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Treff lokalmarkedet i Asker
og Bærum på hjemmebane!
«ABBL nytt» – medlemsblad for Asker og
Bærum Boligbyggelag utgis fire ganger
per år og har et opplag på ca. 27.000
eksemplarer.
Kontakt oss nå for et godt tilbud
på annonsering.

ANNONSESALG:

ABBL NYTT

LEDER

Fortsatt sterkt boligmarked
Selv om det er nedbemanning i oljenæringen og svakere
økonomisk vekst, vil det fortsatt være et sterkt bolig
marked. Det er ikke bare den lave renten som stimulerer
boligprisene. Like viktig er kommunenes innsats for
å holde prisene oppe.
Asker kommune har i sin kommuneplan anslått behovet for nye boliger til
ca 350 pr år for å kunne dekke behovet. Det er forventet en befolkningsvekst på ca 1,5 prosent (utenom de ca
135 asylsøkerne som kommunen skal
bosette). For å realisere målsettingen
om 350 nye boliger pr år, har Asker
kommune i kommuneplanen avsatt
rikelig med arealer til boligformål.
I 2015 ble det imidlertid bare gitt byggetillatelse til 150 nye boliger, dvs. en
underdekning på ca 200 leiligheter i forhold til målsettingen. Året før var det
en underdekning på ca 175 leiligheter
i forhold til behovet. Årsaken til de lave
byggetallene er at kommunen sier nei
til langt flere søknader enn de innvilger.
Dette gjelder søknader om utbygging
av områder som Asker kommune har
avsatt til ny boligbygging.
Også i Bærum er intensjonene gode,
men viljen blir svak når naboprotestene
kommer inn. Selv om prosjektene er
i overenstemmelse med kommunens

planer og prosjektene svarer på de målsettinger kommunen har satt, er det allikevel vanskelig å få prosjektene igjennom.
I Bærum skal det løses inn en rekke bolig
eiendommer for å skaffe areal til ny E18.
Det innebærer at man må skaffe tilveie et
antall boliger som erstatningsboliger for
de man innløser. Disse må komme i tillegg
til antall nye boliger for å fange opp
befolkningsveksten og mottak av asylsøkere. Det er et betydelig større behov
for nybygging i Bærum enn det det gis
tillatelse til.
I Oslo har kommunen brukt over 100
millioner kroner på å støvsuge markedet
og kjøpe opp små leiligheter, særlig på
vestsiden i Oslo. Planen er å bosette asylsøkere på en god måte – hvilket jo er gode
hensikter. Men det har altså den nedsiden
at det blir et enda sterkere press på resten
av markedet.
På hvert sitt vis bidrar disse kommunene
til et betydelig prispress på boliger.

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

www.hsmedia.no

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.

Boliger for førstegangsetablerere blir
stadig mer uoppnåelig, og unge mennesker sendes ut av kommunene. Utbudet
av boliger til salgs i vår region er historisk
lavt. Hovedårsaken er at det bygges alt
for lite.
Som svar på dette, utarbeides det i kommunene særskilte planer for å fremskaffe
en viss andel «rimelige» boliger, eller utleieboliger for ungdom. ABBL har bygget
flere slike prosjekter, både i egen regi og
som engasjert forretningsfører for stiftelsene Utleieboliger i Asker og Bærum.
Men også disse prosjektene er vanskelige
å få igjennom. Hovedproblemet med slike
rettede tiltak er at disse boligene bare
vil kunne bli tilgjengelige for et lite
mindretall.
Det er et tankekors at mange yngre
mennesker flytter fra Asker og Bærum for
å finne bolig i Oslo, hvor prisene er enda
høyere. Grunnen er at det i Oslo finnes
et større utbud av mindre, kompakte
boliger. Om kommunene virkelig ønsker
å beholde sine yngre innbyggere, burde
det stilles krav til at de oppfyller sine egne
målsettinger om antall nye boliger pr år.
Når planene lages, skjer det med et
overordnet syn på behov og utviklings
tendenser, mens når man behandler
konkrete søknader, skjer det en for en. Det
er først når man gjør opp status at man ser
at begge kommuner ligger langt under
målene sine.

Jeg tror det kunne være nyttig å følge
med på avstemningene i planutvalg og
bygningsråd, slik at man kan offentliggjøre
hvilke partier som har stemt for eller mot
prosjekter. Slik kan man til kommunevalgkampene stille kommunepolitikerne til
ansvar i forhold til sine partiprogram. Da
kan man måle hva partiene lover, opp mot
hva de faktisk gjør.
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Adm. dir.
Erling Rein

Når man har satt som utviklingstrend at
det skal fortettes i kollektivknutepunkter,
må politikerne være robuste nok til å stå
imot naboprotester. Det er engang slik at
når man skal fortette, vil det komme flere
naboprotester, enn om man skal bygge på
et område der det ikke er naboer.
For å bryte denne trenden, må det bygges
mer – betydelig mer. ABBL bidrar gjerne
med å bygge flere boliger, også flere
rimelige boliger.
Man kan få ned prisen betydelig, hvis det
aksepteres mer kompakte boliger, større
grad av repetisjon og litt lempning på
parkering.
Krav til rullestolradius på bad og soverom
har vært et hinder for å bygge kompakt.
Det skjer en oppmykning av de reglene
nå. Produksjonen blir mer rasjonell og
rimeligere hvis man kan bygge mange like
leiligheter. Man får kanskje ikke arkitekturpriser for slikt, men det bidrar til å dekke
en etterspørsel etter rimelige boliger.
Krav til underjordisk parkering er også et

element som klart gjør boligene dyrere
å produsere.
Verken Asker eller Bærum lider under
arealmangel. Det er utrolig mye plass
i begge kommuner. Det er viljen det
står på.
Bærum har dessuten svære muligheter
i avtalen om utbyggingen av Fornebu.
Kommunen skal i henhold til denne
ha tomt til 800 boliger på gunstige
vilkår. Det har ikke kommet noe særlig
ut av dette de siste 10 årene, så reserven ligger der fortsatt og venter. Jeg
er håpefull til at antallet boliger økes
forholdsmessig dersom Fornebu blir
ytterligere fortettet.
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Ny renovasjonsordning i Bærum
Kommunestyret har vedtatt at alle husstander i Bærum skal ta i bruk
nye b
 eholdere og begynne med ny renovasjonsordning fra og med
våren 2017.
Bærum kommune skal legge til rette
for kildesortering av matavfall, og hus
standene vil få utdelt nye utendørsbeholdere for husholdningsavfall. Kommunens
vedtak innebærer kildesortering av matavfall, plast, papir/ drikkekartong/ papp
samt overgang fra sekker til beholdere.
Kildesortert matavfall skal gå til produksjon av biogass og biogjødsel.
For boligselskaper med mer enn 30
enheter, anbefaler kommunen en nedgravd løsning.

– Det er viktig å presisere at dette ikke er
en fasit for alle, men må vurderes i hvert
enkelt tilfelle. Pris og ikke minst plass
spiller selvfølgelig en stor rolle, forteller
Kjetil Risåsen, seksjonsleder for nybygg
og rehabilitering i ABBL.
Risåsen har bistått flere boligselskaper
med å vurdere hvilken løsning som vil
være mest hensiktsmessig.
– Nedgravd løsning er særlig egnet for
store enheter. Det er viktig å ta med i

beregningen at det trengs et areal av en
viss størrelse for slike løsninger. Prisen kan
dessuten fort bli høy dersom kostnadene
ved innkjøp av anlegget, selve jobben
med å etablere dette, samt de årlige kostnadene for rengjøring og service av kontainerne, skal fordeles på få boligenheter.
For boligselskaper som ikke er så veldig
store, mener Risåsen det kan være en
løsning å samarbeide med andre bolig
selskaper i nærområdet dersom geogra
fien ligger til rette for det.

– Det kan helt klart ha store økonomiske
fordeler å se etter en slik løsning. Ved å
samarbeide kan to boligselskaper spare
både mye penger og selvfølgelig en god
del plass, sier Risåsen.
Et kontaineranlegg trenger et større areal
for å kunne settes opp.
– Når vi jobber som rådgivere for boligselskapene, er vi opptatt av at dette skal
ha en viss forutsigbarhet. Det er viktig at
boligselskapene ikke blir sittende med
økonomiske overraskelser eller utfordringer i forhold til byggemuligheter. Røropplegg og ledningsnett må ikke forstyrres og
dersom boligselskapet har brukt hele sin
utnyttelsesgrad på tomten, kan prosjektet
være søknadspliktig, forteller Risåsen.
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FAKTA RENOVASJONSORDNINGEN
De forskjellige kildesorteringsløsningene:
• Nedgravde kontainere
• Semi nedgravde kontainere
• Fellesløsninger med plastbeholdere
I helt nedgravde kontainere oppbevares alt avfallet under bakken. Disse har et
estetisk fortinn og minimerer forsøpling og luktproblemer. Kontainerne krever
spesiell kompetanse for rengjøring.
I semi nedgravde avfallskontainere oppbevares avfallet delvis under bakken og
består av en kontainer som er cirka to tredjedels nedgravd. Disse har en løftbar
sekk for tømming. Ved begge løsningene tømmes avfallet av renovasjonsbil med
kran. Denne løsningen er mer plasskrevende over bakken og krever en del mer
vedlikehold ved at sekkene byttes underveis når skade oppstår.
Fellesløsninger for mat og restavfall kan være et alternativt tilbud til beboere i
områder med eneboliger i rekke, tomanns-boliger og rekkehusbebyggelse. Dette
er frittstående kontainere som kan brukes av enkelthusholdninger eller større
kontainere som kan brukes av flere naboer sammen.

ELLE mELLE. Foto: Kristin Støylen.

VEDLIKEHOLDSFRIE
VINDUER TILPASSET
DITT BEHOV
Med H-vinduet plus+ kan du selvsagt velge mellom både størrelser, utforming, farger og
sprosseløsninger. I tillegg finnes det ulike glassvarianter med energisparing, solskjerming,
sikkerhetsglass, støydemping og selvrensende glass.
Vi tilbyr spesialløsninger for dine behov. Det er bare du som vet hva som passer deg og din stil.
Kvalitetsvinduer i vinyl som verken trenger skraping eller maling. Du sparer både tid og penger!

hplus.no
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Last ned medlemskortet
elektronisk og ha rabattavtalene lett tilgjengelig.
Send SMS med kodeord
ABBL til 2242

Nytt
medlemstilbud
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Gratis introduksjonskurs i golf
I år har ABBL og Ballerud Golf gleden av å ønske ABBL-medlemmer velkommen
til gratis introduksjonskurs i golf. Introduksjonskurset går over to timer og gir
opplæring i det grunnleggende for deg som gjerne vil prøve ut golf, eller som
føler deg litt rusten. Det blir fokus på å lære hva som er et godt grep, en god
posisjon og riktig sving. Valg av kølle og teknikk for putting er også en del
av kurset.

Trening og hygge FOR ALLE
I hjertet av Bærum finner du Ballerud golfbane. Golfanlegget er perfekt for
et hyggelig ettermiddagsspill, og en super treningsbane for alle som liker golf
eller som har lyst til å prøve seg på sporten. Nå har ABBL og Ballerud Golf
inngått et samarbeid – det betyr at du som er ABBL-medlem får spesielle
fordeler på golfbanen.
Ballerud har fokusert på trening og nærspill og har skapt et intimt golfanlegg med
høy kvalitet. Anlegget har en stor, åpen
driving-range og en korthullsbane med
raske, velholdte greener. Ballerud Golf
passer like godt for nybegynnere som for
elitespillere, og er en bane med spillere
i alle aldre.

Allerede i slutten av april var banen åpen
og Karin Dolven hadde en god dag på driving-rangen. Hun forteller at hun i en alder
av 85 år har stor glede av å spille golf.
– Jeg er veldig glad for at jeg har muligheten til å spille, jeg holder meg aktiv og
så treffer jeg likesinnede, forteller spreke
Dolven.

Golfbanen er en 9-hulls, par 3, parkbane
med høy kvalitet på greenene. Banen er
perfekt for en morgenrunde før jobb, en
runde etter jobb, eller en kveldstur etter
middag. En runde på 9 hull tar 60 til 80
minutter avhengig av erfaring og trafikk.

– På banen treffer jeg folk, både ung og
gammel og det er en fantastisk måte
å komme seg ut på. Jeg liker at det er
sosialt, at det er god trening og selvfølgelig er det litt konkurranse, smiler hun.

Ballerud golfsenter har i mange år satset
stort på juniorspillere og har blitt kåret til
årets juniorklubb. Banen tiltrekker seg alle
aldersgrupper, og er en møteplass for alle
som liker golf, og for dem som kommer
innom for en kaffe og verdens beste vafler.
Tirsdager er det seniorgolf for herrene og
onsdager er det damenes dag på banen.

Kurset har plass for inntil 24 ABBL-medlemmer for hver oppsatte kursdag.
Antall golf-proer vil tilpasses antallet som kommer på kurs. Kursdagene er
tirsdag 31. mai og tirsdag 7. juni. Plasser deles ut etter førstemann til m
 ølla
prinsippet. Om interessen er stor vil det settes opp flere kursdager utover
sommeren.
Bestilling av kurs gjøres på www.ballerud.no eller ring 67 10 61 10 for å booke tid på banen.

For erfarne golfere som ønsker seg en runde
på banen, får ABBL-medlemmer 20% rabatt på greenfee
Greenfee

Hverdager før 15:00

Hverdager etter 15:00 /
Helger og helligdager

Voksen

ABBL medlem: 9 hull kr 120,Vanlig pris: 9 hull kr 150,-

ABBL medlem: 9 hull kr 150,Vanlig pris: 9 hull kr 190,-

Junior

ABBL medlem: kr 100,Vanlig pris: 9 hull kr 120,-

ABBL medlem: kr 100,Vanlig pris: 9 hull kr 120,-

Kurs

Veien til Golf 10% rabatt
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Boligsalg UTEN STRESS
De fleste som selger
boligen sin, gjør det fordi
de nettopp har kjøpt seg
en ny – og etter det går
det plutselig veldig fort.
Vanlig tid fra kjøp til overtakelse er i dag
mellom én og tre måneder. Det betyr at du
innen denne tid skal ha funnet en god eiendomsmegler, klargjort boligen for salg, hatt
visninger og budrunde. Etter alt dette må du
fortsatt sitte igjen med nok tid til å komme
deg ut av din gamle bolig og inn i den nye.

lomfinansiering som må til for å få dette
regnestykket til å gå opp. Med mellom
finansiering forstås et midlertidig lån for
å finansiere den nye boligen, frem til man
har solgt og fått oppgjør for den gamle.
Tid er som kjent penger, og det er dyrt å
mellomfinansiere.
Med jevne mellomrom dukker det opp
en bolig for salg som gir deg helt motsatt

situasjon – selger ønsker en lang overtakelse, noen et helt år før boligen overføres til
ny eier.
Det er tilfellet for Sidsel og Morten Ole
Berner, som skal selge sin to-etasjes leilighet sentralt på Bekkestua. De kontaktet
megler Reenskaug etter at de hadde funnet
seg en ny bolig. De har kjøpt en nyoppført
leilighet som er innflytningsklar først over

– Mange opplever det som en ganske
stressende tid. Og selv om det er en spennende prosess å bytte bolig, er det nok en
del som lurer på hvordan i all verden de
skal klare å bli ferdig i tide, sier Jan Erik
Reenskaug i ABBL Eiendomsmegling.
Det største stressmomentet er gjerne hvor
lang tid det tar å selge den boligen man
allerede eier. Veldig ofte er det en mel-

Leiligheten på Bekkestua har vært et godt hjem for Sidsel og Morten Ole Berner

Renovere
eksisterende

balkonger

eller bygge ut
og glasse inn?
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nyttår i 2017. Da Reenskaug fortalte at han
tidligere har solgt flere boliger med lang
overtakelse, likte ekteparet ideen om å
selge nå og ha god tid før overtakelse.

Ekteparet Berner er spent på markedets
mottakelse av en bolig med lang overtakelse. Men bekymret trenger de ikke å
være.

– Vi ønsker ro rundt salgsprosessen og vi
liker tanken på å slippe stress og jag når
det nærmer seg overtakelse av den nye
leiligheten. Vi håper dessuten at det kan
være en god opplevelse også for den som
kjøper denne boligen, de vil jo få bedre tid
på sin egen flytteprosess, sier Morten Ole
Berner.

– Vi har god tid og det betyr at vi ikke
trenger å ta til takke med noe. Vi har en fin
leilighet å selge og vi har tid til å vente på
rett kjøper, sier Berner.

Også i forhold til markedsføringen av
boligen, ser megler Reenskaug at denne
måten å selge på har sine fordeler.

Sidsel og Morten Ole Berner med
eiendomsmegler Jan Erik Reenskaug

|

– Dette er jo en lys og fin, nesten ny bolig,
som står seg godt i enhver sesong. Men
det er klart at det er hyggelig å kunne vise
den frem på sitt aller beste. Leiligheten har
en særlig stor terrasse, som fra tidlig vår til
utpå høsten, nærmest blir som en ekstra
stue. Det er et viktig element som er hyggelig å få vise frem, sier Reenskaug.

Jan Erik Reenskaug gleder seg til å legge
leiligheten på Bekkestua ut for salg i mai
og håper flere kan la seg inspirere til å ta
tilbake kontrollen over eget boligkjøp- og
salg på denne måten.
– Om man bremser opp og tar styringen
så blir jo kjøps- og salgsprosessen en mye
hyggeligere opplevelse, tror han, og fortsetter – jeg mener det viktigste er å finne
den formen som passer best for enhver
som skal flytte. Jeg tror mange ikke tenker
over at det kan være en mulighet å bremse
opp litt, og jeg vil gjerne vise at det finnes
mange muligheter, avslutter Reenskaug.
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Vedlikeholdsspyling kan
spare deg for store skader
og utgifter!
Såpe, mat, fett og hudrester tærer på
rørveggene og kan skape hull, skader,
samt blokkeringer i rørene. I verste tilfelle
kan kloakk flyte opp i leiligheten. Disse
problemene jobber vi med daglig.
Med vedlikeholdsspyling holder du rørene
rene og åpne, du unngår lukt, blokkeringer
og uønskede «husdyr», og ikke minst
sparer du deg for store utgifter.

På tide å tømme sandfang!
Vi tømmer og rengjør sandfang og
slukrister. Fulle sandfang og slamkummer/
rister vil omsider føre til blokkering av
utløpet fra kummen. Vannet vil stige, og
dette kan få alvorlige konsekvenser for
omgivelsene og skape store skader på
eiendom og materiell.
Jevnlig tømming av kummer er viktig. En
avtale med oss innebærer at vårt firma
kommer til faste avtalte intervaller.

RING 08420 DØGNVAKT
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SIKKERHET
TJENESTER OG PRODUKTER
innenfor trygghet og sikkerhet
til alle boliger og bygninger

Anne Marie
Nesse Knudsen

FORKJØPSRETT

15%

Medlemsrabatt
på standard varer

– 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.
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.
– 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.

Lås og beslag | Adgangskontroll | Boligalarm
Bilnøkler | Safe | Våpenskap | Brannvern

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

www.gravco.no

|

Butikk på Rud i Bærum

Trygge Rom AS, Bærumsveien 473, 1351 Rud
www.tryggerom.no | butikk@tryggerom.no | Telefon: 67 80 80 80
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ABBL NYTT

Til NYTTE
og GLEDE

Plantebørsen tilbyr
ABBLs medlemmer
10 prosent avslag
på alle varer.

Planter, blomster og trær
er som skapt for å glede.
Samtidig kan en god hekk
gi en fin avslutning på
hagen og ly for vær og
vind. Med de rette plantene i verandakassen kan du
dessuten skape ditt eget
lune uterom, skjermet fra
innsyn og forstyrrelser.

Hagesenteret er bygd opp på en måte
som gir opplevelse for både store og små.
En lekeseksjon hvor barna kan boltre seg
og en fiskedam med gullfisker. Ellers finnes
det bord og benker i et miljø der du kan
sette deg for å bearbeide ideer og inntrykk
for bruk i egen hage.
Et stort utvalg av hagemøbler, sommerblomster, hekker, stauder og trær sammen
med flotte krukker, morsomt interiør, lysthus
og paviljonger. Du finner faktisk alt hjertet
kan begjære av hagerelaterte ting. Plantebørsen er et frittstående hagesenter, og det

■

ønsker de fortsatt å være. Bergem begrunner dette med frihet til selv å velge hvilke
planter han ønsker å ha i hagesenteret.
– Jeg tror nøkkelen til å drive dette på en
god måte er kjærligheten til faget og til
jorda. Jeg har vokst opp med dette og jeg
blir glad av å se det spire og gro, sier han.
Jeg vil anbefale de som skal fornye hagen
eller som har behov for inspirasjon eller veiledning, til å ta en tur til Plantebørsen, for å
oppleve det flotte miljøet som er skapt der.

Plantebørsen satser på det private markedet, men også boligselskaper og anleggsgartnere får all hjelp de trenger her. Bergem kan også bistå med anbudsregning
når det gjelder større planteleveranser.

■

MED

– Vi har veldig fokus på kvalitet og service,
sier Arild Bergem daglig leder i hage
senteret. Det skal alltid være en gartner
på jobb og kundene skal oppleve å bli
tatt godt vare på, både for salg og god
veiledning.
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Ti minutters kjøretur fra Asker sentrum, rett
etter Lierbakkene finner du Plantebørsen.
Tar du turen hit så får du oppleve blomster
i flotte farger og vakre trær og prydbusker.
Plantebørsen er et av områdets absolutt
flotteste gartnerier. Her finner du alt fra de
vanlige sortene, til vakkert utformede og
bearbeidede planter og trær, og forskjel
lige eksotiske planteslag.
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Medlemsdag
på plantebørsen
29. mai

20% rabatt
på alle varer

Den 29. mai ønsker de dessuten
velkommen til ABBLs medlemsdag der det gis 20 prosent rabatt
på kjøpet. Kaffe og noe godt ved
siden av stiller de også med.
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Ta med
medlemskortet
og gjør en god
sommerhandel.

Inntil 30% på utvalgte terrassemarkiser

Når du kommer som privatkunde og trenger tips og råd, anbefaler vi at du har med
et bilde av området det skal plantes på.
Da er det enklere for de ansatte å gi deg
den beste hjelpen.

Eksklusivt til ABBL-kunder:
Inntil 30% rabatt på terrassemarkiser!
Tilbudet gjelder t.o.m. 30.06.16

30%
raba

tt

Kristoffer H. Fleddum
kristoffer@scandic.no
468 55 551

www.scandic.no - post@scandic.no -

04990
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FOREBYGGING

av vannskader i boligselskapene

rehabilitering av det skjulte anlegget. Det
oppstår dessverre mange skader i dette
området i bygget og eier av en leilighet
i et boligselskap kan gjerne minne styret
på ansvaret de har for å oppgradere
anlegget.

Boligselskapets ansvar:
Boligselskapet har ansvar for drift, vedlikehold og rehabilitering av rørsystemet. Man
kan avdekke mye gjennom en kamerakontroll, blant annet sprekker i avløpsrørene.
Det man ikke kan avdekke er tykkelsen
på rørene. Her er det rørenes levetid og
bransjens erfaringer som tilsier når man
bør vurdere rehabilitering. Når det gjelder
tappevann og radiatorkretser, lar det seg
ikke filme. Det er dessverre først når man
erfarer lekkasjer at man innser at det er tid
for rehabilitering.
– Det er meget fornuftig av boligselskapene å sette av midler til denne type
rehabilitering. Det er en kostbar affære og
noe man ikke kommer utenom, forteller
Risåsen. Det gjelder å følge med og sørge

Forsikringsselskapene varsler økning i forsikringspremie for skader på vannrør.
2015 var et krevende år for forsikringsselskapene med økte utbetalinger ved
vannskader i bygg. Som følge av dette varsler de en økning i premie for de
boligselskapene som har mest skader.
– De aktuelle boligselskapene risikerer å
få opp til 25 prosent økning i forsikringspremie. Det understreker hvor viktig
det er å forebygge og oppgradere, sier
Kjetil Risåsen, seksjonsleder for avdeling
nybygg og rehabilitering i ABBL.
Rør i boligselskaper er komplekse og har
flere brukere, derfor har de mer slitasje
enn rørene på en frittstående bolig.
Vedlikehold kreves oftere for boligselskaper. Forventet levetid for rør er cirka 50 år.
Vi vil belyse for boligselskapene og
beboere hvilke tiltak som bør gjøres for
å minimere risiko for skader.

Beboers ansvar:
For å opprettholde en god standard på
sanitærutstyret, er det viktig å foreta et
regelmessig vedlikehold av armaturene
på bad, toalett og kjøkken med vanlig

vask. For toaletter som er frittstående,
gjelder vanlig vask og man kan med fordel
helle litt salmiakk ned i sisternen for å få
løsnet humus som legger seg her.
Ved lekkasjer fra sanitærutstyr må man
umiddelbart ringe en rørlegger som kan
skifte pakninger eller armaturer da lekkasjer kan skape store følgeskader.

Vedlikehold av avløpssystemet
hos hver enkelt beboer:
Sluk av eldre årgang kan man rense med
hendene, eller eventuelt med en børste
der hvor man kommer til. Deretter skal
sluket stå en time med salmiakk før man
skyller dette grundig med varmt vann.
Nyere sluk med egne slukkopper løftes
ut og avfall kastes. Koppen kan skylles i
vasken. Begge sluktyper krever en jevnlig
rutine med vask, for å unngå uønsket lukt.

Vask på bad, wc og kjøkken har en egen
vannlås som bør renses et par ganger i
året, kanskje oftere hvis det oppstår lukt.
Bruk gjerne salmiakk og varmt vann og
hell oppi. Husk at kjøkkenets utslagsvask
er til vann og ikke fett! Fett bør man avkjøle og kaste i sorteringen til matavfall.
For å unngå vannskader i leiligheten, er
det viktig å opprettholde og oppgradere
våtrom i boligen. Det er mange forskjel
lige aktører som utfører en våtromsrehabilitering i markedet i dag, så husk og be
om referanser og sjekk disse grundig før
en avtale skrives. Sjekk også at de har
våtromssertifikat.
Når det gjelder det skjulte anlegget
i veggene så er det ikke beboer eller
eiers direkte ansvar. Det er styrets ansvar
å sørge for nødvendig vedlikehold og

for å skifte røranlegget når det nærmer seg
rørenes levetid.
I forbindelse med utskifting av det
kommunale vann- og avløpsnettet, utfører
kommunene ukentlig lekkasjetester også
inn i det private rørnettet. Man må være
klar over at boligselskapene kan få pålegg
om utbedring av røranlegg eldre enn 1980
dersom det påvises lekkasjer.
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Oppsummering:
– De fleste typer vannskader er kostbare
å utbedre. Vår klare anbefaling er å forebygge hele veien, følg med og rengjør
jevnlig. Da slipper du skade på boligen
din og ikke minst reduseres risikoen for
å få en stadig høyere forsikringspremie,
avslutter Risåsen.
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RØRHANDEL

din TOTALLEVERANDØR AV BAD
• Rørleggere
• Butikk og utstilling
• Total renovering av bad
• Snekkere/flisleggere
• Rørdeler

Aqua Clean Sela
Dusjtoalett.
Renhet med et tastetrykk.
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Arbeidsuke i ABBL
Første uken i april i år fikk ABBL besøk av tre gutter
fra Bekkestua ungdomsskole. De skulle ha arbeidsuke
hos oss og var spente på hva det ville si å jobbe i et
boligbyggelag. Fire dager etter oppstart var en fornøyd
gjeng klar for å oppsummere sitt besøk.
Ludvik Hembre fulgte ABBLs avdeling for nybygg og rehabili
tering, mens Kristoffer Longva Eriksen og Henrik Westvik
Kristoffersen fulgte arbeidet til teknisk forvaltning.
– Jeg synes det var gøy å jobbe her, morsommere enn skole. Jeg
lærte flere praktiske ting og likte at det var mindre rutinejobbing
enn på skolen, sier Westvik Kristoffersen, som forteller at han
gjerne vil bli ingeniør.

Fra venstre: Henrik Westvik Kristoffersen, Ludvik Hembre og Kristoffer
Longva Eriksen

– Det var spennende å lære om hva man gjør, og jeg likte at
det er variert og at man jobber både på kontor og mye ute, sier
Longva Eriksen.
For ABBL er det en positiv erfaring å ha elever på arbeidsuke.

– I arbeidsuken ble guttene med for å se på forskjellige utfordringer som vi står ovenfor i vår hverdag. De fikk også bli med
for å besiktige utbedring etter vannskade og takarbeider på
boligblokker. Etter å ha hatt besøk av Kristoffer, Ludvik og Henrik
sitter vi igjen med en positiv følelse av at vi kan rekruttere folk
til håndverkeryrket. Gutta var blide og positive å ha med ut på
befaringer, forteller Roy Arnesen, ingeniør på teknisk avdeling
i ABBL.

– Jeg synes det er fint at ungdom ønsker innblikk i hva vi på
teknisk og rehabilitering i ABBL jobber med. Det er positivt om
elevenes besøk her kan bidra til at rekrutteringen til byggfag
øker, for det trengs fremover. Hvem vet, kanskje en av dem havner hos ABBL i fremtiden, sier Arild Husebø, seksjonsleder
for teknisk avdeling.

NYHET!
Glow rimfree
Vegghengt

Her er det 20.000
liter søppel

Duofresh

Innbygningssisternen
som fjerner vond lukt.

VELKOMMEN TIL

RØRHANDEL
Gamle Ringeriksvei 5 • 1369 Stabekk • Tlf: 67 13 75 76
kontakt@rorhandel.com • www.rorhandel.com • www.lboe.no

17

Totalleverandør av nedgravde avfallsløsninger
Vi håndterer hele prosessen fra befaring til ferdig anlegg, inkludert prosjektering og
avklaring med etater. TT-Teknikk er også leverandør av andre tjenester, som drenering,
utskifting av VA-ledninger, bygging av støttemurer, asfaltering eller annet anleggsarbeid.
Vi har 30 års erfaring med graving for borettslag, sameier og huseiere.
Ta kontakt for gratis befaring!

www.tt-teknikk.no / post@tt-teknikk.no / Tlf: 02490
RØRFORNYING

RØRINSPEKS JON
RØRINSPEKSJON

GRAVEARBEID

VEDLIKEHOLDSSPYLING
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Gratis kurs i HMS/internkontroll for boligselskaper
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Sydhellinga Boligsameie

Orientering i lover og forskrifter kan være vanskelig for styreledere og styremedlemmer i boligselskaper. Asker og
Bærum brannvesen har derfor utarbeidet et gratis undervisningsopplegg om HMS-arbeid i boligselskaper.
Kursinnhold
Lover og forskrifter
Systematisk HMS (igangsettelse, kartlegge, planlegge og prioritere tiltak og oppfølgning.
Risikovurdering
Grunnprinsipp i brannvernarbeidet
Generell brannsikkerhet

Emma Hjorths vei 92

•
•
•
•
•

Dato: Onsdag 2.juni 2016 Kl: 18.00 – 20.00 Sted: Asker brannstasjon.
Det er maks 25 plasser (inntil 2 personer per sameie).
Ved mange påmeldinger vil det bli holdt nytt kurs i løpet av høsten 2016. Ta kontakt for spørsmål eller påmelding:
Alexander Colle, e-post: alexander.colle@asker.kommune.no, eller Magnhild Moe,
e-post: magnhild.elisabeth.moe@asker.kommune.no
Mer informasjon om brannsikkerhet i boligselskaper finner du på www.abbv.no/borettslag

Leiligheter rettet mot
Bærums-ungdom i etableringsfasen

En av markedets beste forsikringsordninger
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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OM PROSJEKTET

Prosjektet består av 3-roms leiligheter på 47 m2 BRA og 2-roms leiligheter på 40 m2 BRA.
Til alle boligene hører en eksklusiv parkeringsplass på terreng, samt en utvendig sportsbod
på 5 m2.

2015
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SELGER
Eier/utbygger: Stiftelsen Utleieboliger i Bærum (UBB)
(org. nr. 852 021 802).
ANSVAR FOR SALGET
Utbygger har engasjert ABBL Eiendomsmegling til å gjennomføre salget av boligene. Hit kan du henvende deg for
nærmere opplysninger om prosjektet, samtidig som du kan
få råd og veiledning om finansiering og salg av nåværende
bolig.
Ansvarlig eiendomsmegler Ole Kvigne,
TEGNFORKLARING
tlf 932 17 603, ok@abbl.no

vei:
yre

I
EIENDOMMEN
I I Gress
Eiendommens benevnelse
er gnr 47 bnr 468 samt ideell andel
Asfalt
�
av bnr. 469 (veigrunn)
i Bærum
kommune. Eiendommen vil bli
I
I Betongheller Selger tar forbehold om
organisert som et eierseksjonsameie.
evnt. endringer av angitte Grus
seksjonsnumre.
Busker

l�I

Gummidekke

Tredekke
BELIGGENHET
Mur, med gjerde der
Prosjektet ligger i Emma Hjorths
vei 92, nær Sandvika.
h>0,9 m
+62.03
Området ligger sydvendt,
med
fin
utsikt over Bjørnegård og
Eks. punkthøyde
med glimrende solforhold.
Meget
hyggelig
og barnevennlig
Ny punkthøyde
+78.87
område uten gjennomgående biltrafikk.

FASILITETER
Ca. 5 minutter kjøring til Sandvika sentrum med alle typer
fasiliteter som forretninger, restauranter, kino og kulturtilbud.
Ca. 10 minutter gange til bussholdeplass med ekspressbuss
til Oslo.
Området er barnevennlig med flere barnehager, barneskole,
lekeplasser, fotballøkker og store akebakker. På Bjørnegård-
området finnes blant annet ungdomsskole, idrettshall, sandvolleyballbane, basketbane, skøytebane, fotballbane med
kunstgress og flombelysning om kvelden.
BEBYGGELSEN
Prosjektet består av tre bygg, hvor bygg 1 og 2 utlyses i dette
prospektet. Bygg 3 er avsatt for ungdom med lettere psykisk
funksjonshemning og vil bli utlyst separat.
HUS 1
består av 2 leilighetsplan med til sammen 8 leiligheter,
4 stk. 3-roms leiligheter
på gavlene og 4 stk. 2-roms leiligheter
I FORPROSJEKT
på midten.
�splanviak
Leilighetene i 1. etasje har adkomst fra bakkeplan.
E1mma Hjorths vei
Leilighetene i 2. Skanska
etasje
har adkomst fra trapp opp til adkomstNorge AS
balkong.
F -02

Rov. rammesøknad

29.03.16 ICN AAS

o-01

Rammesøknad

22.02.16 ICN AAS
fwv.<llib:

T.,gn

tr:

0ppdf8Q9�r.

Landskapsplan

-·-

HUS 2
består av 3 leilighetsplan med til sammen 6 leiligheter, alle
F-02
LB -- ,.,,...
,� ,,,. .•. 001
3-roms leiligheter.
Oppdragslede•·

Koordlnarsystem·

OPl>drag!lrll'.

H�ydedahm:

OR

605611-01

Tegn.nr.

2

|

Euref 89-UTM32

NN2000

1:200

A1

Leilighetene i 2. etasje har adkomst via gangbru inn til
adkomstbalkong.
Leilighetene i 3. etasje har adkomst fra trapp opp til
adkomstbalkong.
Leiligheten i 1. etasje har adkomst via trapp, ned til terreng.

Emma Hjorths vei 92

Emma Hjorths vei 92

BOD

nr. 3

PROSJEKTBESKRIVELSE

I Emma Hjorths vei 92, nær Sandvika, skal det oppføres nye 2- og 3 roms leiligheter, r ettet
mot Bærums-ungdom i etableringsfasen. Boligene ligger sydvendt, med fin utsikt over
Bjørnegård og med glimrende solforhold.

••••••••••••••••

|

Alle leilighetene i 1. etasje får tinglyst eksklusiv bruksrett til
privatareal på bakkeplan som tilleggsareal.
Leilighetene i 2. og 3. etasje får balkong.

EIER- OG ORGANISASJONSFORM
Prosjektet selges som selveierleiligheter etter Eierseksjons
loven nr. 31/1997. Sameiets navn blir Sydhellinga Boligsameie. Asker og Bærum Boligbyggelag AL (ABBL) er oppnevnt
som forretningsfører for sameiet.
KONSTITUERING AV SAMEIET
Før overlevering av boligene, vil ABBL innkalle til et
konstituerende sameiermøte, for valg av styre blant sameierne. Utkast til vedtekter og driftsbudsjett vil bli vedlagt
kjøpekontrakten.
Stipulerte fellesutgifter til sameiet fremgår av prislisten.
Fellesutgiftene for leilighetene fordeles etter følgende
nøkkel:
50 % likt pr. seksjon – 50 % pr. m2 BRA
Senere justeringer skal skje prosentvis, slik at det innbyrdes
forhold mellom fellesutgiftene forblir uendret.

3
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PROSJEKTBESKRIVELSE
FELLESUTGIFTER
Inkluderer blant annet drift og utvendig vedlikehold, kommunale avgifter, fellesstrøm, vaktmestertjenester, kabel-tv/
bredbåndstilknytning, snøbrøyting/strøing, forretningsførsel
og bygningsforsikring m.m.
Merk at den enkelte kjøper må tegne egen innboforsikring.
PARKERING
Alle leiligheter får vedtektsfestet eksklusiv bruksrett til en
biloppstillingsplass på terreng.

LEILIGHETENE – KVALITET OG STANDARD
Innvendige vegger leveres med hvitmalt overflate.
Taket leveres med hvitmalt, sparklet overfalte.
Gulvene i leiligheten, med unntak av våtrom, leveres med
lakkert eikeparkett.
Bad leveres med fliser på gulv og plater på vegg.
Kjøkkeninnredningen leveres med hvite, glatte fronter
og benkeplate i laminat. Kjøkkenet er ikke forberedt for
integrerte hvitevarer. Kjøkkenet i prospektet viser kun omfang
som ikke kan fravikes. Endelig kjøkkenutforming vil foreligge
før kontraktsmøtet.
AREALANGIVELSER
Prislisten oppgir både BRA (bruksareal) og P-rom (nettoareal
primær rom). BRA-arealet for en bolig er arealet innenfor
boligens omsluttende vegger, inklusive innvendige vegger.
Bruksarealene i prospekt og prisliste er beregnet etter NS
3940:2007. Boligens terrasse og balkong kommer i tillegg
til BRA-arealet, likeledes utvendig sportsbod. Arealet i de
enkelte rom er målt innenfor alle vegger.
P-rom angir nettoareal av alle primære rom i boligen innvendig, inklusiv innvendige vegger. For samtlige boliger omfattes P-rom av følgende rom: Stue, kjøkken, entre, gang, bad/
wc, omkledning/garderobe og soverom. Bod inngår ikke i
P-rom. De enkelte arealer kan variere innenfor +/- 5 prosent.
TILVALG
Det vil bli åpnet for tilvalgsmuligheter etter en på forhånd
definert liste. På grunn av stram framdriftsplan vil tilvalgs
mulighetene bli begrenset.
FREMDRIFT
Forventet byggestart for boligene er 01.09.2016, med forventet ferdigstillelse/ innflytting ca. 14 måneder etter byggestart.
Tidspunkt for endelig overlevering av leilighetene vil
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FORBEHOLD I FORBINDELSE MED BYGGESTRART
•S
 elger tar forbehold om at offentlige godkjenninger av
byggearbeidene foreligger innen 01.08.2016
•S
 elger tar forbehold om at det innen 01.08.2016 er solgt
boliger som tilsammen utgjør minst 60 % av totalverdien.
Selger er bundet av avtalen dersom forbeholdet ikke blir
gjort gjeldende innen 14 kalenderdager etter utløpet
av fristen.

Leilighet type A
2-roms
Bruksareal (BRA) = 40 m2
Primærrom (P-rom) = 37 m2
(stiplet uteplass på terreng for leilighet i 1.etasje)

BALKONG
6 m2

STUE / KJØKKEN
18 m2

Nedforinger, sjakter og innkassinger i himling fremkommer
ikke på tegninger i prospektet.

smal

OMKOSTNINGER
I tillegg til kjøpesummen påløper følgende omkostninger:
•D
 okumentavgift (2,5% av boligens råtomtverdi)
ca kr 11 000,- pr bolig.
• Tinglysing av skjøte kr 525,• Tinglysing pr. panterettsdokument kr 525,• Pantattest kr 202,-

smal

BOD
3 m2

KJØPEKONTRAKT
Leilighetene selges til faste priser.

BETALINGSBETINGELSER
• 1 0 % av kjøpesummen (egenkapital) forfaller til betaling ved
varsling av byggestart. Innbetalingen må være egenkapital.
•R
 est kjøpesum 90 % forfaller til betaling en uke før
overlevering.
•E
 ventuelle tilvalgsbestillinger forfaller til betaling
senest 30 dager etter inngått tilvalgskontrakt.
•H
 jemmelsovergang skjer etter overtakelse og fullt innbetalt
oppgjør.

(stiplet uteplass på terreng for leilighet i 1.etasje)

BALKONG
6 m2

GENERELLE FORBEHOLD I BYGGEPERIODEN
•D
 et tas forbehold om endringer av størrelsen på offentlige
avgifter og gebyrer.
•A
 lle opplysninger i prospektet er gitt med forbehold om
rett til endringer som er hensiktsmessig og nødvendig,
uten at den generelle standarden forringes.
• Innvendige rørføringer fremgår ikke i sin helhet av interiørillustrasjoner og plantegninger.

For forbruker er avtalen regulert av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad mm. (Bustadoppførings
lova). Standard kjøpekontrakt er tilgjengelig hos megler.
Ved evnt. salg etter ferdig stillelse selgers leilighetene etter
bestemmelsene i Avhendingslova.

Leilighet type B
3-roms
Bruksareal (BRA) = 47 m2
Primærrom (P-rom) = 44 m2

SOV
6 m2

SOV 2
7 m2

STUE / KJØKKEN
18 m2

BOD
3 m2

ENTRÉ
5 m2

ENTRÉ
5 m2
BAD
4 m2

SOV
6 m2

BAD
4 m2
T

ADKOMSTBALKONG
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SPORTSBOD
Til hver leilighet vil det medfølge en utvendig sportsbod
på ca. 5 kvm.

bli gitt med 8 ukers varsel. Dette forutsetter at forbehold
i forbindelse med byggestart blir frafalt innen 01.08.2016.

T

ADKOMSTBALKONG

0m

1m

2m

3m

4m

målestokk

Omkostningene forfaller til betaling senest en uke før
overlevering. Det tas forbehold om endringer i satsene for
rettsgebyr.
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PROSJEKTBESKRIVELSE
LIGNINGSVERDI
Da boligen selges som nybygg under oppføring, er ligningsverdi ikke beregnet. Kjøper kan påberegne at ligningsverdi
vil fastsettes til ca. 30 % av kjøpesum.
VIDERESALG AV BOLIGEN/KONTRAKTEN
Det vil ikke bli tillatt å videreselge boligen før den enkelte
kjøper har overtatt boligen og fullt oppgjør er innbetalt til
selger. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres, uten etter samtykke fra selger. Garantier kan ikke
transporteres uten samtykke fra garantist.

SKISSER OG ILLUSTRASJONER
Alle skisser og 3D-illustrasjoner i prospektet er animerte og
gir ikke et eksakt uttrykk for hvordan prosjektet vil fremstå ved
ferdigstillelse. Særlig vil vi presisere at møbler og hvitevarer
som er vist på innvendige 3D-illustrasjoner og planskisser,
ikke er med i leveransen.
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SLIK FORDELES BOLIGENE
MÅLESTOKK
Tegninger i prospektet er nedfotografert og må derfor ikke
benyttes som grunnlag for bestilling av møbler.
AVBESTILLING
Kjøper er ansvarlig for selgers merkostnader eller tap som
følge av evnt. avbestilling etter Bustadoppføringslova.
Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i sin helhet.
ENERGIMERKING
Energimerke C.
VEDERLAG
Selger har inngått følgende avtale med
ABBL Eiendomsmegling:
Provisjon kr 35 000,- inkl. mva.
Provisjonen betales av selger.
HVITVASKING
Megler er pliktet til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot
hvitvasking mv. å gjennomføre legitimasjonskontroll samt
innberette mistenkelige pengeoverføringer.

HVEM KAN KJØPE BOLIG?
Boligene fordeles etter ansiennitet blant ABBL sine medlemmer under 35 år (ved valg
møtedato). Det stilles krav til minimum 5 års botid eller fast arbeidssted i kommunen.
SØKNADSFRIST
Alle søknader må være utfylt på søknadsblanketten «Sydhellinga Boligsameie», som du
finner på nest siste side i bladet. Søkere som ikke overholder søknadsfristen, kan ikke
senere påberope seg prioritet. Slike søkere må i så fall stille bak de som har søkt i rett tid.
Medlemskap må være tegnet senest innen utgangen av søknadsfristen.
Søknadsfristen er satt til: Fredag 03.06.16
Etter søknadsfristens utløp vil søkerne bli invitert til et valgmøte.
Utkast til kjøpekontrakt med alle vedlegg vil sendes ut i forkant av møtet.
VALGMØTE
•
•
•
•

Valgmøtet er planlagt gjennomført torsdag 16.06.16.
Nærmere informasjon om valgmøtet vil bli gitt i invitasjonen.
På valgmøtet vil medlemmene velge bolig i ansiennitetsrekkefølge.
Ved tildeling av bolig blir medlemmet tildelt nytt medlemsnummer og ny ansiennitet,
med virkning fra den dato tildeling fant sted.

KJØPEKONTRAKT
Etter valg av bolig, signeres en avtale/aksept som er bindende for begge parter.
Samtidig setter man opp en dato for kontraktsmøte. Hver enkelt kjøper innkalles
til kontraktsmøte hvor endelig kjøpekontrakt blir underskrevet.
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VELKOMMEN TIL TOMTEVISNING
søndag 29. mai kl. 13.00
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I tillegg plikter kjøper å betale et behandlingsgebyr til selger
på kr 20 000,-. Påkrevde endringer av garantier osv. ved et
evntuelt videresalg bekostes ikke av selger.
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Fra Sandvika: Følg E16 mot Hønefoss, ta av til venstre
Bærum sykehus
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
E16bakkene til rundkjøringen og følg veien rett frem.
veien opp
Boligprosjektet ligger på tomten syd for Emma Hjorts vei 90.

6

7

108

ABBL NYTT

|

nr. 3

|

PRISLISTE

Emma Hjorths vei 92

Seksjon
nr.

Hus nr.

Etasje

Antall
rom

Leil.
type

BRA m2

P-rom m2

Terrasse m2

Pris

Sum felleskost.
pr. mnd. inkl p.plass

1

1

1

3

B

47

44

6

2 800 000

2 600

2

1

1

2

A

40

37

6

2 450 000

2 400

3

1

1

2

A

40

37

6

2 350 000

2 400

4

1

1

3

B

47

44

6

2 600 000

2 600

5

1

2

3

B

47

44

6

2 950 000

2 600

6

1

2

2

A

40

37

6

2 550 000

2 400

7

1

2

2

A

40

37

6

2 450 000

2 400

8

1

2

3

B

47

44

6

2 750 000

2 600

9

2

1

3

B

47

44

6

2 700 000

2 600

10

2

1

3

B

47

44

6

2 650 000

2 600

11

2

2

3

B

47

44

6

2 700 000

2 600

12

2

2

3

B

47

44

6

2 650 000

2 600

13

2

3

3

B

47

44

6

2 850 000

2 600

14

2

3

3

B

47

44

6

2 850 000

2 600

Ansvarlig megler for salg
av boligene i Emma Hjorths vei 92
Ole Kvigne
Megler MNEF
Mobil: 932 17 603
E-post: ole.kvigne@abbl.no
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Barnas Båt
for inntil 2 voksne og 2 barn
Reiseperiode: 24. juni – 20. august 2016.
StenaCruise
for inntil 2 personer
Reiseperiode: Til 23. juni 2016.

SELGE BOLIG?

Få et forsprang med
din lokale ekspert
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.

Skal du selge din nåværende bolig?
Ta kontakt for en uforpliktende verdivurdering av din bolig

8

19

Med gavekort 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 boltre deg i det tropiske badelandet på The
Reef, før du tar nattseilingen tilbake til Oslo klokken 18.30.

Emma Hjorths vei 92
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Vi minner om at gavekortet
fra Stena Line, som var vedlagt
forrige utgave av ABBL nytt,
FORTSATT ER GYLDIG!
ABBL NYTT
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God gammel årgang
Stadig hører vi historier om hvordan seniorene blir
marginalisert i arbeidslivet. Ved nedbemanning og
i ansettelser er det gjerne de eldste som må vike.
Sånn er det ikke i bedriften Gammel Nok i Asker.
Gammel Nok er arbeidsgiver for arbeidslystne,
engasjerte, fleksible og kompetente folk over 50 år.
Oppdragene varierer fra hagestell og vaktmester
tjenester til omsorgs- og sosialt arbeid, og alt
innimellom og på siden.

Initiativtaker og grunder Truls Nordby
Johansen etablerte Gammel Nok etter
pensjonsreformen i 2011. Hans far hadde
på samme tid mistet jobben i nedbemanning – og det lenge før han var klar for
pensjonisttilværelsen. Nordby Johansen
så behovet for en arbeidsplass for spreke
seniorer og ikke minst behovet for noen
som kan jobbe på timesbasis med stort

og smått. Det å ha en å ringe til når en
hylle har falt ned, lyspærer skal byttes
i oppgangen, eller man trenger hjelp til
å rydde ut av garasjen.

Fleksibilitet og trygghet er nøkkelord
Grunntanken er at det skal være lav terskel
for å benytte seg av tilbudet. At alle små
eller store oppgaver som du ellers ikke

helt vet hvordan du skal få gjort er velkommen i Gammel Nok.
– Middelet er eldre som ønsker å hjelpe
andre! Resultatet er økt livskvalitet for
begge parter. Samtidig flytter vi erfaren arbeidskraft til tjeneste- og omsorgssektoren
og bidrar til å gjøre det enkelt å kjøpe slike
tjenester hvitt, sier Ida Festervoll, daglig
leder Gammel Nok Omsorg.

– Det er en flott måte for oss å holde
kontakt med våre ansatte ute på, og så er
det en viktig sosial faktor ved det, forteller
Mats Øverbye, i Gammel Nok praktisk
bistand.
Kanskje er det ikke så rart at Gammel Nok
vant pris for årets sosiale entreprenør i
2015. For dette er en bedrift som bidrar
i flere retninger.

Det settes ære i å være fleksibel og
tilgjengelig på kort varsel. Ikke minst skal
det oppleves som trygt, og så langt det er
mulig, kommer samme person tilbake til
samme oppdragsgiver ved nye oppdrag.

Da Are Odin fikk trøbbel med hjertet, kontaktet Reidun Gammel Nok for hjelp med flere ting.
– Jeg haddde ikke klart meg uten den hjelpen, sier han.

Tar arbeidsgiveransvaret

I tillegg til seniorbemanning for midlertidige og faste stillinger, gir Gammel
Nok praktisk hjelp i hjemmet, både ute
og inne. Oppgavene er alt fra handling
og barnepass til hagestell, snekring og
maling.
Gammel Nok finner du på
www.gammelnok.no eller du kontakter
dem på telefon: 66 90 62 00.

Tanken om at eldre hjelper eldre og at
det gjerne er de eldre som best ser eldres
behov, er sterkt tilstede. Men selv om de
har godt voksen arbeidskraft, er tilbudet
fra Gammel Nok ikke begrenset i alder for
dem som trenger hjelp. Har du et oppdrag så har Gammel Nok en sprek senior
for jobben.

Ida leder arbeidet med omsorgsrettede
oppdrag i Gammel Nok. Hennes oppgave
er å finne rett senior til omsorgsoppgaver
som følge på kafe, kulturelle arrangementer, til lege eller tilstedeværelse for
pårørendeavlastning.

Bedriften satser på en sosial profil og har,
i tillegg til å være en slags arbeidssentral,
også samling for sine arbeidstakere hver
uke.

– Det å nyttiggjøre seg av arbeidskraft fra
godt voksne som fortsatt har mye å bidra
med, er jo helt avgjørende i et samfunn
som får en stadig eldre befolkning. Ikke
minst oppleves det som et gode for de
som på denne måten kan fortsette å
jobbe, forteller grunnlegger Truls Nordby
Johansen.

Grunder Truls Nordby Johansen

– Gammel nok kan ta oppdrag både på
fast- og timesbasis for privatpersoner eller
for boligselskaper og kan være et godt bidrag i flere daglige gjøremål, sier Festervoll.
Hun vil gjerne høre fra mennesker som sitter med ubenyttet arbeidsevne og arbeidslyst og som kunne tenke seg oppdrag. Ikke
minst hører hun gjerne fra alle som trenger
hjelp med forskjellige oppgaver.

Ida Festervoll og Mats Øverbye
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Ring 815 00 004
og få gratis befaring!

-30%

Gratis
befaring

|

UTVALGT SOLSKJERMING

-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 kan hjelpe deg med:
Glassvegger • Dører • Vinduer • Interiørglass • Glass over kjøkkenbenk • Glassrekkverk • Dusjløsninger

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vi er din totalleverandør innen
rehabilitering, vedlikehold og
service.
Asker & Bærum VaktmesterKompani
GLASS OVER KJØKKENBENK
Du kan fint erstatte flisene over
kjøkkenbenken med glass –
det gir en fin effekt og er litt
annerledes!
Glass er enkelt å holde rent, det
er dekorativt og du kan få det i
mange forskjellige varianter.
Det eneste som er viktig å
huske på er at du bruker riktig
glasstype, sånn at du ikke får
problemer med at glasset
sprekker. Hjelp til å velge riktig
type får du av oss.

Ringeriksveien 158
1339 Vøyenenga
post@haugensglass.no
67 15 44 50

|

www.dinglassmester.no

DØRER OG VINDUER
Mange vil si at dører & vinduer
er husets øyne. Hos oss kan du
finne de vinduene & dørene
som passer best for deg og din
bolig. Vi kaller det FRIHET til å
velge.
DUSJLØSNIGNER
Vi leverer skreddersydde
dusjløsninger. Du kommer
med ønsker og vi tilpasser
glasset etter deres behov. Vi er
spesialister på dusj og
dusjløsninger.

GLASSREKKVERK
Det blir mer og mer populært å
bruke glass i rekkverk, både
inne og ute. Og dette er et flott
og svært dekorativt element, i
tillegg til at det også har en
helt klar funksjon. Men vær
oppmerksom på at det stilles
spesielle krav til sikkerhet ved
bruk av glass i rekkverk.
Med sikkerhetsglass kan du
trygt skape interiør med fri
gjennomsikt og rikelig med
dagslys, selv på utsatte steder.

KVALITET I ALLE LEDD
Din glassmester består av
hyggelige glassmestere som
betjener Stor-Oslo, Asker og
Bærum.
Vi hjelper deg gjerne med å
finne gode løsninger som
passer for din bolig!
Med riktig glass kan du spare
tid og penger!
GRATIS BEFARING

dinglassmester.no
Haugens Glass-service AS

Renhold
Gartnertjenester
Garasjefeiing/vasking
Mindre flytteoppdrag
Bortkjøring av søppel

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

Drogseth AS
www.drogseth.no - tlf. 22 32 32 50

Ett firma – alle fag
// Byggentreprenør
// Blikkenslagermester
// Malermester
// Murmester
// Taktekkermester
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I Bærum Kulturhus er det et bredt
spekter av konserter og forestillinger
Medlemmer av ABBL får 30% rabatt på billettprisen til forestillinger
i regi av 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. Du kan kjøpe
inntil fem billetter med ABBL-rabatt til hver forestilling.

aktører. Dans, dukketeater, rockekonserter, teater, musikk
og sang var noen av kunstartene som barna møtte.
Høsten 2016 vil ikke stå tilbake for vårens program.
Følg med på www.baerumkulturhus.no

Jazz i Bærum Kulturhus. Dette er jazzkonserter av høy kvalitet på vår mest intime scene: Underhuset. - Og er artistene
riktig s tore, 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
Dans i Bærum Kulturhus. Bærum Kulturhus har status som
omvandlet til jazz-klubb. Her blir det både riktig stemning samt
regionalt kompetansesenter for dans. Dette er vi svært stolte mulighet til å kjøpe godt å drikke. www.baermukulturhus.no/jazz
av, og det betyr at vi har ambisjon om å være en synlig aktør
som legger til rette for kunstnerisk utvikling, produksjon og
Sandvika Master Series. I Bærum Kulturhus kan du oppleve
formidling av nasjonal og internasjonal dans. I det norske
klassiske musikere som trekker fulle hus over hele Europa. Helt
dansefeltet fremstår Bærum Kulturhus som en av landets
siden starten i 2003 har kulturhuset levert akustisk musikk av
meste aktive scener, med et tydelig blikk for kvalitet.
ypperste klasse, og spesielt Sandvika Master Series imponerer
publikum med sitt brede utvalg av internasjonale og nasjonale
Les mer her: www.baerumkulturhus.no/dans
stjerner. Følg med, og sikre deg billetter når sesongen 2016/2017
legges ut for salg.
Barn i Bærum Kulturhus. Små og store barn fortjener stor
kunst! Vårt motto er at barn fortjener stor kunst. Våren 2016
viste Bærum Kulturhus ni forestillinger med profesjonelle

«ELVEN & HAVET» Nysirkus av Rudi Skotheim J ensen /
Det lille mekaniske loppesirkuset
Urpremiere i Bærum Kulturhus lørdag 10. september kl 18:00. Familieforestilling
Elven & Havet er en familieforestilling av nysirkuskompaniet «det lille mekaniske loppe
sirkuset», med akrobatikk, luftakrobatikk, sjonglering og dans.
Forestillingen tar utgangspunkt i den norske maritime kulturen, historiene og stemningen,
der utøverne på scenen utforsker ulike gjenstander og materialer med maritim tilhørighet
som tauverk, seil, fiskenett, tømmer, fangstredskaper og dykkerklokke med mer.

Husk bare å ta med deg medlemskortet ditt når billettene
sjekkes. Her presenteres tre arrangementer, men i løpet av
høsten og vinteren er det mange, mange flere.

Ideen for Elven & Havet springer ut fra at
materialkunnskapene i vår tid er redusert til
fingerferdigheter med en ipad, laptop eller
smarttelefon. Denne forestillingen er derfor tenkt
som en liten hyllest til alt som er glemt, gikk tapt
og druknet i tiden.
Anbefalt fra 6 år
Ordinærpris: kr. 345,- / ABBL-pris: kr. 245,(begge inkl. avgifter). Barn kr. 170,-

Jonas Alaska Solo
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.

Smak – Sommerøl
Bærum Kulturhus, Foajéscenen, 2. juni

Bærum Kulturhus, Foajéscenen, 15. september
Norsk sanger-/låtskrivertalent med et særegent grep om sin popamerikana: Med slippet
av sitt tredje album i 2015, tok Jonas Alaska det endelige skrittet fra å være ung og lovende
til å befeste sin posisjon som en av de stødigste leverandørene av kvalitetmusikk her til lands.
Som liveartist står Alaska også fjellstøtt, enten det er alene, i akustisk trioformat eller som frontmann med fullt band i ryggen. Til Bærum Kulturhus kommer han som soloartist, der han stripper
låtene helt ned og står på scenen alene. Det ligger an til en konsert der de gode tekstene og
historiene til Jonas kommer til sin fulle rett. Dette er en unik mulighet til å oppleve en av landets
mest spennende artister på nært hold, og det et er duket for en lun høstkveld med vakker musikk.
Ordinærpris: kr. 385,- / ABBL-pris: kr. 205,(begge inkl. avgifter)

Sommeren står for døren med lange lyse kvelder – og hva passer bedre til den lette
sommermaten enn forfriskende lette øl-sorter? Øl-eksperter fra Nøgne Ø guider oss
gjennom kvelden og øser både av sin kunnskap og opp i glassene.
Vi smaker oss gjennom 5 ulike ølsorter og kårer vår egen vinner.
Aldersgrense 18 år
Ordinærpris: kr 405,- / ABBL-pris: kr 290,-

Les mer og bestill billetter til alle forestillinger på: www.baerumkulturhus.no
For å få med deg alle nyheter, spesialtilbud og ekstra informasjon om artister,
teknikere og musikere bør man enten abonnere på nyhetsbrev fra Bærum Kulturhus
– www.baerumkulturhus.no/subscribe eller «like» Bærum Kulturhus på Facebook.
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Vannskade
HVERT ÅTTENDE

minutt

I fjor var det 2700 vannskader i norske hjem
grunnet utette våtrom, 500 av disse skyldtes
dårlig håndverk. Det vil si at det hvert åttende
minutt oppdages en vannskade. De færreste
forsikringer dekker skader som oppstår
som en konsekvens av dårlig utført arbeid
og manglende vedlikehold på badet.

Skadet, eller manglende membran,
kondens og lekkasjer i overgang mellom
membran og sluk, dekkes som oftest ikke
av forsikringen. Slike skader oppstår gjerne
som følge av manglende vedlikehold eller
mangelfullt utført håndverk.
Det er mye som skal avklares og sikres ved
oppussing i våtrom.
– Bor du i leilighet og skal pusse opp
badet, bør du blant annet sjekke med
fagfolk om sluket ditt har klemring. Har det

ikke det, bør det skiftes, forteller Johan
Fredrik Gjersøe i Lommedalen Bygg og
Eiendomsservice AS (LBE).
Skifte av sluk innebærer berøring og
opphugging av murgulv og er søknadspliktig til Plan og Bygg, i tillegg må man
ha uavhengig kontroll.
Vær klar over at myndighetene, gjennom
byggteknisk forskrift (TEK10) setter krav
til FDV dokumentasjon (forvaltning, drift
og vedlikehold).

Skal du selge boligen din er det viktig å ha
grundig dokumentasjon på at regler har
blitt fulgt og at en godkjent våtromsbedrift
har gjort jobben på badet.
– Det å ta snarveier ved oppussing av bad
kan fort bli dyrt. Når baderommet skal
pusses opp, er du på den sikre siden hvis
du benytter fagfolk. Jeg anbefaler å sjekke
referanser og sørge for å bruke håndverker
med våtromssertifikat og lang erfaring på
området, sier Johan Fredrik Gjersøe.

Hva gjør du når du skal pusse opp badet?
•	Vær nøye når du velger håndverks
bedrift, se etter disse merkene:

•	Velg utstyr fra anerkjente leverandører
som har norske spesifikasjoner.
•	Sett opp dine kriterier ved pris
forespørsel og forklar hva du ønsker
å få gjort.
•	Avklar når arbeidet kan gjøres og når
det kan være ferdig
•	Seriøs bedrift leverer sluttdokumentasjon når jobben er utført. FDV.
Når man renoverer et bad, er ofte flere
fagpersoner involvert gjennom prosjektet;
rørlegger, flislegger, murer, elektriker etc.
Det kan ha fordeler å velge en bedrift som
kan koordinere prosjektet mellom de ulike
faggruppene. Enkelte firmaer har også
egne ansatte innenfor de ulike faggruppene, noe som kan gi en ekstra trygghet.

Hvorfor?
	Dyktige våtromsentreprenører er ikke
redd for at referansene sjekkes.
•	Velg de som har de riktige
godkjenningene.
•	Velg en bedrift som kan koordinere hele
prosessen mellom de ulike fagene.
•	Ta ikke snarveier på grunnarbeidet,
som bærende konstruksjon, sluk og
membran.

•	Én person å forholde seg til som
prosjektleder, sømløs prosess,
du sparer tid.
•	Bedre økonomisk kontroll under hele
prosjektet
•	Godkjente produkter og materialer
velges.
• Produkter og materialer plasseres riktig.
•	Orden og ryddighet under hele
prosessen på byggeplass.
•	Sikkerhet, du vet hvem som kommer inn

i huset ditt.

Johan Fredrik
Gjersøe har drevet
LBE i 11 år og han
er opptatt av at det
håndtverksmessige
skal utføres med god
kvalitet
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Rabatter for ABBL-medlemmer
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Østerby Kjøkkenstudio AS
Aamotgården
Rådmann Halmrasts vei 18, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 55 02 80

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.
Disse firmaer gir deg rabatt når du fremviser m
 edlemskort og legitimasjon. Rabattene gjelder ved kontant salg
på vanlige 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)
Avd. Asker:
Skytterveien 121, 1386 ASKER
Tlf. 66 77 19 00
- Trelast 15 %
(gjelder ikke impregnerte materialer
og innvendige paneler)
- Maling 10 %
- Byggevarer 15 %
Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer
og netto prisede varer
Avd. Vollen:
Slemmestadveien 490, 1391 VOLLEN
Tlf. 66 75 37 10

Flügger Farve, avd. Bærum:
Rødskiferveien 1 (Kolsås senter), 1352 KOLSÅS
Tlf. 67 17 05 00
Flügger Farve, Grini
Grini Næringspark 2, 1361 ØSTERÅS
Tlf. 67 14 74 00
Flügger Farve, Høvik
Ramstadsletta 12, 1363 HØVIK
Tlf. 67 11 07 26
Flügger Farve, Bekkestua
Jens Rings vei 30, 1357 BEKKESTUA
20 % på maling, malerverktøy og tapet
Gjelder ikke tilbudsvarer

Besøk oss også på: www.flisekompaniet.no

FLYTTEEMBALLASJE /SØPPELTAXI

ABBL Eiendomsmeling
Kinoveien 3 A, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 57 40 50
www.abbl.no

RYDD & FLYTT
Postboks 16 Alnabru Bedriftssenter
0614 OSLO
Tlf. 22 21 77 35

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

Gratis grønt nummer: 800 41 150
E-post: rydd@online.no
www.ryddflytt.no

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

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

- 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

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

FORSIKRING

OBS! Svært gunstig innboforsikring!
(ved kjøp av forsikring)

Grønt nummer: 800 33 669
(ved melding om skade, endringer i avtale osv.)

www.tryg.no/abbl

Forestilling: 10. september

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

Ny
medlemsfordel
Se side 6

20 % rabatt på greenfee
og gratis 2 timers introduksjonskurs i golf
(se side 6-7)
www.ballerud.no

HAGESENTER
Plantebørsen
St Hallvardsvei 23,
3414 LIERSTRAND
Tlf. 32 84 54 39
10 % på alle varer
Medlemsdag 29.05
20% på alle varer (se side 12-13)
www.planteborsen.no

Ny
medlemsfordel
Se side 12

Jonas Alaska Solo
Norsk sanger og låtskriver
Han utga sitt tredje album i 2015

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

MALING
Star Fabrikkutsalg
Husebysletta 9, 3412 LIERSTRANDA
Tlf. 32 85 74 70
E-post: utsalget@stoncor.com
www.starutsalget.no
20 % på maling, beis, lakk og malerverktøy
Har også gode priser på parkett, laminat
og strier.

MARKISER / PERSIENNER / INTERIØR
SCANDIC markiser – persienner – interiør
O. H. Bangs vei 51, 1322 HØVIK
Tlf. 04990
www.scandic.no
- 15 % på interiør
- 20 % på utvendig skjerming

MINICRUISE

Forestilling 15. september

Stena Line Norge AS
Postboks 764 Sentrum
0106 OSLO

Bærum Musikk- og Danseteater MINI
(BærMuDa mini)

Gavekort som var vedlagt i ABBL nytt 1-2016
er fortsatt gyldig

Bærum Musikk- og Danseteater
(BærMuDa)
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

FamilieCruise på Barnas Båt
For inntil 2 voksne og 2 barn på Barnas Båt.
Standard 4-sengs lugar uten vindu.
Pris fra kr 0,-.
Helgetillegg for utreise fredag og lørdag.
Reiseperiode:
Sommerferien 24.06. - 20.08.
Gebyrfri bestilling på
www.stenaline.no/X416424

LÅSESMED / BOLIGALARM /
PORTTELEFON

StenaCruise
Gjelder for inntil 2 personer.

Trygge Rom
Bærumsveien 473
1351 RUD

Standard 2-sengs lugar uten vindu.
Helgetillegg for utreise fredag og lørdag.

Tlf. 67 80 80 80
E-post: oppdrag@tryggerom.no
Trygge Rom AS finner du på Rud,
vis a vis Dønski VGS,
i bygget der Byggholt/JM Bygg holdt til.
Åpningstider: 07-17 (10-15)
10 % på lagerførte brannskap, våpenskap,
verdiskap og dataskap
15 % på låsrelaterte produkter
20 % på nøkkelkopiering
25 % på postkasse-, ringeklokke- og dørskilt

Reiseperiode: 01.03. - 23.06.
Gebyrfri bestilling på
www.stenaline.no/X216990

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

29

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

Send SMS
L
med kodord ABB
2 0 1
til 2242 og last ned
L
M S K Oat
medlemskortet Eslik
du har rabattavtalene
lett tilgjengelig
■

Tryg
Jeff Pascual tlf. 965 09 571

35 %
30 %

CERTEGO, avd. Asker og Bærum
Kontor og verksted:
Billingstadsletta 14, 1396 BILLINGSTAD
Tlf. 66 77 81 00

2016

S. Sigvartsen Steinindustri A/S

6

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

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

Smak – sommerøl
Øl fra Nøgne Ø – smak av 5 ulike ølsorter og
kåring av vinner

«Elven og havet»
Familieforestilling – nysirkus med akrobatikk,
luftakrobatikk, sjonglering og dans.

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

Ballerud Golf og treningssenter
Ballerud alle 1,
1363 HØVIK
Tlf. 67 10 61 10

Kommende arrangementer i Kulturhuset
(se omtale s. 24-25):

Foajéscenen 2. juni

GLASS OG RAMMER

GOLF

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

NB! Rabatt gis kun ved fremvisning av gyldig
medlemskort!

|

STEIN OG HELLER

MED

FLÜGGER

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

Eller Garderobe-Mannens beste
kampanjerabatt på det aktuelle tidspunkt.

EIENDOMSMEGLING

FARGEHANDEL

GARDEROBE

FLISER

20 % på fliser og lim

ELEKTRO

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

Måltilpassede skyvedørsfronter
Innredninger

Avd. Vøyenenga:
Ringeriksveien 179, 1339 VØYENENGA
Tlf. 67 15 17 70

Rabatt kr 3 800,- ved salg av bolig.

Kr 1 632*

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

www.flugger.no

Flisekompaniet
Oslo og Akershus AS
Hoffsveien 9, 0275 OSLO
Tlf. 22 51 94 00

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

- Innboforsikring (forsikr.sum 1 500 000):
Innbo Ekstra:

25 % på Husebykjøkken
10 % på garderobe

Vi tilbyr gratis brann- og sikkerhetsbefaring
av boliger og næringsbygg.
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INTERIØR-nytt
Er du en av dem som kvier deg for legge sementfliser, finnes det altså fine alternativer. En av de mest
populære designene akkurat nå minner om slitte,
marokkanske fliser.

Marokkanske flørt
Tekst: Hilde Bringsli / Ifi Foto: Ifi

Lyst på et spennende gulv? Fascinert av marokkanske mønstre?
Da kan klikkvinyl, et lettvint og rimelige alternativ
til sementfliser, være løsningen for deg.

Starfloor Click anbefales av det svenske Astma- och Allergiförbundet, blant annet fordi det er fritt fra ftalater, og legges uten lim.

Kombiner farger
Tarketts nye klikkvinylgulv finnes i tre ulike fargekombinasjoner: sort/hvitt, blått og oransje/blått, samtlige
med et marokkanskinspirert flismønster. Du kan selvsagt velge en av variantene, men du kan også kombinere de tre og få et kreativt og høyst personlig gulv.

Enkelt å legge
Klikkvinyl er enkelt å legge selv, og egner seg spe
sielt godt til rehabilitering. Tykkelsen er kun 4-5 mm,
og bordene, eller flisene kappes lett med en kniv.

Vinylkolleksjonen Starfloor Click består
nå av til sammen 20 design og farger.

Delene klikkes sammen, og legges løst oppå det
gamle gulvmaterialet, eller direkte på et rent, tørt
og rett underlag.

Lettstelt gulv
Klikkvinyl har mange positive sider. At det er lettstelt og tåler mye slitasje, er to av dem. I tillegg er
det enkelt å legge. Slik var det ikke tidligere, da
måtte de fleste ha hjelp fra håndverker. Dagens
klikk-vinyl kan nesten hvem som helt legge, og er
du litt handy, blir du kanskje ferdig på en helg.
Klikkvinyl kan brukes i de fleste rom, unntatt
våtrom. Det kan benyttes sammen med gulv
varme, og det tåler vannsøl.
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Benytt din fastelektriker

ABBL medlemmer
sparer penger
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

20

MATtips

år

19962016

ryddig og
effektivt utemiljø

Tekst og foto: Hilde Bringsli

Ttips
A
M
Taco med

salmalaks

• Energisparing -råd for lavere strømregninger
• EL-sjekken -kontroll av ditt el-anlegg
Beholderhus for plast avfallsbeholdere fra 240 - 1000 liter. Polyplank
eller impregnert materiale. Flere fargevalg/ lukeløsninger.

w w w. l e f d a l . n o
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• Elektriker -alt av el-installasjoner og service

02514

|

A part of San Sac Group

BEHOLDERHUS

Til ditt hjem tilbyr vi blant annet:

ABBL NYTT

UTEMØBLER

Åpen for en ny taco-variant?
Hvis du er glad i salmalaks er dette trolig noe for deg.

Ingredienser

(nok til seks tacolefser)

Vi gir deg LIVSTIDSGARANTI
Helt vedlikeholdsfrie utemøbler
i gjenvunnet plast. Kan stå ute
hele året. Flere løsninger.

BUNNTØMTE CONTAINERE

Bunntømte containere
er totaløkonomisk en
god løsning.

NEDGRAVDE CONTAINERE

Fremtidens avfallsløsning for næringsbygg, kjøpsenter, borettslag og
det offentlige miljø. Ofte blir investeringen raskt nedbetalt ved at
renovasjonshåndteringen legges om til mer rasjonell drift.
Kontakt oss for et tilbud.

EnviroPac er en del av San Sac Group som er Skandinavias
ledende leverandør av maskiner og utstyr til kildesortering.
Salg og service i hele Skandinavia!
Tel. 06130 • kundeservice@enviropac.no • www.enviropac.no

Myke tacolefser
1 pk salmalaks (ca. 400 gram)
1/2 pk smøreost, nøytral
1/3 pk tacopulver
En neve fetaost
1,5 lime
Ca. 1 dl lettrømme
En håndfull bønnespirer
1,5 avocado, moses
3 ss hakket rødløk
1/2 ts chili, finhakket
Koriander
Salt og pepper

Fremgangsmåte
1.	Skjær salmalaksen i passe biter og dynk
den i saften av en lime og rør inn taco
krydderet
2.	Lag guacamole av avocado, finhakket rød
løk, finhakket chili og saften av en 1/2 lime
3.	Smør på et fint lag med smøreost
på tacolefsene
4.	Legg deretter på litt rømme, guacamole,
fetaost, salmalaks og bønnespirer
5.	Smak til med salt og pepper, og helt til
slutt - litt koriander (så mye du føler for)
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AKTUELLE TJENESTER

•
•
•
•

TAKSTMENN I KONTORFELLESKAP

TAKSTSENTERET
består av
NTF-autoriserte takstfirmaer.

Lys og varme
Porttelefon
Brannalarm
El. sjekk

Telefon 67 12 41 12
Caverion Norge AS
Avd. Sandvika
Tlf: 67 55 35 00
sandvika@caverion.no
www.caverion.no

www.takstsenteret.no
post@takstsenteret.no

rabatter på våre produkter og
og
Biologer
gir svar!
installasjonsarbeid.
installasjonsarbeid.
Nøytrale råd uten
••
økonomisk
Sjekk av
avinteresse
ditt el.anlegg
el.anlegg
Sjekk
ditt
i sanering.
Rehabilitering
av ditt
ditt
Rehabilitering av
sikringsskapet
sikringsskap
Lystyringer
Vi utfører:
Lysstyringer
Varmestyringer
ENØK
-Varmestyringer
skadeutredning –– ENØK
Tl f: 46 9 75 50 0
Smart
hus
- dokumentasjon
Smart hus Forskningsveien 3b
Alarmer
Porttelefon
Pb 5 Blindern
- prøveanalyser
Alarmer – Porttelefon
0313Oslo
og anbefaler
utbedringstiltak.

www.wiig.no

post@mycoteam.no
www.mycoteam.no

SØKNADSSKJEMA
KLØVER 7
Medlemsnummer:
..........................................................

E-post: stig.a@bbv.no, tlf.: 67 15 19 30,
adr.: Løxaveien 15, 1351 Rud

67 57 20 20

Har du bodd 5 år i Bærum?

JA

¨

NEI

¨

Har du fast arbeidssted i Bærum?

JA

¨

NEI

¨

Oppgi arbeidsgiver: .........................................................................................................................................

Tette Rør?
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Treff lokalmarkedet
i Asker og Bærum
på hjemmebane!
Kontakt oss nå for
et godt tilbud på annonsering

ANNONSESALG:
Pb 80, 2260 Kirkenær
Tlf. 62 94 10 30
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Prioritering av boligtype (sett kryss)
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Skal boligkjøpet helt eller delvis finansieres ved salg av nåværende bolig?
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SYDHELLINGA BOLIGSAMEIE

Ventilasjon bolig
Teknisk service og filter
Ventilasjon næringslokaler
Blikkenslagerarbeider
Varmegjenvinning
Takomlegging
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SØKNADSBLANKETT

TAKST
SENTERET
Alt innen elektriske
installasjoner og service.
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Telefax: 67 54 73 55
Epost: post@abbl.no

¨
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Returadresse:
Asker og Bærum
Boligbyggelag AL,
Postboks 385,
1301 SANDVIKA

ESPERVIK DESIGN

Bredbånd med nok kapasitet
– tilpasset dine behov
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

