi av
7,6 millioner kroner.
ABBL reagerte kraftig på denne handlingen, som vi oppfattet som et forsøk
på å tømme selskapet. ABBL gikk derfor
til retten og fikk «arrest» i kontoen som
pengene var overført til, samt en «midlertidig forføyning» mot Ove Grønbech og
Oddvar Fosaas. Det innebærer at de ikke
kan disponere selskapets konto.
Etter dette har beskyldningene haglet.
Ove Grønbech har hevdet at han « måtte

gripe inn» fordi ABBL ikke ga ham fullt
innsyn i selskapets drift og fordi han
mente at ABBL hadde gjort mange, grove
og ansvarsbetingende feil. Dessuten
mente han at han hadde krav som kunne
motregnes, slik at han kunne overføre
de to leilighetene til seg – uten å måtte
betale for dem. Det er alvorlige beskyldninger som Grønbech fremsetter mot
ABBL. Beskrivelser som ABBL ikke kjenner
seg igjen i.
Det som imidlertid er mest påfallende er
rekkefølgen ting gjøres i.
Normalt fremsetter man sine anklager
først, og er partene sterkt uenige, går
gjerne saken til domstolene. Det er disse
som avgjør om den ene eller den andre
part har rett og eventuelt har krav på
erstatning. Først når man har en slik dom,
kan man kreve pengene.
I dette tilfellet grep Ove Grønbech
pengene først, ved å overføre 20 millioner
kroner og to leiligheter til seg selv. Først
da han ble stanset, fremsatte han beskyldninger om at ABBL hadde gjort så mange
feil at han ble «tvunget» til å gripe inn.
Dette er noe helt nytt, et slags «preventivt
underslag».
Kanskje det allikevel ikke er helt nytt. Det
er nå kommet for en dag at det i 2013 ble
avsagt en dom mot Ove Grønbech fordi
han i et tidligere prosjekt hadde «tatt» en
leilighet fra et prosjekt og overført den til

Adm. dir.
Erling Rein

sin ektefelle. Han mente at han hadde
et motregningskrav mot sin samarbeidspartner. Det finnes også en annen dom
fra 2013 som omhandler Grønbechs
tidligere samarbeidspartner, hvor verdier
ble forsøkt tappet fra et selskap ved å
gjennomføre styreendringer og fatte
vedtak om overføring av verdier. Oddvar
Fosaas opptrådte som advokat for han
som forsøkte å overta.
Alt som skjer i denne saken handler om
utbyggingsselskapet og berører ikke
leilighetseierne i Kirkeveien 71. ABBL
fortsetter å følge opp utbedringsog garantiarbeider overfor entrepre
nøren, og å sikre skikkelig og forsvarlig
drift av sameiet.
Resten blir en sak for domstolen. Saken
er brakt inn for Asker og Bærum tingrett.
Selv om vi under veis kommer til å oppleve mange forunderlige krumspring, vil
saken til syvende og sist bli avgjort av
domstolene.
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MANGE
BEKKER
SMÅ
Vann står for nærmere 95 prosent
av alle innmeldte skader i våre til
knyttede boligselskaper. Hver enkelt
skade er kanskje ikke så stor. Ofte
dreier det seg om en varmtvanns
bereder som har gått lekk, lekkasje fra
en vaskemaskin eller sprekker i røret fra
oppvaskmaskinen på kjøkkenet. Det er
totalen av vannskader som koster, både
på grunn av omfanget og gjennom
økte forsikringspremier.
Opplevelsen av å få en vannskade i huset er ikke god. Selv om
skaden dekkes av forsikringen, blir det en egenandel å betale.
Egenandelen blir belastet beboer dersom skaden skyldes
forhold innenfor beboers vedlikeholdsansvar. Ligger skadeårsaken på fellesarealene, dekker boligselskapet egenandelen.
Helt vannskadefritt får vi det ikke, men felles for slike skader
er at veldig mange kunne vært unngått gjennom vedlikehold
og utskifting.
– Vi vet at en varmtvannsbereder har en forventet levetid på
15 år, og vaskemaskinen kan ikke forventes å holde i mer enn
20 år. Da bør man skifte maskinen FØR vannet spruter og
det oppstår skader, sier Peder Kleven. Som teknisk rådgiver
for ABBL og med bakgrunn som rørlegger, vet han hva han
snakker om.

Pass på kjøkkenet
Alle vannrelaterte deler som sitter i kjøkkenbenken er verdt å
være ekstra påpasselig med.
– Vi ser mange drypplekkasjer fra avløp/trykkvann og tilknyttede
apparater som bereder, oppvaskmaskin og blandebatterier. Her
ser vi at det gjøres mye hobbyrørlegger-jobbing, forteller Kleven.
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Lekkasjevarsler med fuktføler i benke
sokkel og automatisk stenging av tilførselsvann, er et godt preventivt tiltak.
– Kjøkkenet bygges dessverre ikke som
våtrom, noe det kanskje burde vært.
En titt inn i benken med lommelykt i ny
og ne, sjekke at alt er fastskrudd og tørt.
Det vil avverge en god del skader, mener
Kleven.
En skvett salmiakk eller flytende avløps
åpner i avløpet en gang i måneden kan
løse opp noe fett i både sluk, kjøkkenkum
og servanter. Dette er et billig grep for å
forebygge tilbakeslag av kloakk.

En klassiker
Av de større tingene som gir vannskader,
er dusjing rett på badegulvet en av de
mest kostbare for huseier.
– Jeg anbefaler ingen å dusje rett på gulvet. Det eneste som er helt sikkert dersom
du gjør det, er at før eller senere går det
galt og du sitter igjen med en vannskade,
sier Kleven. Slike våtromsskader dekkes
ikke av forsikringen og kan bli veldig kostbare å reparere. Følgeskader i tilstøtende
rom kan du få dekket, men det er vanligvis
ikke her kostnaden ligger, forteller han.

Rørtekniker Jim Assia i Proline Norge gir nytt liv til de gamle rørene på Jongskollen i Sandvika.

Bedre føre var
Som en del av forvaltningsavtalen med
boligselskapene, håndterer ABBLs
tekniske rådgivere forsikringssaker som
dukker opp i kjølvannet av skader. Det
innebærer behandling av forsikringssaker
som dekkes av felles bygningsforsikring.
Skademelding, bestilling av takst og
håndverkere samt skadeoppgjør med
forsikringsselskapet, er noe av det
ABBL bistår med.
Forsikringsselskapene dekker en god del
skader, men dersom slike skader oppstår
gjentatte ganger blir det satt en stopp for
forsikringsutbetalingene.

Også de store rørene i hus og gårder må
fra tid til annen byttes ut eller fornyes. Det
sies at husets rørstammer har en forventet
levetid på 50 år. Etter 50 år bør man altså
være bevisst på at rørene er en poten
siell risiko i huset du bor i. Det finnes flere
metoder for å oppgradere rørsystemet.
Rørfornying er en felles betegnelse for rehabilitering av det eksisterende rørnettet
(avløpsrør). Istedenfor å fjerne de gamle
rørene og montere nye, baserer rørfornying seg på å bruke det eksisterende
rørnettet, ved å rehabilitere rørene på
innsiden. Denne metoden er mindre
belastende for de som bor i de berørte
boligene, enn om man skulle byttet ut de
gamle rørene.
Stigende alder på rørene øker risikoen for
vannskader i leiligheten markant. Har det
gått for langt, kan rørfornying bli vanskelig
og rørene må skiftes ut – det kan fort bli
en langt dyrere affere.

I Jongskollen 4 Boligsameie nærmet
rørsystemet seg 50 år og styret besluttet at
det var på tide å fornye avløpsrørene i alle
fire gårdene. De tok kontakt med ABBLs
rehabiliteringsavdeling og fikk et tilbud på
oppdraget.
– Det første vi gjør er å hente inn tilbud fra
selskaper som driver med rørfornying. På
Jongskollen ble det besluttet å gjøre en
avtale med en leverandør om plastring av
rør med glassarmert polyester i kombinasjon med strømpeforing. Fordelen med
plastring er at det er mindre krevende
og det er lettere å komme til rørene.
Dette betyr mye for beboerne og jobben
går mye raskere, forteller Lasse Mørk
Gundersen, ingeniør og teknisk rådgiver
i ABBLs rehabiliteringsavdeling.
– Metoden er klart mer økonomibesparende enn en total utskifting av rørene. Ikke
minst er den mye mindre belastende for
beboerne, siden man slipper å pigge opp
gulv eller rive større deler av, eller hele
badet, sier Mørk Gundersen.
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- maskiner og utstyr til kildesortering

NYHET!
Elektronisk
medlemskort

Vi har gleden av å introdusere vårt digitale medlemskort. Ved å
sende en sms med kodeord ABBL til 2242 får du ABBL-kortet som
et ikon på telefonen. Å ha medlemskortet på mobiltelefonen gir deg
god oversikt over gunstige rabattavtaler. Det betyr at ditt kort er
tilgjengelig og er med deg over alt på mobilen.
En god rabattavtale kan bety mye når du er ute og handler, men
veldig mange vet ikke hvilke rabatter de har tilgang på. ABBL har
flere gode avtaler med solide lokale aktører. Nå får du lett
tilgang til informasjon om hvilke bedrifter vi
samarbeider med og hvilke rabatter du har
krav på. Et digitalt medlemskort gjør det
dessuten lett å identifisere seg.

Send ABBL til 2242
for å få ditt m
 edlemskort
på mobiltelefonen

For et ryddig og
pent utemiljø
BEHOLDERHUS
Anne Marie
Nesse Knudsen

FORKJØPSRETT
– din viktigste medlemsfordel

Som medlem av Asker og Bærum Boligbyggelag
(ABBL) har du forkjøpsrett til ca. 1 900 boliger.
Forkjøpsretten kan benyttes ved kjøp av andels
leilighet i tilknyttede borettslag.

NEDGRAVDE CONTAINERE

Ca. 30 prosent av leilighetene som utlyses på forkjøpsrett blir
kjøpt ved hjelp av forkjøpsretten. Det betyr at et medlemskap
i ABBL kan være din beste allierte når du er på boligjakt.

Denne var ny engang

- det var også avløpsrørene i bygget ditt.
TT-Teknikk undersøker og fornyer gamle
avløpsrør uten et eneste spadetak, boring
eller støy. Vår metode forlenger levetiden til
avløpsrørene med mer enn 50 år. Ta kontakt
i dag for gratis befaring og forebygg større
inngrep i fremtiden.
www.tt-teknikk.no
post@tt-teknikk.no / Tlf: 02490

– Vi ser at mange av våre medlemmer benytter seg av forkjøpsretten når de er på boligjakt. Primært er det leiligheter
som lyses ut, men vi har også 2- og 4-mannsboliger og rekkehus, forteller Anne Marie Nesse Knudsen, saksbehandler ved
forkjøpsrett i ABBL.
Fordelen ved å benytte forkjøpsretten er at man ikke bidrar til
å drive opp budrunden. Du kan altså vente til budrunden er
avgjort før du velger om du vil gå inn i den avtalen som selger
og budgiver har inngått. Betingelsene for at du skal gå seirende ut av boligkjøpet ved å benytte medlemskapet, er at du har
lengre ansiennitet enn den som la inn (og fikk akseptert) budet.
Du må dessuten ha lengre ansiennitet enn andre medlemmer
som melder forkjøpsrett.
Du trenger altså ikke å være med i budrunden for å melde din
forkjøpsrett. Du må imidlertid ha sendt melding om forkjøpsrett
innen fastsatt meldefrist.
Boliger på forkjøpsrett utlyses i Budstikka hver mandag.
De blir også lagt ut på ABBLs hjemmeside: abbl.no
Har du spørsmål om bruk av forkjøpsrett kan du kontakte

Anne Marie Nesse Knudsen – tlf. 67 57 40 69
RØRFORNYING

RØRINSPEKSJON

DRENERING

VEDLIKEHOLDSSPYLING

Vi har flere løsninger for et hyggeligere utemiljø.
Se våre hjemmesider eller kontakt oss i dag!

EnviroPac er Skandinavias ledende leverandør på maskiner
og utstyr til kildesortering. Salg og service i hele landet!
Tel. 06130 • kundeservice@enviropac.no • www.enviropac.no

8

ABBL NYTT

|

nr. 1

|

ABBL NYTT

2016

|

nr. 1

|

2016

9

Askerbøringer
vil ikke forlate Asker
ABBLs siste boligbehovsundersøkelse fra Asker,
viser at Askers befolkning har nær tilknytning
til bygda si. 79 prosent sier at de vil bli boende
her også i fremtiden.
Asker sentrum er fortsatt et populært område
for askerbøringer på flyttefot, bare slått av Nesbru
og Holmen. En sterk nykommer i undersøkelsen
er Elnes, som er foretrukket av hele 28 prosent
av de spurte.

Etter oppdrag fra ABBL, har Ipsos MMI
gjennomført en postal boligbehovsundersøkelse blant ABBLs medlemmer i Asker,
som vi her presenterer svar fra.

enebolig, allikevel kan havne i et rekkehus.
Konkurransen på eneboligmarkedet i Asker
er sterk. Ikke minst er innflyttere fra Oslo
sterke konkurrenter til eneboligene i Asker.

Vil bli i Asker

Hvor ønsker askerbøringer å flytte?

Tilknytningen til Asker synes å være sterk.
Nærmere 90 prosent av de spurte har mer
enn ti års botid i Asker. Så mange som
79 prosent av de spurte ønsker fortsatt
å bli boende i Asker.

Undersøkelsen viser at Holmen og Nesbru
har økt sin attraktivitet som boligområde til
sammenligning med undersøkelsen i 2011.
Asker sentrum er fortsatt meget populært.
Særlig de over 70 år holder Asker sentrum
som favoritt.

Av de som har flytteplaner, svarer
47 prosent at de ønsker seg en mer
praktisk bolig. 25 prosent sier at de
ønsker seg større plass.

Elnes er et område som mange kan tenke
seg å flytte til. Særlig i gruppen under
30 år, scorer Elnes høyt. 42 prosent av de
spurte under 30 år ønsker seg bolig her.

Konkurranse om eneboligene
34 prosent ønsker seg en enebolig dersom
de kan velge fritt, men kun 18 prosent
har tro på at denne boligdrømmen vil bli
oppnådd. Det mest sannsynlige er at man
flytter til en blokkleilighet eller et rekkehus.
Rekkehus er mindre etterspurt blant
ABBLs medlemmer i Asker. Men vi skal
ikke utelukke at flere enn de som svarer at
det er mest sannsynlig at de vil flytte til en

Det er også stor interesse for Bondivann/
Kunstnerlia. Området har nærhet til Asker
sentrum og ikke minst kort vei til gode
kollektivløsninger. Kunstnerlia ser ut til
å tiltrekke seg den eldre garde, hele
29 prosent av de over 70 mener dette
er et attraktivt område.
Gullhella er et populært område for gruppen under 30 år, og 42 prosent sier at de

kan tenke seg å flytte til Gullhella. Blant de
over 70 år var det ingen som ønsket seg til
Gullhella.

for folk å ha god kollektivkommunikasjon til
tog og buss. Hele 82 prosent er opptatt av
dette.

Borgen/Askerlia får overraskende høy
score, til tross for en del negativ omtale
i lokalpressen. Dette kan ha sammenheng
med forventningene til de nye boligene
som er under planlegging i området.
Heggedal/Åmotåsen og Dikemark får
lavest score. Åmotåsen i Heggedal er
mest populær blant barnefamilier,
17 prosent av barnefamiliene svarer at de
kan tenke seg å flytte hit.

79 prosent av de spurte mener det er greit
å ha inntil 10 minutters gangavstand til
buss og tog. Kun 2 prosent aksepterer en
gangavstand på mer enn 15 minutter.

I dag kjører 46 prosent av de spurte bil til
arbeid. Kun 14 prosent reiser kollektivt. Det
kommer tydelig frem at det er svært viktig

kan skyldes at kollektivdekningen internt
i Asker er svak og at den er enda svakere
mellom Asker og Bærum.

Resultatene viser at kollektivdekningen
til Oslo er høy, mens de som har kort vei
til jobben, i stor grad benytter bil. Dette

Hvilke steder kan du tenke deg å flytte til i Asker?

Holmen / Nesbru
Holmen / Nesbru

(mulighet for flere svar)
2011-svarene er
oppgitt parentes

Transport
Nesten halvparten av askerbøringene som
har arbeidssted i Oslo, benytter seg av
kollektivtransport. Hoveddelen av de som
arbeider i Asker eller Bærum benytter bil.
Særlig er bilandelen høy blant de som
arbeider i Bærum. Dette bekrefter at E 18
i stor grad benyttes som lokalvei for trafikk
mellom Asker og Bærum.

De viktigste faktorene for å øke bruken
av kollektivtransport, er hyppige avganger
og kort avstand til holdeplassen fra der
folk bor.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Holmen / Nesbru
Asker sentrum
Elnes
Høn/Landås
Bondivann (Kunstnerlia)
Øvre Båstad
Gullhella
Borgen (Askerlia)
Heggedal (Åmotåsen)
Dikemark

45 %
40 %
28 %
26 %
21 %
16 %
16 %
16 %
10 %
8%

(29 %)
(41 %)
(ikke spurt)
(35 %)
(16 %)
(ikke spurt)
(16 %)
( 6 %)
( 4 %)
( 2 %)

Asker sentrum

10% 8%8%

Asker sentrum

10%

45%
45%

16%16%
16%16%

Elnes

Elnes

Høn/Landås

Høn/Landås

Bondivann
Bondivann

16%16%

40%
40%

Øvre
ØvreBåstad
Båstad
Gullhella
Gullhella

21%21%
26%

26%

28%
28%

Borgen

Borgen

Heggedal

Heggedal

Dikemark

Dikemark
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KAMPANJETILBUD
PÅ NYTT PORTTELEFONSYSTEM

-25%

Kjenner du noen som skal selge bolig?
Tips oss, og du får et gavekort
på kroner 1 000,- ved inngått salgsoppdrag
ABBL Eiendomsmegling er et av de eldste eiendomsmeglerfirmaene i Asker og Bærum.
Våre engasjerte eiendomsmeglere har lang erfaring med boligmegling
i våre lokalområder. Det betyr at vi kjenner ditt nærområde, ditt nabolag og vi vet hvilke
kjøpere som er aktuelle for din bolig.
Gjennom tett dialog, markedsføring og solid salgserfaring,
sørger våre meglere for et vellykket salg.
Kontakt oss med tips eller kontakt oss for en god boligprat!

AIPHONE GT-serien er et høyttalende
fargevideosystem med 170 vidvinkel, zoom og
universell utforming. GT-serien gir en global løsning
bestående av dørstasjon og monitor, tilpasset
alle typer bygg. Vi leverer også spesial tilpassede
svarapparater for bevegelseshemmede.

Fra venstre:
Rune Tretterud
Eiendomsmegler MNEF
Mobil: 41 55 00 92 | tr@abbl.no

Ole Kvigne
Megler MNEF

DØRAUTOMATIKK

Vi leverer dørautomatikker i moderne design,
tilpasset hvert enkelt behov og i henhold til
gjeldene forskrifter. Vi leverer kun solide og
pålitelige produkter fra kjente produsenter. Lav byggehøyde
gjør tilpasning og montasje enkel. Alle våre automatikker
er tilpasset sikkerhetsnormen EN 16005.

Assistent Partner AS er blant de ledende
leverandørene av dørautomatikk og porttelefonsystemer til det offentlige, som NAV, offentlige
bygg, skoler, kommuner og ikke minst borettslag.
Vi er også spesialister innen branndørsteknikk
og elektriske låssystemer.

ADGANGSKONTROLL

Adgangskontroll gir nøkkelfri betjening av dører, noe som
forenkler adgang for beboere og øker sikkerheten i forhold
til nøkler. Vi leverer alt fra enkle villaløsninger til avanserte
online-systemer med full historikk over alle bevegelser.

OPPGRADERING AV SIKRINGSSKAP

Vi utfører oppgradering av eldre sikringsskap og anlegg
for å tilfredsstille dagens krav. Vi leverer bl.a. xDigital - verdens
første digitale jordfeilautomat med LED-varsling. Den gir visuell
varsling ved feil- og lekkstrøm, og viser hvor alvorlig feilen
er ved å varsle med grønt, gult eller rødt lys. Den er mer
nøyaktig og stabil enn andre jordfeilautomater.

KONTAKT OSS I DAG
FOR GRATIS BEFARING PÅ
TELEFON 48 10 11 00

REGISTRERT ELEKTROINSTALLATØR | REGISTRERT EKOM INSTALLATØR | WWW.ASSISTENTPARTNER.NO

Mobil: 932 17 603 | ok@abbl.no

Fra venstre:
Jan Erik Reenskaug
Megler MNEF
Mobil: 48 14 28 02 | jer@abbl.no

Erik Kvam Johansen
Megler MNEF
mobil: 977 27 222 | ekj@abbl.no
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NYTT OM NAVN

Christina Norland
er fra 25. januar ansatt som jurist i et års vikariat. Hun vikarierer for Karianne Warp
som har gått ut i permisjon. Christina er 27 år gammel og kommer fra Nadderud.
Hun har studert jus ved Universitetet i Bergen, der hun skrev masteroppgave
i entrepriserett. Christina har erfaring fra Jussformidlingen, der hun blant annet
har jobbet med boligrettslige problemstillinger..

AVFALLSHÅNDTERING
Metro og Molok er våre bestselgere der avfallet
samles i dypbrønner som er plassbesparende og
gir minimalt med lukt.

NYTT FRA ABBL INKASSO
ABBL tilbyr fleksibelt forfall for betaling av dine månedlige

METRO UNDERGRUNN

er den mest moderne og plassbesparende
undergrunnsløsningen på markedet.
Med Metro får du plass til hele 2 stykk
5 kubikk containere innenfor arealet av
en standard parkeringsplass. Verdifulle
arealer kan dermed benyttes til annet.

MOLOK® DYPOPPSAMLER

er den klassiske avfallsbrønnen – semi
undergrunn. Her er kvalitet, design og
driftssikkerhet kombinert på en helt unik
måte. Med Molok oppbevares 60% av
avfallet under bakken.

Stor interesse for
mindre leiligheter
i Bærum

f ellesutgifter, slik at det passer bedre for din økonomi. Datoer å velge
mellom blir mellom 1. og 20. i hver måned.
Ta kontakt med oss på telefon 67 57 40 00 for en prat!

Liten 1-roms leilighet på 30 kvm i Conradis vei
på Valler, ble i januar solgt for kr 63 000,- pr kvm.
I tillegg påhviler kr 103 777,- i fellesgjeld.
Leiligheten fra 1963 har ikke garasje.
– Det viser at vi har et meget hett marked
for de minste leilighetene, forteller megler
MNEF Jan Erik Reenskaug i ABBL
Eiendomsmegling.

En av markedets beste forsikringsordninger
Ta kontakt for et meget
konkurransedyktig tilbud!

Telefon: +47 64 80 29 00
Mail: office@strombergs-plast.no

Asker og Bærum Boligbyggelag samarbeider med Tryg. Det gir
deg som er medlem ekstra gode fordeler og gunstige tilbud på
forsikring.
Svært gunstig innboforsikring
Bruk medlemsfordelen din, og få følgende priser:
Ditt bosted
Asker, Bærum og Røyken
Oslo og resten av landet

Innbo Ekstra
kr 1.632
kr 2.254

Grunnpremie på kr 198 beregnes per forsikringsavtale.

Forsikringssummen er på 1,5 millioner kroner, og egenandelen
ved skade er 4.000 kroner.
På øvrige forsikringer du kjøper hos Tryg gir medlemskapet ditt i
Asker og Bærum Boligbyggelag deg inntil 22 prosent rabatt.
Bruk medlemsfordelene dine
Ring oss på grønt nummer 800 33 669, så hjelper vi deg med å
velge forsikringer som passer til dine behov.
Les om dine forsikringsfordeler på www.tryg.no/abbl
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Rabatter for ABBL-medlemmer

L

KULTUR

6

2 0 1

EM

Bærum Kulturhus
Billetter bestilles på
www.baerumkulturhus.no
eller i Bærum Kulturhus (tir-lør 11-16).
ABBL-medlemskort må kunne fremvises
ved kontroll.

SKO

ABBL representerer ca 1/4 av alle husstandene i Asker og Bærum.
ABBL har, i kraft av denne brukermassen, fremforhandlet avtaler med lokale leverandører om s ærlige rabattavtaler
for ABBLs medlemmer. Nedenfor presenterer vi gjeldende medlemstilbud.

30 % på billetter til forestillinger
i regi av Bærum Kulturhus.
Max. 5 billetter pr. forestilling.

Disse firmaer gir deg rabatt når du fremviser m
 edlemskort og legitimasjon. Rabattene gjelder ved kontant salg

Arrangementer i mars og april 2016
(se omtale s. 18-19):

på v anlige u
 tsalgspriser. For nærmere detaljer om medlemstilbudene henviser vi til abbl.no
ADVOKATBISTAND
Adv. Kjell Holden
Kinoveien 3 A, 1337 SANDVIKA
Tlf. 95 78 15 15 – www.kjellholden.no
Bistand uten kostnader - begrenset til 1 time.

BYGGEVARER
ASKER TRELAST A/S (XL BYGG)

FARGEHANDEL

FORSIKRING

FLÜGGER

OBS! Svært gunstig innboforsikring!

Flügger Farve, avd. Asker
Asker & Bærum Handel
Askerveien 61, 1384 ASKER
Tlf. 66 90 60 90 – E-post: post@flugger-asker.no

Tryg
Jeff Pascual tlf. 965 09 571

Flügger Farve, avd. Bærum:
Rødskiferveien 1 (Kolsås senter), 1352 KOLSÅS
Tlf. 67 17 05 00

(ved melding om skade, endringer i avtale osv.)

Avd. Asker:
Skytterveien 121, 1386 ASKER
Tlf. 66 77 19 00

Flügger Farve, Grini
Grini Næringspark 2, 1361 ØSTERÅS
Tlf. 67 14 74 00

- Trelast 15 %
(gjelder ikke impregnerte materialer
og innvendige paneler)
- Maling 10 %
- Byggevarer 15 %

Flügger Farve, Høvik
Ramstadsletta 12, 1363 HØVIK
Tlf. 67 11 07 26

Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer
og netto prisede varer
Avd. Vollen:
Slemmestadveien 490, 1391 VOLLEN
Tlf. 66 75 37 10
Avd. Vøyenenga:
Ringeriksveien 179, 1339 VØYENENGA
Tlf. 67 15 17 70

EIENDOMSMEGLING
ABBL Eiendomsmeling
Kinoveien 3 A, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 57 40 50
www.abbl.no
Rabatt kr 3 800,- ved salg av bolig.

ELEKTRO
Ørnulf Wiig Installasjon AS
Slependveien 48,
Postboks 93, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL
Tlf. sentralbord: 67 57 20 20
Tlf. serviceavd.: 67 57 20 40
www.wiig.no

Flügger Farve, Bekkestua
Jens Rings vei 30, 1357 BEKKESTUA
20 % på maling, malerverktøy og tapet
Gjelder ikke tilbudsvarer

www.flugger.no
FLISER
Flisekompaniet
Oslo og Akershus AS
Hoffsveien 9, 0275 OSLO
Tlf. 22 51 94 00
Besøk oss også på: www.flisekompaniet.no
20 % på fliser og lim

Forestilling: 16. mars 2016.

Forestilling: 13. og 14. april 2016.

Grønt nummer: 800 33 669

Spansk helaften i Kulturhuset
Smak av Spania (vin, tapas og foredrag)
Barcelona 4 guitars (gitarshow)

SCANDIC markiser – persienner – interiør
O. H. Bangs vei 51, 1322 HØVIK
Tlf. 04990
www.scandic.no

www.tryg.no/abbl
- Innboforsikring (forsikr.sum 1 500 000):
Ekstra dekning:

Kr 1 489*

* priser gjelder i Asker, Bærum og Røyken
(Grunnpremie på kr 198 beregnes pr. forsikringsavtale).

- Inntil 22 % rabatt på øvrig skadeforsikring
- Rabatt på el-sjekk
- Egenandel ved skade er kr 4 000

GARDEROBE
Garderobe-Mannen AS
Billingstadsletta 11, 1396 BILLINGSTAD
Tlf. 67 53 10 90
www.garderobemannen.no
Måltilpassede skyvedørsfronter
Innredninger

35 %
30 %

Eller Garderobe-Mannens beste
kampanjerabatt på det aktuelle tidspunkt.

GLASS OG RAMMER

10 % på glass og speil til bygningsformål samt innramming.
Gjelder ikke faste pristilbud / tilbudsvarer
med arbeid

15 % rabatt på flytteemballasje:
- Flytteesker - Bokesker - Bobleplast
- Silkepapir - Plastsekker - Pakketape

- 15 % på interiør
- 20 % på utvendig skjerming

Patina – å eldes med glans!
Danseforestilling

MINICRUISE

Forestilling 28.–30. april 2016.
Bærum Musikk- og Danseteater MINI
(BærMuDa mini)
Billetter bestilles på tlf. 815 11 777 eller
www.baerumkulturhus.no
Billetter kan også kjøpes i døren
fra en time før forestillingen starter.
25 % rabatt på ordinær billettpris.
Max. 5 billetter pr. forestilling
Familiemusikalen Oliver spilles
8.–11. mars kl. 18.00
12.–13. mars kl. 13.00 og 17.00

LÅSESMED / BOLIGALARM /
PORTTELEFON
trygge rom as
Bærumsveien 473
1351 RUD
Tlf. 67 80 80 80
E-post: oppdrag@tryggerom.no
Trygge Rom finner du på Rud,
vis a vis Dønski VGS,
i bygget der Byggholt/JM Bygg holdt til.

KJØKKEN

Åpningstider: 07-17 (10-15)

Østerby Kjøkkenstudio AS
Aamotgården
Rådmann Halmrasts vei 18, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 55 02 80

10 % på lagerførte brannskap, våpenskap,
verdiskap og dataskap
15 % på låsrelaterte produkter
20 % på nøkkelkopiering
25 % på postkasse-, ringeklokke- og dørskilt

25 % på Husebykjøkken
10 % på garderobe

Vi tilbyr gratis brann- og sikkerhetsbefaring
av boliger og næringsbygg.
NB! Rabatt gis kun ved fremvisning av gyldig
medlemskort!

Stena Line Norge AS
Postboks 764 Sentrum
0106 OSLO
Gavekort, se midtoppslag side 16–17
GAVEKORT 1
FamilieCruise på Barnas Båt
For inntil 2 voksne og 2 barn.
Standard 4-sengs lugar uten vindu.
Pris fra kr 0,-.
Helgetillegg for fredag og lørdag.
Reiseperioder 2016:
Påskeferien, 18.03.–26.03
Sommerferien 24.06. - 20.08.
Gebyrfri bestilling på
www.stenaline.no/x416424
GAVEKORT 2
StenaCruise
Gjelder for inntil 2 personer.
Standard 2-sengs lugar uten vindu.
Helgetillegg for utreise fredag og lørdag.
Reiseperiode 2016:
01.03. - 23.06.
(Gjelder ikke på Barnas Båt i påskeferien,
18.03–26.03.)
Gebyrfri bestilling på
www.stenaline.no/x216990

10 % på korttidsleie av lagerboks
20 % på langtidsleie (1 år el. mer) av lagerboks

15

Avd. Oslo:
Trondheimsveien 457, 0962 OSLO
Tlf. 22 80 30 70
Avd. Lier:
Husebysletta 39, 3414 LIER
Tlf. 32 84 00 48
- 12 % rabatt på nye GRAVSTEINER
(gjelder ikke steiner på tilbud)
- 12 % rabatt på navntilføyelser og omarbeidelser
- Ring og få tilsendt GRATIS KATALOG
(alle prisklasser)
- Stor utstilling innendørs
Settem Steinindustri A/S
Skollerudveien 135, 1350 LOMMEDALEN
Tlf. 67 80 21 00
E-post: post@settem.no
www.settem.no
- 10 % på granitt, skifer og marmor
- 10 % vinterrabatt på gravmonumenter
fra nyttår til påske
Stor og variert utstilling av
gravmonumenter med gode priser.

TAKSERING
Jan-Terje Johansen Takst & Rådgivning
Tlf. 970 70 684
jtjtakst@gmail.com
Boligtakst -10% på ordinær pris
Takstsenteret
Fagertunveien 1, 1357 BEKKESTUA
Tlf. 67 12 41 12 - Fax: 67 12 50 77
www.takstsenteret.no
Takstoppdrag -10 % på ordinær pris

VVS
Lommedalen Bygg- og Eiendomsservice AS
Gamle Ringeriksvei 5, 1369 STABEKK
Tlf. 67 13 75 76
kontakt@rorhandel.com
www.rorhandel.com
Mandag-fredag 8-16
Rørleggertjenester
VVS-utstyr og deler
Andre håndverkstjenester

10 %
10 %
10 %

Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer og netthandel.

MOBILT MINILAGER
Lagerboks AS
Cecilie Thoresens vei 3, 1153 OSLO
Tlf. 22 56 56 00
www.lagerboks.no

2016

Avd. Sandvika:
Industriveien 10, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 52 10 30

Laster du ned
medlemskortet0 1
2
elektronisk, vil du
ha rabattavtaleL Ene
MSKO
lett tilgjengelig

■

Søppeltaxi: 15 % rabatt
Søppel bortkjøring fra kr 1 000,+ 2,70 pr. kg inkl. mva.
Fra 3 m3 til 12 m3 kassebiler

Forestilling 16. april 2016.

|

S. Sigvartsen Steinindustri A/S

6

GRATIS TILKJØRT VED MINIMUMSORDRE
KR 1 000 inkl. m.v.a.

20 % på maling, beis, lakk og malerverktøy
Har også gode priser på parkett, laminat,
strier og tapeter.

(ved kjøp av forsikring)

RYDD & FLYTT
Postboks 16 Alnabru Bedriftssenter
0614 OSLO
Tlf. 22 21 77 35
E-post: rydd@online.no
www.ryddflytt.no

Star Fabrikkutsalg
Husebysletta 9, 3412 LIERSTRANDA
Tlf. 32 85 74 70
E-post: utsalget@stoncor.com
www.starutsalget.no

MARKISER

FLYTTEEMBALLASJE /SØPPELTAXI

Gratis grønt nummer: 800 41 150

MALING

7 Fingers (CA) – Triptyque
Canadisk nysirkus i verdensklasse

Bærum Glassmesterforretning A/S
Bærumsveien 300, 1344 HASLUM
Tlf. 67 53 71 10
E-post: webmail@baerumglass.no
www.baerumglass.no

Behjelpelig med tilpassing av fliser.
Utlån av for. fliskutter, kr 10,- pr. dag.

15 % på materialer regnet på pris eks. m.v.a.

nr. 1
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- 25 % på lyskilder, glødelamper, lysrørtennere,
kompaktlysrør, lavvoltlamper (Philips, Osram)
- 20 % på armaturer/ovner (Glamox/Nobø)
gjelder ikke tilleggsutstyr
- 55 % på hele kartonger av lyskilder
- 20 % på installasjonsmateriell, kabler,
brytere og kontakter

Håkon Kornstad «Tenor Battle»
Klassiske sanger og skandinavisk jazz

CERTEGO, avd. Asker og Bærum
Kontor og verksted:
Billingstadsletta 14, 1396 BILLINGSTAD
Tlf. 66 77 81 00
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Et kort avbrekk
fra hverdagen
Som medlem av ABBL får du i dette nummeret
et gavekort fra Stena Line. Du kan selv velge
om du vil reise på et 24- eller 36-timers
StenaCruise til Frederikshavn eller på et
24-timers FamilieCruise
i påske- eller sommerferien.
Gavekortet er vedlagt
i denne utgaven.
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Velger du a la carte restauranten Metropolitan, kan du unne deg
det lille ekstra, og nyte luksusen av å bli servert ved bordet.
Her kan man blant annet bestille kjøkkensjefens egenkomponerte
3-retters meny med tilhørende drikke. Etter middag kan du slappe
av i rolige Riva Bar, eller få med deg god live underholdning
i C-view showbar helt foran i skipet.
På hjemturen kan man finne roen i spa-avdelingen «Pure Nordic
Spa». Hva med å sitte i et varmt boblebad på dekk, mens du nyter
den flotte sjøutsikten?

Underholdningen om bord
Våren 2016 er det booket inn mange morsomme temacruise og
kjente artister. Her kan du lett finne ditt favorittcruise både midt
i uken og i helgen. Og husk at konsertbilletten er inkludert i reisen.

Belfast Express spiller 12. mars

Utvalgte TemaCruise 2016
12. mars - IrskCruise
16. april - 80-talls Cruise
23. april – CreedenceNight –Clearwaters
Du kan lese mer om underholdningen
på www.stenaline.no/underholdning

Frederikshavn – verdt et besøk!
Hva tenker du på når vi sier Frederikshavn? Den lille havnebyen
på toppen av Jylland er absolutt verdt et besøk. Frederikshavn
har en av Danmarks lengste gågater, og her finner du et bredt
spekter av butikker – fra kjente merker til spesialbutikker med et
unikt utvalg. Frederikshavn har også flere flotte kaféer, og en av de
mest populære er Cafe Stæhr. Her finner du en innholdsrik meny
med smørrebrød og salater laget av gode, friske råvarer.
Med det vedlagte gavekortet fra Stena Line kan du få en liten
smakebit av Frederikshavn – om du reiser på en søndag på
36-timerscruise! Hver søndag utenom skoleferiene, går Stena Saga
fra Oslo klokka 19.30, og ligger i Frederikshavn hele neste dag.
Da har du 11 timer til rådighet i Danmark, som du kan bruke
i Frederikshavn – eller til å se Skagen, shoppe i Aalborg, eller b
 oltre
deg i det tropiske badelandet på The Reef, før du tar nattseilingen
tilbake til Oslo klokken 18.30.

En velfortjent pause fra hverdagen

Restauranter og spa-avdeling

Barnas Båt – en fortryllende reise til sjøs

Du kjenner skuldrene senke seg litt allerede i det du går om
bord. Hverdagens stress kan vike plass når 24 ubrukte timer
ligger foran deg. I et døgn kan du bare slappe av, nyte, kose
deg og oppleve et skip med masse fasiliteter. I 2014 ble båten
pusset opp med ny cafe og med ny taxfree-butikk. I butikken
finner du et stort utvalg av kjente merkevarer innen hudpleie,
gaveartikler, klær, sminke, smykker, solbriller, klokker og mye
mer.

Den nyeste cafeen, Cafe Saga, serverer enkle retter som
hamburger, pizza, og salater – et sted du kan slappe av
i uformelle omgivelser, ta en kaffe og nyte sjøutsikten.
Ønsker du en litt større middag, kan du prøve buffé
restauranten Taste. Her finner man noe for enhver smak
– alt fra kjøttretter til en bugnende skalldyrbuffé. Under
Barnas Båt er det egen barnebuffé i denne restauranten.

Når barna har pause fra sin hverdag, har de lyst til å underholdes
og ha det gøy. Det får de på Stena Saga i skoleferiene når båten
er fylt av pirater som shower og underholder dem i alle kriker og
kroker. Her møter du også tryllekunstneren Erling Solland i påske
ferien og sommerferien. Erling Solland har jobbet som trylle
kunstner i mer enn 33 år. Som tryllekunstner har Erling Solland
hatt mange oppdragsgivere, men spesielt en har han jobbet med
ekstra lenge: Stena Saga. Hvert år lager Solland et nytt show for
båtgjestene, og har på det meste hatt opptil tre opptrender om
dagen. Det inkluderer trylleskole for barna, barne- og familieshow,
og kveldsshow for de voksne. Sånt blir det ordentlig magi av!

Ole Idole spiller 16. april

Erling Solland: Opplev magi
på Barnas Båt i påskeferien eller
sommerferien!
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Opplev flotte forestillinger
og nydelige konserter i ditt nærmiljø
Medlemmer av ABBL får fra 1.1. 2016 30% rabatt på billetter til forestillinger i regi
av Bærum Kulturhus.
Jazz i Bærum Kulturhus
Bærum Kulturhus og ABBL er samarbeidspartnere. Dette
betyr at du som medlem av ABBL kan velge blant over
100 forestillinger årlig. Billettene kjøpes direkte fra
www.baerumkulturhus.no, eller i Kulturhuset. Husk bare å ta
med deg medlemskortet ditt når billettene sjekkes.
Her presenteres fem arrangementer, men i løpet av vinteren
og våren er det mange, mange flere.

Dette er jazzkonserter av høy kvalitet på vår mest intime scene:
Underhuset. - Og er artistene riktig store, flytter vi dem opp
i Store Sal. Hos oss vil du kunne møte noe av det beste Norge
har av jazzartister, og spennende bekjentskap fra utlandet. Underhuset vil for anledningen bli omvandlet til jazz-klubb. Her blir det
både riktig stemning samt mulighet til å kjøpe godt å drikke

Håkon Konstad «Tenor Battle»

ABBL NYTT

Ordinærpris: kr 375,- / ABBL-pris: kr 265,-
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Spansk helaften i kulturhuset
Smak av Spania

Barcelona 4 guitars

Bærum Kulturhus, 16.april kl. 18.00

Bærum Kulturhus, 16.april kl 20.00

Vi smaker på, og blir kjent med både spansk vi og tapas. Kvelden starter
med foredrag og smaking av spansk vin på Foajescenen. Hva er spesielt
med denne? Hvilke druer dyrker og bruker de? Og hva skal man drikke
til tapas? Vi skal også lære om tapas. Hva er nå dette? Opprinnelig
plasserte man en liten brødskive over sherryglassene for å forhindre fluer,
men senere ble det også plassert småretter oppå brødskivene.
– Men i dag legger vi så mye mer i tapas. Dette skal vi både smake
på og lære om denne kvelden.

Gnistrende gitarspill, humor og talent
To menn, to kvinner, fire gitarer og en «vaktmester». En kombinasjon av et strålende repertoar, gnistrende gitarspill, humor og
talent. Resultatet er et gitarshow og en konsert du sent vil glemme. På scenen står fire etablerte spanske gitarister. Alle har vunnet
internasjonale musikkonkurranser, og har sine egne solokarrierer.
Ordinærpris: kr. 405,- / ABBL-pris: kr. 290,-

Ordinærpris: kr. 375,- / ABBL-pris: kr. 265,-

Bærum Kulturhus, 16. mars 2016
Kornstad er en av ytterst få nordmenn som har vært listet i det amerikanske jazzbladet Downbeats «Critics Poll». Han har vært spydspiss for en hel generasjon unge
jazzere med bandene Kornstad Trio og Wibutee. Han har gitt oss kritikerroste
duosamarbeid med Sidsel Endresen, Håvard Wiik og Ingebrigt Håker Flaten, vært
sentral i bandene til Anja Garbarek og Bugge Wesseltoft, og blitt nominert til
Spellemann en rekke ganger. Så, mens jazzkarrieren skyter fart, finner han ut at
han heller vil synge opera. I Tenor Battle blandes operaarier av Massenet, Gluck,
Bizet og klassiske sanger med skandinavisk jazz, med den største selvfølgelighet. Håkon Kornstad synger på italiensk, fransk og tysk, med en inderlig, lys
skandinavisk tenor som kan minne om salongorkestre fra forgangne tider. Og
så spiller han saksofon, med sin helt særegne, varme tone. Dette blir så flott.

|

Billetter kan kjøpes til ett av arrangementene, men de lar seg godt kombinere!

Medlemsfordel

MEDLEMMER AV ABBL FÅR 30% RABATT på billetter til forestillinger arrangert av Bærum
Kulturhus. Du kan kjøpe inntil fem billetter per forestilling. I tillegg til oppgitt billettpris til
kommer en serviceavgift pr. billett. Avgiften ligger mellom kr. 15 – 25,- avhengig av billettpris.
Billettene kan kjøpes direkte fra www.baerumkulturhus.no eller i Bærum Kulturhus
(tir-lør 11-16). ABBL- medlemskort må kunne fremvises ved kontroll.

Patina. – Å eldes med glans!
Koreografert av Arne Fagerholt
Bærum Kulturhus, 28.–30. april 2016
«Patina» er en hyllest til våre mødre, bestemødre og oldemødre. En danseteaterforestilling med 26 damer i alderen 10 til 90 år til musikk fra kvinnenes ungdomstid frem til i dag.
Suksessen fra Trøndelag bringes videre til Bærum hvor vi møter Bærumsdamer i danseriske
scener hvor selve livet utspiller seg i all sin glede, sårhet og undring. Forestillingen laget
av den tidligere teatersjefen på Carte Blanche, koreograf Arne Fagerholt. Han ville få eldre
damer til å funkle i en danseforestilling verden aldri før har sett.

7 Fingers (CA) – Triptyque
Bærum Kulturhus, 13. og 14. april 2016
Canadisk nysirkus i verdensklasse møter dans i en tre-delt spektakulær forestilling. Vårens scenekunsthøydepunkt kommer direkte fra Europapremiere i London
(Sadler’s Wells) til Bærum Kulturhus. Canadisk nysirkus i mesterklasse møter dans
og tre markante koreografer. En forestilling hvor tyngdekraften oppheves på en
måte du aldri har sett før.

Forestillingen hadde urpremiere ved Orkdal Kulturscene i 2012, og har siden gått sin
seiersgang med gjestespill ved blant annet Trøndelag Teater, Den Norske Opera & Ballett,
USA turné, TV-program og to høythengende priser. Damene fra Orkanger har hatt en
av sine livs opplevelser, og gir nå stafettpinnen videre til Bærum.

Tre koreografer ble invitert til å samarbeide med kritikerroste 7 Fingers, og har
koreografert hvert sitt stykke: Marie Chouinard , Victor Quijada og Marcos Morau.

Ordinærpris: kr. 340,- / ABBL-pris: kr. 245,7 fingers («Les 7 doigts de la main») fra Montreal ble startet i 2002 av syv talentfulle sirkusartister, som ønsket å skape en ny form for sirkuskunst hvor grensene
mellom akrobatikk og samtidsdans blir visket ut. De beveger grensene for hva
som er mulig på scenen, og høster priser verden over.

«Completely crazy and absolutely magnificent»,
Radio-Canada

Ordinærpris: kr 480,- / ABBL-pris: kr 340,-

Les mer og bestill billetter til alle
forestillinger på: www.baerumkulturhus.no
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Nye boliger for ungdom
I disse dager sender vi inn byggesøknad for 26 nye 2- og 3-roms leiligheter
i Emma Hjorths vei 92, nær Sandvika. Boligene ligger sydvendt, med fin
utsikt over Bjørnegård og med glimrende solforhold.
Prosjektet består av 16 stk. 3-roms leiligheter på 47 m2 BRAs og 10 stk.
2-roms leiligheter på 40 m2 BRAs. Til alle boligene hører en eksklusiv
parkeringsplass på terreng, som følger leiligheten ved salg samt en utvendig
sportsbod på 5 m2.

Boligene vil bli utlyst for salg i neste
nummer av ABBL nytt, som kommer ut
i løpet av mai 2016.
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Fra Sandvika: Følg E16 mot
Hønefoss, ta av til venstre i rundkjøringen mot Vøyenenga. Neste
rundkjøring til venstre og følg
Skuiveien forbi Kirkerudbakken.
Følg veien før man svinger til høyre
ved avkjørselen til E16 retning
Sandvika. Ta av til andre vei til høyre
opp Emma Hjorts vei. Følg denne
veien opp bakkene til rundkjøringen
og følg veien rett frem.
Boligprosjektet ligger på tomten
syd for Emma Hjorts vei 90.
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Forventet ferdigstillelse sommeren 2017.
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Alle leilighetene leveres med bredbånd
tilknytning.

For å bli tildelt bolig, kreves det at søkeren er under 35 år, har minimum 5 års botid i Bærum, eller fast arbeidsted i Bærum.
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3-roms leiligheten er lik 2-romsleiligheten,
men leveres med et ekstra soverom på
gavlen.

Boligene fordeles etter ansiennitet blant
medlemmene.

D1
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Det kan også etableres en liten sittegruppe på adkomstbalkongen, eventuelt
sammen med naboen.

Ved planlegging av boligene er det lagt
vekt på mest mulig rasjonell utnyttelse av
plassen. Alle boligene får entré med god
plass til garderobeskap. Badet leveres
med dusjhjørne og plass til vaskemaskin
og tørketrommel. Egen kjøkkenkrok i
tilknytning til stuen. Stuen er planlagt for
en liten sittegruppe. Plass for storskjerm
og en spiseplass. Fra stuen fører en dør ut
til balkong, eller uteplass på terreng.

Hvordan selges boligene?

D1
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Boligene retter seg mot bærumsungdom
i etableringsfasen.

D1
89x209

Soverommet har plass til en dobbeltseng.
I tillegg leveres det en innvendig bod.
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Kort beskrivelse av leilighetene
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V1 (EI30)
69x169

6300
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C

For nærmere opplysninger om boligene,
kan du kontakte
Erik Kvam Johansen i ABBL Eiendomsmegling
Tlf. 67 57 40 65 – mobil 977 27 222
E-post: ekj@abbl.no
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Benytt din fastelektriker

ABBL medlemmer
sparer penger

Ring 815 00 004
og få gratis befaring!

Gjennom samarbeidet mellom Lefdal Installasjon AS og
Asker og Bærum Boligbyggelag AL har du som medlem
fordeler. Vi gir deg rabatter som virkelig monner:

20% på våre materialpriser
10% på våre timepriser
Til ditt hjem tilbyr vi blant annet:
• Elektriker -alt av el-installasjoner og service
• Energisparing -råd for lavere strømregninger
• EL-sjekken -kontroll av ditt el-anlegg

w w w. l e f d a l . n o

-30%

UTVALGT SOLSKJERMING

02514

-30%

GARASJEPORTER

Få gratis befaring med gode tips og råd, egen produksjon
på Kløfta og opptil 15 års garanti. Markisemannen/Lunex
leverer til alle typer boliger, borettslag og næringsbygg.

Vi gir deg LIVSTIDSGARANTI

SIGVARTSEN
STEININDUSTRI

GRAVSTEINER

NAVNETILFØYELSER OG OMARBEIDELSER

Ingen fordyrende mellomledd
Oslo-distriktets største utvalg
• Ring og få tilsendt GRATIS katalog
• 12% rabatt ved henvisning til annonsen
• Alle prisklasser
•

Asker & Bærum VaktmesterKompani

Renhold
Gartnertjenester
Garasjefeiing/vasking
Mindre flytteoppdrag
Bortkjøring av søppel

•

AVD. GRORUD: TRONDHEIMSV. 457, OSLO. TLF: 22 80 30 70
AVD. SANDVIKA: INDUSTRIV. 10, SANDVIKA. TLF: 67 52 10 30
WWW.SIGVARTSEN.NO

67 15 00 88
post@abvk.no - www.abvk.no

MATtips
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Tekst og foto: Hilde Bringsli

Ttips
Roten
MAtil
alt godt
Ovnsstekte rotfrukter slår sjelden feil. Eneste ulempen er kanskje at det er lett
å forspise seg? Denne langpannen med rotfrukter er litt hot, men er du ikke
så glad i chili, smaker den like bra uten.

Ingredienser
Gulrøtter, gjerne i ulike farger
Poteter
Søtpotet
Pastinakk
Sellerirot
Persillerot
Rødbeter
Jordskokk

Fremgangsmåte

Eller en blanding av det du har for hånden

Sett ovnen på 225 grader

Marinade:

(til ca. 1 kilo rotfrukter)
Bland sammen:
½ dl olje
½ dl appelsinsaft
Ca. 1 ss honning
Ca. ½ ss sennep
½ chili, hakket chilie uten frø (kan sløyfes)
En liten bit ingefær, finhakket
1 fedd hvitløk, finhakket
Salt og pepper

Kutt rotfruktene i omtrent
like store biter
Stek rotfruktene i ca. 30 minutter
med litt olje og noen klatter
godt smør
Ta langpannen ut og bland inn
marinaden og la formen stå
i ytterligere 15 minutter

Tips!
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Gammel, sliten og altfor liten
Når garasjen har blitt gammel og utslitt er det tid for å bygge nytt. Dagens biler blir
dessuten stadig større og mange eldre garasjer rommer ikke de nye bilene. I enkelte
boligselskaper står et flertall av garasjene fulle av hageredskap, sportsutstyr og bildekk,
mens bilene står parkert ute – det er ikke plass til dem i garasjen.
I sameiet Nadderud Hageby begynte
de for seks år siden å planlegge hva de
skulle gjøre med garasjene fra 1963. De
eksisterende garasjene var gamle, utslitte
og oppfylte ikke de krav til høyde, bredde
og lengde som dagens biler krever. Den
ene rekken var blitt skjev, og til slutt ble
det besluttet å sette opp nye garasjer.
Diskusjonene blant beboerne var naturlig
nok mange. Skal man reparere det som
er ødelagt, skifte porter eller bygge nye
garasjer, er naturlige temaer å vurdere.
– Vi kom til slutt frem til at det var mest
hensiktsmessig å bytte alle garasjene. For
å få dette til endret vi driftsformen til å bli
et garasjesamvirke. Det var nøkkelen til å
få det økonomiske til å gå opp. Gjennom
samvirket fikk vi lån som kunne fordeles og

betales av garasjeeierne gjennom fellesutgiftene, forteller styreleder Per Stokke
i Nadderud Hageby Garasjesamvirke SA.
Det eksisterende anlegget besto av 36
garasjeplasser. Det nye garasjeanlegget
inneholder 39 garasjer, med 4 gjesteplasser ute. Garasjene fikk et langt større
volum enn tidligere, med syv og en halv
meter dybde og tre meter bredde. De
nye garasjene har mulighet for en bod
i bakkant, og tre boliger som ikke hadde
garasje fra før, har nå egen garasje.
Et slikt garasjeprosjekt er omfattende
og setter store krav til planlegging og
oppfølging. Styreleder Stokke mener det
var en styrke å sette inn ABBL som teknisk
rådgiver.

– For oss er det avgjørende med god
dialog og tett kontakt med styret, forteller
Tor Audun Andreassen i ABBLs avdeling
for rehabilitering. Det samme gjelder
kontakten med entreprenøren, fortsetter
han.
Tett oppfølging er selvfølgelig viktig,
med byggemøter hver 14. dag og god
og åpen dialog hele tiden underveis,
er Andreassens råd.
– Ellers vil jeg understreke at god
planlegging får du igjen for senere.
Det du ikke planlegger for risikerer du
blir dobbelt så krevende eller mye dyrere
når det dukker opp underveis, avslutter
Andreassen.
God planlegging er nøkkelen til en god byggeprosess.

Garasjene
er små og bilene
står parkert
ute

Mange av dagens biler passer ikke inn i de gamle garasjenleggene
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TAKST
SENTERET
Alt innen elektriske
installasjoner og service.
•
•
•
•

TAKSTMENN I KONTORFELLESKAP

ØNSKER DU Å BLI
MEDLEM I ABBL?

Ventilasjon bolig
Teknisk service og filter
Ventilasjon næringslokaler
Blikkenslagerarbeider
Varmegjenvinning
Takomlegging
E-post: stig.a@bbv.no, tlf.: 67 15 19 30,
adr.: Løxaveien 15, 1351 Rud

Tette Rør?

r
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innvendig og utvendig malerarbeid.

Vi har 30 års
erfaring, og
har utført
arbeid for
ABBL i mer
enn 15 år.

Slependveien 33 - 1338 Sandvika

Pb 80, 2260 Kirkenær
Tlf. 62 94 10 30
Utfører alt av innvendig og Utvendig malerarbeider
Referanser:
mer enn 30-års erfaring
Teknisk forvaltning:
Arild Husebø
E-post: mschoene@online.no
tlf. 67 57 40 09
Referanser: Asker og Bærum Boligbyggelag AL
v/Arild Husebø
Tlf: 67 57 40 09E-post: mschoene@online.no
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Boligbyggelagets hovedoppgave er å skaffe medlemmene bolig – og nye boliger fordeles etter ansiennitet blant
medlemmene. Vi gjør oppmerksom på at et medlemskap kan overføres til nære slektninger – og på den måten
kan man opparbeide ansiennitet som barn eller barnebarn kan ha glede av i fremtiden – i et stadig mer presset
boligmarked.
Som medlem kan du også benytte forkjøpsrett til brukte andelsboliger.
Les mer om dette på side 7 i bladet.

TEGNING AV
MEDLEMSKAP
KOSTER:

Andel
Årets kontingent
Til sammen

kr 300,kr 375,kr 675,-

Deretter påløper kontingent p.t. kr 375,- pr. år.

Fyll ut skjemaet med alle opplysninger og send det til ABBL.
Porto for svarblanketten er allerede betalt. I løpet av noen dager vil du motta giroblankett for betaling.
Ditt medlemskap vil gjelde fra den dato innbetalingen er registrert hos ABBL.
Har du spørsmål, vennligst ta kontakt på tlf. 67 57 40 00.

www.vat.no
www.vat.no
www.vat.no
Vann og Avløpsteknikk
AS
www.vat.no

Vann og avløpsteknikk-59X80.indd 1

Kontakt oss nå for
et godt tilbud på annonsering

ANNONSESALG:

Ca. 65
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www.vat.no
Slependveien
1338 Sandvika
Slependveien
3333- -1338
Sandvika

www.vat.no

Treff lokalmarkedet
i Asker og Bærum
på hjemmebane!
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Vi utfører alt av
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Da er du ikke personlig medlem av boligbyggelaget, men får tilsendt bladet fordi du bor i en bolig
hvor ABBL er forretningsfører.
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Caverion Norge AS
Avd. Sandvika
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Totalleverandør av MALERTJENESTER

av alle
typer innvendige
og utvendige
malertjenester
til
av alle typer
innvendige
og utvendige
malertjenester
til

Vi planlegger, prosjekterer og gjennomfører totalleveransederes sameie
dereseller
sameie
eller borettslag.
Høy
faglig kompetanse
borettslag.
Høy faglig
kompetanse
sammensammen
av alle typer innvendige og utvendige malertjenester tilmed langmed
lang
erfaring
et og
godt
og
varig resultat
våre kund
sikrer
etsikrer
godt og
varig
resultat
for våre for
kunder
Vi planlegger, prosjekterer og gjennomfører totalleveranse averfaring
alle
typer
innvendige
utvendige
deres sameie eller borettslag. Høy faglig kompetanse sammen
malertjenester
til deres
sameie
ellerresultat
borettslag.
• og
Nybygg
og rehabilitering
rehabilitering
med lang
erfaring sikrer
et godt
og varig
for våre kunder • Nybygg
•

• Utvendig
og innvendig
malerarbeid
Utvendig
og innvendig
malerarbeid

Høy
faglig kompetanse
sammen med lang erfaring sikrer et• godt
varig
for våre kunder
• teppelegging
Gulv ogresultat
teppelegging
Gulvog
og
• Nybygg
og rehabilitering

•
•
•

Vi utfører: Fasaderehabiliteringer • Malerarbeider
• Murerarbeider • Malingsfjerning • Blikkenslagerarbeider • Snekkerarbeider • Balkongutbedringer

•

Tlf. 932 18 179

• Samarbeid/
koordinering
med alle håndverksgrupper
• Samarbeid/
koordinering
med alle håndverksgrupper
• Utvendig og innvendig malerarbeid
• Garantiordning
gjennom MLF
• Garantiordning
gjennom MLF
• Gulv og teppelegging
• Tilknyttet
bransjeorganisasjoner
• Tilknyttet
bransjeorganisasjoner
• Garantiordning
gjennom
MLF
og rehabilitering
• Nybygg
Samarbeid/
koordinering med alle håndverksgrupper
• Konkurransedyktige
• Konkurransedyktige
priser priser
• Utvendig
Garantiordning
gjennom MLF
• Tilknyttet
og innvendig
malerarbeid
•uforpliktende
Gratis uforpliktende
befaring
• Gratisbransjeorganisasjoner
befaring og
tilbud og tilbud
• Tilknyttet bransjeorganisasjoner
• Telefon:
Konkurransedyktige
priser
og teppelegging
• Gulv
Konkurransedyktige
priser
67 17
1767
3017
Fax:
17 31901
Mobil:
901Mail:
53 448
Mail: epost@meyerTelefon: 67
17 17 30
Fax:
17 67
31 17
Mobil:
53 448
epost@meyer• Samarbeid/
Gratis uforpliktende
befaring
og
tilbud
morch.no
• morch.no
Gratis uforpliktende befaring og tilbud
koordinering med alle

håndverksgrupper

Ringeriksveien
1339 Vøyenenga.
Hjemmeside
www.meyer-morch.no
Ringeriksveien
189, 1339189,
Vøyenenga.
Hjemmeside
www.meyer-morch.no

Telefon: 67 17 17 30 Fax: 67 17 17 31 Mobil: 901 53 448 Mail: epost@meyermorch.no
Ringeriksveien 189, 1339 Vøyenenga. Hjemmeside www.meyer-morch.no

HJEMMESIDE:

www.meyer-morch.no

...når fagfolk gjør jobben

Alt i glass og glassarbeider
Du har prosjektene, vi har løsningene!

15%

Medlemsrabatt

✂

Asker og Bærum Boligbyggelag
Svarsending 6813
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Vi planlegger,
prosjekterer
og gjennomfører
totalleveranse
Vi planlegger,
prosjekterer
og gjennomfører
totalleveranse
TOTALLEVERANDØR AV MALERTJENESTER

Vi får
ne
jobbe
gjort! t!
t gjor
– God

www.alfa-malermester.no
e-post: raymond@alfamaler.no

|

TOTALLEVERANDØR
AV MALERTJENEST
TOTALLEVERANDØR
AV MALERTJENESTER

Nils Hansensvei 7
Postboks 6587 Etterstad
0607 Oslo

- bygårder
- borettslag/sameier
- eneboliger/rekkehus

nr. 1

Telefon: 67 17 17 30 - Fax: 67 17 17 31
Mobil: 901 53 448 - Mail: epost@meyer-morch.no

prisoverslag!

Utvendig
rehabilitering

|

Dusjvegger, glass over kjøkkenbenk, rekkverk, energiglass, speil, dører og vinduer.

Ring oss i dag, eller send en mail, og be om et godt tilbud

Ring: 67 15 44 50

0095 OSLO

post@haugensglass.no

- Fagkunnskap gir trygghet
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INTERIØR-nytt

Prikken over i-en

Den gamle sofaen i entreen er et gammelt og kjært arvegods,
og har på mange måter satt prikken over i-en, og standarden
for resten av interiøret. Sofaveggen har fått en lekker «bok
hylle-tapet», noe som gir klare assosiasjoner til et bibliotek.
En artig og sjelden løsning i en entré og som bidrar til en aldri
så liten wow-effekt. De øvrige veggene holder en lys farge
hentet fra tapetet, noe som bidrar til å skape helhet.
Det nye gulvet, i gråtonet eik, er også med på å gi rommet
et eksklusivt innslag.

Entré!

En fin måte å forstørre romfølelsen på, er å bruke speil.
Familien valgte et stort speil og satte det på gulvet
mot veggen ved inngangsdøren. Speilet bidrar sterkt til
følelsen av at rommet er større enn det faktisk er, samtidig
som det gir entreen en litt tøff stil.
En annen ting som har gitt en forstørrende effekt i entreen
er den stramme liftgardinen. Ved å feste den i taket, får vi
inntrykk av at vinduet går lenger opp enn det faktisk gjør.

Tekst: Hilde Bringsli / Ifi Foto: Ifi

Godt med oppbevaring

Sliter du med å finne en god løsning på entreen din?
Skal den fylle mange behov og funksjoner?
Med god planlegging og kanskje litt hjelp,
kan entreen bli både praktisk og fin, som denne på Østerås.

Entreen er for mange en
utfordring. Rommet skal fylle
mange funksjoner samtidig
som den skal være hyggelig.
Det er jo tross alt her vi ønsker
folk velkommen inn.
Denne 12 kvadratmeter store
entreen var både mørk og
trang, og til dels uorganisert.
I tillegg er den kvadratisk og
har tre dører og ett vindu som
tar det meste av veggplassen.
Til tross for dette utgangspunktet har entreen blitt lun
og elegant, og fyller familiens
behov for oppbevaring.

Fordi det var få hele vegger å ta av, måtte skyvedørs
garderoben vike for veggfaste modulskap. Skapene dekket
ikke hele behovet for oppbevaringsplass, så familien fikk
laget to skreddersydde kommoder med felles topplate,
som ble plassert under vinduet. Resultatet – en elegant og
romslig kommode med plass til en lekker lampe og hyggelige
interiørdetaljer.

Dette ble brukt:
•	Tapet fra: Cole & Son, Fornasetti Ex Libris
77-11040 – Borge
• Malte vegger: matt maling, farge 1003-Y21R
• Gulv: Epoque Eik, Misty Grey – tarkett
• Liftgardin: utgått, se www.borge.no for alternativer
• Garderobeskap: TALGØ
• Kommoder: GRINDBERG
• Speil, møbler, lamper og annet løsøre: privat
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Returadresse:
Asker og Bærum
Boligbyggelag AL,
Postboks 385,
1301 SANDVIKA

Bredbånd med nok kapasitet
– tilpasset dine behov

ESPERVIK DESIGN/JANUAR 2016

Med superraskt bredbånd fra Canal Digital får du
hastigheten du trenger til hele familien – i dag og
i fremtiden. Les mer på kabel.canaldigital.no

