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Frisk Asker er en av stolthetene i
våre to kommuner
Søndag 16. oktober byr derfor ABBL
på gratis hjemmekamp når Frisk Asker
møter Kongsvinger Knights.
Alle ABBL-medlemmer som fremviser
medlemskort eller nedlastet medlemskort på telefon, kan ta med seg inntil
4 venner eller familiemedlemmer på
kamp.
ABBL vil også ha aktiviteter knyttet til
kampen som skal bidra til å gjøre dette
til et topp familiearrangement. For alle
dere som bare har sett ishockey på
TV – kom til Askerhallen på søndag
16. oktober, bidra til – og opplev trykket og stemningen under en
hockeykamp.

Asker er en kommune i utvikling
Den forestående sammenslåingen av
kommunene Røyken, Hurum og Asker, til
et nytt «stor- Asker» gir visjoner og åpner
for spennende muligheter – hvis man vil.
Røyken og Hurum har store reserver av
rimelige tomter. Hvis nye stor-Asker ønsker det, kan man åpne for utbygging av
felt med gode og rimelige familieboliger –
boliger som kan tiltrekke seg yngre
mennesker i etableringsfasen.
Stor-Asker kunne fange opp de som ellers
blir presset ut av boligmarkedet i Oslo og
Bærum.
En slik satsing vil i såfall gi den nye kommunen en unik mulighet til å tiltrekke seg
yngre dynamiske mennesker og barne
familier. Dette vil kunne vitalisere kommunen i tiår fremover.

		 Emma Hjorth, byggetrinn II

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:

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.

ABBL NYTT

For å realisere en slik visjon, må det
mellom kommunen og utbyggere inngås
avtaler som sikrer rimelige familieboliger.
Med rimelige boliger, mener jeg ikke
10 % rimeligere, men kanskje 30 %
rimeligere eller mer.

En slik avtale må inneholde
3 elementer:
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shuttlebuss til jernbane og grunnlag for
matbutikk etc.
Dette er ikke nye tanker. Røyken har
allerede hatt suksess med å tiltrekke seg
yngre familier, nettopp ved å satse på god
boligutbygging. Det som er nytt er at den
nye stor-kommunen gir foranledning til,
og har kraft til, å kunne ta et slikt løft, som
for tiår fremover ville kunne definere Asker
som det dynamiske midtpunktet mellom
Oslo og Drammen.

1 Kommunen avstår fra å pålegge
utbygger dyre kostnader for infrastruktur.
2 Utbygger avstår fra å utnytte den
rimelige tomten til ekstra fortjeneste
for seg selv.
3 Det bygges inn forkjøpsrett-mekanisme,
som sikrer at ikke spekulanter kjøper
boligene og tar gevinsten.

Det skrives og sies mye om de
stigende boligprisene

Dette er egentlig ikke veldig vanskelig.
ABBL har erfaring med slike avtaler og har
gjort dette flere ganger tidligere.

Lav rente virker imidlertid inn som en
forsterker på de andre prisdrivende
faktorene.

Det er nettopp det å bygge ut større felt som
er noe av poenget. Det gir mange fordeler.
For kommunen som skal planlegge vei,
vann, skoler og barnehager, er det en
fordel at investeringene kommer samlet.
For barnefamilier vil det være en stor
fordel å kjøpe bolig i et område hvor
det er/kommer mange andre barn.

Viktigst er at produksjonen av nye boliger
er for lav i forhold til befolkningsveksten
og at planleggingstiden er for lang og
komplisert. Det er også en for ensidig
satsing på at utbygging skal skje i kollektivknutepunkter. Det gir et skjevt prispress
mot noen få tomter som sammen med
lang og kostbar planperiode, gir alt for
dyre boliger.

Dersom utbygger kan planlegge for kontinuerlig produksjon over noe tid, vil det ha
mye å si for produksjonsprisen og boligprisen ut til kjøperne. En samlet utbygging
vil dessuten kunne gi trafikkgrunnlag for

Dette gir stor fallhøyde. Vi risikerer en
situasjon hvor utbyggere ikke får solgt nye
boliger selv om det er stor etterspørsel,
rett og slett fordi det som bygges blir for
dyrt.

Adm. dir.
Erling Rein

Det er mange faktorer som virker sammen
her, og lav rente er én av dem, men ikke
den viktigste.

Vi kan ikke bare tilby boliger til de
øverste 20 % av markedet, mens de
resterende 80 % ikke får et tilpasset
tilbud.
At noen kommuner planlegger rettede
tiltak mot enkelte grupper som faller
utenfor markedet, kan være vel og bra,
men hovedproblemet er at hele boligmarkedet er i ubalanse pga. for lang
produksjonstid og for ensidig satsing på
få tomteområder. På disse områdene har
kommunene en mulighet til å bidra til
bedre balanse i markedet. Det dreier seg
om vilje og forutsigbarhet.
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Vedlikeholdsspyling
fra Gravco,
en sikker
investering
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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

www.gravco.no
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Slik får du ditt
medlemskort på mobil:
1. Send ABBL til 2242

ABBLs
medlem
nummer

40 000!

Vivian Brandrud Nuth ønsket seg leilighet i
Sydhellinga Boligsameie. Hun meldte seg inn i
ABBL fordi hun ønsket å sikre seg fortrinnsrett i
det nye boligprosjektet. Hun syntes det var en
morsom overraskelse at hun skulle vise seg å bli
medlem nummer 40 000.
Brandrud Nuth kom på besøk til
oss i Kinoveien i Sandvika for å
feire med kake. Det var et veldig
hyggelig besøk og vi satte stor
pris på å få treffe vårt jubileumsmedlem.
Vivian er en ung jente som nettopp har kommet hjem etter et år
på folkehøgskole. Nå gleder hun
seg veldig til å flytte inn i sin egen
leilighet. Beliggenheten nær
familie og venner og med kort
vei til Sandvika og til bowlingbanen
på Rud, gjør dette til et perfekt
boligvalg for Vivian.
Vi er stolte av å kunne ønske vårt medlem nummer 40 000 velkommen
til ABBL og at det kommer i jubileumsåret for 70 år som boligbyggelag
er jo også en liten bonus.

2. D
 u mottar da den første
meldingen som vist i bildet under.
Trykk på denne lenken for å registrere deg.
3. E
 tter at du har registrert deg,
mottar du en ny SMS med lenke
til ditt medlemsbevis. Medlems
beviset kan du da legge til på
skrivebordet på telefonen.
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Frisk Askers hjemmekam

Frisk Asker er en driver for både treningsglede og nettverksbygging i Asker. Det
leveres idrett på toppnivå og i bredden,
og for alle aldersgrupper gjennom hockey,
både på junior- og senior nivå. Klubben
satser også på fotball og allidrett.

Frisk Asker satser dessuten stort på å løfte
lokalt næringsliv samtidig som de fremmer
hockey-interessen og styrker sin posisjon
som «Askers stolthet».
- Hockey er en fantastisk idrett og jeg har
stor tro på at den er i ferd med å vokse
frem som en folkesport også i Norge, sier
styreleder i Frisk Asker, Øystein Hærem.
Hærem har hockey i blodet og han har
hatt tilholdssted i Askerhallen fra han var
guttunge. Etter en karriere på A laget og
senere som spiller på «old boys» er han nå
styreleder for klubben som han har hatt et
langt og brennende engasjement for.

For tre fire år siden var klubben gjennom
en snuoperasjon, underskudd skulle snus
til entusiasme og overskudd.
- Noe av tanken ble å bygge opp et nettverk– skape en møteplass der man spiller
hverandre gode, forteller Hærem.
Askerhallen er jo allerede en møteplass
for de som er genuint hockeyinteresserte,
men nå skal altså samarbeid og fellesskap
trekkes med til en større arena enn garderoben og ishallen.
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Fra venstre; Markedssjef Fredrick Bråten Haugland, adm dir. i ABBL, Erling Rein og
styreleder i Frisk Asker, Øystein Hærem.

Klubben har en lang historie i Asker
og har mange lojale støttespillere hos
askerbøringer, men gjennom et samarbeid
med ABBL håper klubben å treffe også
fremtidens Frisk Asker-entusiaster.
- Håpet er at Askerhallen skal bli et nav og
en møteplass for alle menneskene som
besøker idrettsparken. Derfor skal Askerhallen i fremtiden være en åpen arena
som inviterer folk inn og viser hvilken fin
idrett ishockey egentlig er, sier en begeistret Øystein Hærem.
Han håper at norsk hockey skal få en
oppsving ved at de har prestert fantastisk og kvalifisert seg til OL, allerede før
sesongen har startet. Ikke minst ser han
hva det betyr for hockeyinteressen at en
av Norges største idrettsprofiler, tidligere
Frisk Asker-spiller, Mads Zuccarello, er en
så flott representant for idretten.

ABBL-medlemmer m/familie og venner ønskes
velkommen til GRATIS kamp i Askerhallen
søndag 16. oktober kl. 1700.
(medlemmer kan ta med inntil 4 gjester,
totalt 5 plasser pr. medlemskap)

Nytt
medlemstilbud

Frisk Asker spiller mot Kongsvinger
For øvrige kamper:
20 % på ord. billettpris
Billetter kjøpes på https://friskasker.no

16. oktober kl 17.00
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Frisk Askers V.S.
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STOR SUKSESS

og nye medlemmer
Fantastisk stemning
og mange flotte
innslag gjorde årets
Byfest i Sandvika til
en kjempesuksess!
Tradisjonen tro hadde
ABBL stand i gågaten.
Nytt av året var at vi
inviterte til Legofest
for alle som hadde
lyst til å bygge
«Nye Sandvika».
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Engasjement i lokale arrangementer er selvfølgelig
veldig hyggelig, men for oss som en lokal aktør er
det også viktig å være ute blant folk. Sandvika
Byfest har utviklet seg flott gjennom de siste årene
og er i dag et sted der små og store møtes til fest
og hyggelig samvær, samtidig får det lokale
næringsliv en mulighet til å vise seg frem.
Lek og kultur møter salgsboder og underholdning.
Nye lukter, lyder og spennende smaker er der for å
bli oppdaget. Sandvika Byfest har kommet for å bli,
og vi kommer definitivt tilbake neste år.

Sandvika Byfest har etablert seg som en spennende
møteplass for Asker og Bærums befolkning. I år som i fjor
var været godt og stemningen fantastisk. Barn og
voksne strømmet til, og det var stor aktivitet på vår stand.
I tillegg til gratis innmelding i ABBL, kunne vi dele ut
gratis billetter til Frisk Askers hjemmekamp den
16. oktober (ABBL kampen), gratis linjal med kalkulator
og heliumballonger som var veldig pulære blant barna.
Fine samtaler, god stemning og mye flott kreativitet
på Lego-bordet gjorde dette til en stor suksess.

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

10

ABBL NYTT

|

nr. 3

|

2016

KAMPANJETILBUD
PÅ NYTT PORTTELEFONSYSTEM

-25%

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.

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
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Sydhellinga Boligsameie
Byggetrinn II

Emma Hjorths vei 84

Leiligheter rettet mot
Bærums-ungdom i etableringsfasen

12

OM PROSJEKTET
I Emma Hjorths vei 84 til 88, nær Sandvika, skal det oppføres nye 2- og 3 roms leiligheter, rettet mot
Bærums-ungdom i etableringsfasen. Boligene ligger sydvendt, med fin utsikt mot Bjørnegård og med
glimrende solforhold.
Prosjektet består av 3 hus med til sammen 26 leiligheter. Byggetrinn 1 som består av hus 1 og 2
ble solgt i sommer. Nå legger vi ut annet byggetrinn som består av hus 3.
Hus 3 består av 12 leiligheter, hvorav 4 er solgt til ungdom med lettere psykisk funksjonshemning.
Hus 3 får adresse: Emma Hjorths vei 84, 1336 Sandvika.

Emma Hjorths vei 84

Det finnes to leilighetstyper, 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.

••••••••••••••••

vei:
yre

BOD

SOLGT!

SOLGT!
HUS 3

13

PROSJEKTBESKRIVELSE
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,
tlf 932 17 603, ok@abbl.no

BELIGGENHET
Prosjektet ligger i Emma Hjorths vei, nær Sandvika. Området ligger sydvendt, med fin utsikt over Bjørnegård og med
glimrende solforhold. Meget hyggelig og barnevennlig
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
Hus 3 er en bygning på 3 etasjer med til sammen 12 leiligheter, 6 stk. 3-roms leiligheter på gavlene og 6 stk. 2-roms
leiligheter i midten.
Leilighetene i 2. etasje har adkomst via gangbru inn til
adkomstbalkong.
Leilighetene i 3. etasje har adkomst fra trapp opp til adkomstbalkong.

EIER- OG ORGANISASJONSFORM
Prosjektet selges som selveierleiligheter etter Eierseksjons
loven nr. 31/1997. Sameiets navn blir Sydhellinga Bolig
sameie. Asker og Bærum Boligbyggelag AL (ABBL) er
oppnevnt som forretningsfører for sameiet. Seksjonene
i hus 3 får seksjonsnummer 15 til 26.
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.
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.

Leilighetene i 1. etasje har adkomst via trapp, ned til terreng.
Alle leilighetene i 1. etasje får tinglyst eksklusiv bruksrett til
privat areal på bakkeplan som tilleggsareal. Leilighetene
i 2. og 3. etasje får balkong.

PARKERING
Alle leiligheter får vedtektsfestet eksklusiv bruksrett til en
biloppstillingsplass på terreng.

Emma Hjorths vei 84

EIENDOMMEN
Eiendommens benevnelse er gnr 47 bnr 468 samt ideell andel
av bnr. 469 (veigrunn) i Bærum kommune. Eiendommen vil bli
organisert som et eierseksjonsameie. Selger tar forbehold om
evnt. endringer av angitte seksjonsnumre.
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PROSJEKTBESKRIVELSE
SPORTSBOD
Til hver leilighet vil det medfølge en utvendig sportsbod
på ca. 5 kvm.
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.

Emma Hjorths vei 84

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
Byggestart for boligene var 15.08.2016, med forventet
ferdigstillelse i perioden 01.09.17 til 01.12.17. Tidspunkt for
endelig overlevering av leilighetene vil bli gitt med 8 ukers
varsel.
GENERELLE FORBEHOLD I BYGGEPERIODEN
•	Det tas forbehold om endringer av størrelsen
på offentlige avgifter og gebyrer.
•	Alle 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.

Nedforinger, sjakter og innkassinger i himling fremkommer
ikke på tegninger i prospektet.
KJØPEKONTRAKT
Leilighetene selges til faste priser.
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 ferdigstillelse, selges leilighetene etter
bestemmelsene i Avhendingslova.
BETALINGSBETINGELSER
•	Hele kjøpesummen forfaller til betaling en uke før
overlevering. Det vil ikke bli innkrevd noe kontantbeløp
ved kontrakt.
•	Eventuelle tilvalgsbestillinger forfaller til betaling
senest 30 dager etter inngått tilvalgskontrakt.
•	Hjemmelsovergang skjer etter overtakelse og fullt 
innbetalt oppgjør.
OMKOSTNINGER
I tillegg til kjøpesummen påløper følgende omkostninger:
•	Dokumentavgift (2,5% av boligens råtomtverdi)
ca kr 11 000,- pr bolig.
• Tinglysing av skjøte kr 525,• Tinglysing pr. panterettsdokument kr 525,• Pantattest kr 202,Omkostningene forfaller til betaling senest en uke før
overlevering. Det tas forbehold om endringer i satsene
for rettsgebyr.
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.
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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Leilighet type A
2-roms
Bruksareal (BRA) = 40 m2
Primærrom (P-rom) = 37 m2

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

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

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

BALKONG
6 m2

BALKONG
6 m2

smal

smal

BOD
3 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

Emma Hjorths vei 84

STUE / KJØKKEN
18 m2

T

ADKOMSTBALKONG

0m

1m

2m

3m

4m

målestokk
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PROSJEKTBESKRIVELSE
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.

Emma Hjorths vei 84

SERVITUTTER
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/ avtaler
som for eksempel gir kommunen rett til å anlegge vannog kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser
om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse
erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg
og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler
for nærmere spesifikasjon av disse.
HVITVASKING
Megler plikter etter LOV-2009-03-06-11 å innberette
mistenkelige pengeoverføringer.

DOKUMENTER PÅ FORESPØRSEL
•	Generell rombeskrivelse for leiligheter og fellesarealer
datert 07.06.2016.
• Plantegning datert 10.06.2016.
• Etasjetegninger datert 10.06.2016.
• Fasadetegninger datert 21.06.2016.
• Grunnboksutskrifter datert 07.06.2016.
•	Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser
for Emma Hjorths vei, del av gnr 47, bnr 4,
planid: 2011018, datert 29.04.2015.
• Utkast til vedtekter Sydhellinga Boligsameie.
• Utkast til driftsbudsjett Sydhellinga Boligsameie.
• Firmaattest Stiftelsen Utleieboliger i Bærum.
• Bustadoppføringslova.
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SLIK FORDELES BOLIGENE
HVEM KAN KJØPE BOLIG?
Boligene fordeles etter ansiennitet blant ABBLs medlemmer under 35 år (ved valgmøtedato).
Det stilles krav til minimum 5 års botid eller fast arbeidssted i kommunen.
SØKNADSFRIST
Alle søknader må være utfylt på søknadsblanketten «Sydhellinga Boligsameie - Byggetrinn
II», 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: Onsdag 19.10.16

VALGMØTE
•
•
•
•

Valgmøtet er planlagt gjennomført onsdag 26.10.16 kl. 18.00.
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
lørdag 15. oktober kl. 13.00–14.00
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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 Hjorths vei. Følg denne
E16bakkene til rundkjøringen og følg veien rett frem.
veien opp
Boligprosjektet ligger på tomten syd for Emma Hjorths vei 90.

Emma Hjorths vei 84

Etter søknadsfristens utløp vil søkerne bli invitert til et valgmøte.
Utkast til kjøpekontrakt med alle vedlegg vil sendes ut i forkant av møtet.
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PRISLISTE

Emma Hjorths vei 84 - Hus 3

Seksjon
nr.

Hus nr.

Etasje

Antall
rom

BRA m2

P-rom m2

Terrasse m2

Pris

Sum felleskost.
pr. mnd. inkl p.plass

15

3

1

3

47

44

6

2 900 000

2 600

16

3

1

2

40

37

6

2 500 000

2 400

17

3

1

2

40

37

6

2 500 000

2 400

18

3

1

3

47

44

6

2 800 000

2 600

19

3

2

3

47

44

6

2 900 000

2 600

20

3

2

2

40

37

6

SOLGT

2 400

21

3

2

2

40

37

6

SOLGT

2 400

22

3

2

3

47

44

6

2 900 000

2 600

23

3

3

3

47

44

6

3 100 000

2 600

24

3

3

2

40

37

6

SOLGT

2 400

25

3

3

2

40

37

6

SOLGT

2 400

26

3

3

3

47

44

6

3 100 000

2 600

Hus 3 - Fasade mot syd

3. etasje
2. etasje
1. etasje

26
22
18

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

25

23

24

21

17

20

19

16

15

SYD

Ansvarlig megler for salg
av boligene i Emma Hjorths vei 84
Ole Kvigne
Megler MNEF
Mobil: 932 17 603
E-post: ole.kvigne@abbl.no
TOTALENTREPRENØR:

ARKITEKT:

ØST

TILTAKSHAVER:

Skal du selge din nåværende bolig?
STIFTELSEN UTLEIEBOLIGER
I BÆRUM

Ta kontakt for en uforpliktende verdivurdering av din bolig

TILTAK:

UNGDOMSBOLIGER I
EMMA HJORTHS VEI
Gnr 47 bnr 468
Gnr 47 bnr 468 (adkomstvei)
BÆRUM KOMMUNE

TEGNEFASE:

HUS – TEGNINGSTYPE OG MÅLESTOKK – LOKALISERING OG UNDERNUMMER

SALG / KONTRAKT

HUS 3 - FASADER SALG 1/100 - SYD

STATUS:

FAG – HUS – TYPE OG SERIE – LOKALISERING OG UNDERNR

OPPR.DATO:

A-EHV 3-3s1-2

KONTROLLERT
2016-06-21

Ole Kvigne
Megler MNEF
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Vi utfører alle typer grunnog utomhusarbeider!

Maskinentreprenør og Anleggsgartnermester - Miljø- og Landskapsentreprenør

Vi er total-leverandør av utstyr for avfallshåndtering!
Markedets mest komplette systemer

Graving og grunnarbeider

Anleggsgartnertjenester

Vaktmestertjenester

Med gravemaskiner i størrelsen 5 til 13 tonn utfører vi alle
typer grave og grunnarbeider.

Vi bygger alle typer utomhusanlegg, både store og små.
Våre kunder er både private
og offentlige.

Vi utfører alle typer
eiendomsdrift og vaktmesteroppdrag.

Ta kontakt for nærmere informasjon
Bærum Hage & Anleggsservice AS
Eineveien 8
1350 LOMMEDALEN

Tlf: 900 51 309
Epost: post@bha.as
www.bha.as

Snøbrøyting, strøing
og feiing
Vi har maskiner tilpasset de
fleste behov.

Bærum Hage &
Anleggsservice as
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Nytt
medlemstilbud

Ny rabattavtale for
våre medlemmer hos DEKK 1
Dekk 1 var en et naturlig
valg som samarbeids
partner for ABBL. Bedriften
har riktignok sitt opphav i
Rogaland, men i dag ligger
hovedkontoret i Asker og
du finner dekkhotellene til
Dekk 1 både på Stabekk
i Bærum og på Hvalstad i
Asker. I tillegg til å være
en solid lokal aktør kan
de tilby gode rabatter for
ABBL-medlemmer.

En sesong gratis
dekklagring hos
Dekk 1 for
ABBLs medlemmer,
deretter 15 % rabatt
på dekkhotell

MEDLEMSTILBUD
Rabatt på dekk og
felger!

Som ABBL-medlem får du en sesong
gratis dekklagring hos Dekk 1, deretter
får du 15 % rabatt på dekkhotell.
Dekkhotell er et lager for dekk i den
sesongen de ikke brukes. Dekkene sjekkes, spyles, kontrolleres og monteres etter
avtale når det er tid for å skifte. Lagring
av dekk er plasskrevende og og dekkhotell
kan være et godt alternativ til lagring i bod
og garasje.
Dekk1 er mer enn et dekkhotell. Våre
medlemmer får også 8 % rabatt på dekk
og felger. I tillegg får man 5 % på toppen
av Dekk 1s kampanjeprodukter.

Det er viktig å vite at alle dekk hos
dekkforhandlere selges med en grunn
rabatt, avhengig av størrelse og pris. Det
betyr at vår rabatt på 8 % kommer oppå
denne grunnrabatten. Ta kontakt med
Dekk 1 og få en pris på jobben og
dekkene, så ser du hva du oppnår.
Selv om dekk og felg er hovedfokus,
leverer de også en rekke andre produkter.
EL-sykkel fra Birk (norsk sykkel importør),
takboks fra Skiguard (produsert på Sigdal
og kjent for sitt design og det å ligge lavt
på taket) og tilhenger fra Brenderup er
andre satsningsområder.
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Vi starter vintersesongen med

ELLEVILLE PRISER
og vi har alltid testvinner på lager

• gratis lagring på dekkhotell første sesong
• 8% medlemsrabatt på butikkpriser
• 5% rabatt på kampanjepriser
Velkommen til Dekk1
Husk å ta med ditt medlemskort!

Dekk1 Asker
Nye Vakås vei 10
1395 Hvalstad
Tlf.: 66 77 77 22

Dekk1 Stabekk
Professor Kohtsvei 83
1368 Stabekk
Tlf.: 23 89 88 35

ABBL NYTT
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Nytt boligprosjekt på
Bekkestua - Nadderudveien 1
Tomtevisninger vil bli fortløpende
annonsert på www.nv1.no og www.abbl.no
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Eksempler på boligtyper
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Se også www. NV1.no

I Boligselskapet Solligården Bolig DA samarbeider Peab
Eiendomsutvikling (50%), NorgesGruppen (30%) og ABBL
(20%) om et nytt boligprosjekt på Bekkestua.
Siden ABBL er medeier i prosjektet, vil ABBLs medlemmer
få fortrinnsrett når det legges ut for salg. Prosjektnavnet
er Nadderudveien 1. Detaljreguleringsplan ligger ute til
høring, med høringsfrist 30. september 2016. I planfor
slaget er det foreslått ca. 67 boliger, fordelt på ulike
størrelser, fra 2-roms leiligheter og opp til store 4-roms
leiligheter. I første etasje blir det butikker mot gaten, blant
annet en dagligvare-butikk.

Beliggenhet
Prosjektet ligger på hjørnet av Nadderudveien og Jens Rings vei, hvor det tidligere
blant annet var en bensinstasjon og en
Seven Eleven-butikk. I tillegg omfattes
prosjektet av 3 tilstøtende tomter.

Adkomst
All parkering for boligene og butikkene
blir lagt i en garasjekjeller under bygningene. Videre er det satt av god plass til
sykkelparkering. Fra parkeringskjelleren
blir det heis til boligene. Over butikkarealene vil det blant annet bli anlagt et
stort, skjermet uteareal som fellesareal
for boligene. Varelevering til butikkene er
separert fra det ordinære parkeringsanlegget og lagt nede i terrenget i den nordre
delen av tomten, skjermet mot boligene.
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Parkering
For å redusere biltrafikken, har Bærum
kommune besluttet å fastsette en maksimumsnorm for hvor mange biloppstillingsplasser som kan bygges i nye boligprosjekter. I dette prosjektet ligger det an
til at hver leilighet får en parkeringsplass,
men dette er ikke endelig avklart.

Utforming
I planforslaget er det vist blokkbebyggelse med 4 etasjer over butikketasjen mot
Nadderudveien og Jens Rings vei, mens vi
mot Fagertunveien foreslår en lav 2-etasjers småhusbebyggelse, for å tilpasse oss
de eksisterende eneboligene i området.
På selve hjørneplassen, Nadderudveien /
Jens Rings vei, er det foreslått et hjørnebygg bestående av 5 boligetasjer, hevet
en etasje over butikknivå. Den slanke
søylen vil gjøre arkitekturen luftigere og
vil gi prosjektet et spennende og markert
uttrykk. (Se illustrasjon eller www.nv1.no).

Denne utformingen er valgt for å møte
det nye torget, som planlegges som erstatning for dagens to rundkjøringer.

Energi
Energi til oppvarming og varmtvann vil i
hovedsak komme fra en egen energisentral basert på jordvarme, dette da dagens
energisentra på Bekkestua ikke har kapasitet og det ikke er fjernvarme tilgjengelig i
området. Den nye energisentralen vil også
kunne levere energi til ABBL og PEAB sitt
fremtidige prosjekt i Bærumsveien 201.
Det utredes om anlegget skal tilpasses slik
at det kan leveres gatevarme til Bærum
kommune.

Spørreundersøkelse
Det å utvikle et boligprosjekt er en kompleks affære, hvor svært mange hensyn må
tas. Med det som utgangspunkt, håper og
tror vi at det allerede er planlagt kvaliteter
og leilighetsstørrelser som vil tilfredstille
mange av ABBLs medlemmer.

Dette ønsker vi å sjekke ut og som midtoppslag i bladet ligger det et spørreskjema, som vi håper at du vil fylle ut så grundig som mulig innen tirsdag 18. oktober
2016. Skjemaet kan fylles ut elektronisk på
vår hjemmeside www.nv1.no / www.abbl.
no eller sendes pr. post.
TOMTEVISNINGER VIL BLI FORTLØPENDE ANNONSERT PÅ WWW.NV1.NO OG
WWW.ABBL.NO
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A part of San Sac Group

ryddig og
effektivt utemiljø

For et

BEHOLDERHUS

Anne Marie
Nesse Knudsen

FORKJØPSRETT

Beholderhus for plast avfallsbeholdere fra 240 - 1000 liter. Polyplank
eller impregnert materiale. Flere fargevalg/ lukeløsninger.

UTEMØBLER

– 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 andelsleilighet 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.

Helt vedlikeholdsfrie utemøbler
i gjenvunnet plast. Kan stå ute
hele året. Flere løsninger.

BUNNTØMTE CONTAINERE

– 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

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
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FORRETNINGSFØRSEL
Et godt tilbud til boligsameier

• ABBL er forretningsfører for ca. 15 500 boliger i Asker, Bærum,
Røyken og Oslo Vest

• Våre samvittighetsfulle forretningsførere sørger for at bolig

ØNSKER SAMEIET ØKT
FOKUS PÅ BRANNSIKKERHET?
Asker og Bærum brannvesen tilbyr mottak
av brannalarmoverføring

Les mer på boligalarmbrannvesenet.no
Tlf: 66 76 42 75

selskapene får den oppfølging de trenger

• ABBL tilbyr, foruten vanlig forretningsførsel, teknisk og juridisk
bistand, revisjon og inkasso

• Vi kan også forestå prosjektledelse og byggeledelse av større
vedlikehold og rehabiliteringssaker

www.abbl.no

Tlf. 67 57 40 00

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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Suksess for medlemsdag
på Plantebørsen
En regnfull søndag i sommer var det
mange ABBL-medlemmer som tok turen
til Plantebørsen for en god handel. Til
tross for været, var det god stemning og
mange som gjorde gode kjøp med 20 %
medlemsrabatt på alle varer. Særlig var det
mange som benyttet sjansen til å skaffe
seg et nytt utemøblement til hyggelige
priser. Plantebørsen har et flott utvalg
av planter, blomster, trær og utemøbler
som gjør at det vanskeligste er å
begrense seg.

Plantebørsen ligger knappe ti minutters
kjøring fra Asker sentrum, på flaten rett
etter Lierbakkene. I sommer inngikk ABBL
en avtale med Plantebørsen om en medlemsdag, der ABBL-medlemmer fikk tilbud
om 20 % rabatt på alle varer og gratis

kaffe og vafler. Det var tydelig at det var et
tilbud som mange ønsket å benytte. Resten
av sesongen får medlemmer 10 % avslag på
ordinær pris. Vi ser frem til ny medlemsdag
i disse fantastiske omgivelsene igjen neste
sommer.
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Bebyggelse sett fra nordøst

60 rimelige utleieboliger
på Emma Hjorth
På vegne av Stiftelsen Utleieboliger i Bærum, vil ABBL forestå oppføringen av 60 nye
utleieboliger. Boligene retter seg mot Bærumsungdom i etableringsfasen. I henhold
til stiftelsens tildelingsregler, skal leietaker være under 35 år, ha minst fem års botid i
Bærum eller fast arbeidssted i kommunen.
Stiftelsen Utleieboliger i Bærum ble opprettet i 1989, med formål å skaffe Bærums
ungdom rimelige utleieboliger. ABBL er forretningsfører for stiftelsen og forestår
stiftelsens byggherreadministrasjon. Stiftelsen har i dag boliger for utleie på
Bebyggelse sett fra nordvest
Bærums Verk, på Solberg og i Heimdalløkka ved Bryn kirke.
OM PROSJEKTET
Prosjektet består av 8 hus, med til sammen
60 boliger, beliggende i Jens Holes vei på
Emma Hjorth.
Alle boligene blir like store, 2-roms
leiligheter på 38 m2.
Alle boligene blir utstyrt med bredbåndtilknytning, som inngår som en del av den
månedlige husleien.

Under boligene blir det bygget en parkeringskjeller, hvor leietakerne kan leie
parkeringsplass.
Stiftelsen har inngått avtale med Skanska
Norge AS om totalentreprise. Prosjektet
utføres av Skanskas distriktskontor i Drammen. Arkitekt er Arkitektkontoret Gasa.
Tomten er stilt til stiftelsens disposisjon av
Bærum kommune og ervervet til tomtetakst, forestått av to individuelle takstmenn.

LEIEVILKÅR
Leilighetene vil bli utleid på tidsbestemte
3-års kontrakter, med mulighet for leietaker til å si opp leiekontrakten med 3
måneders varsel, etter minimum ett års
leietid.
Husleien vil bli kr 7 000,- pr. måned. I tillegg må leietaker betale elektrisk strøm.
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Bebyggelse sett fra nordøst

Bebyggelse sett fra nordvest

Typisk plantegning som viser fire leiligheter i 2. etasje.

2

FREMDRIFT
Byggestart fant sted 15. august
2016 og stipulert ferdigstillelse
er ca. 1. oktober 2017.

OPPHOLD/
KJØKKEN
15,2 m2

OPPHOLD/
KJØKKEN
15,2 m2

OPPHOLD/
KJØKKEN
15,2 m2

OPPHOLD/
KJØKKEN
15,2 m2

vent

10600

vann

BOD
1 m2

BAD
4,2 m2

BOD
1 m2

ENTRÉ
10,0 m2

BOD
2,0 m2

vent

vent

BAD
4,2 m2

s-skap

BOD
2,0 m2
vann

s-skap

s-skap

Boligene vil bli utlyst i ABBL
nytt nr. 2-2017, som utkommer
våren 2017. Utlysningen vil
også rette seg mot kommunale
tjenestebedrifter som skoler,
barnehager, sykehjem og annet
bistandspersonell. I tillegg vil
en utlysningen gjennom Bærum
Næringsråd rette seg mot ansatte i private servicebedrifter.
På grunn av de høye boligprisene i Bærum, har både kommunale og private bedrifter problemer med å rekruttere ansatte til
bistand- og serviceyrker.

s-skap

UTLYSNING AV BOLIGENE
BOD
2,0 m2
vann

vann

BOD
1 m2

BAD
4,2 m2

ENTRÉ
10,0 m2

BOD
1 m2

ENTRÉ
10,0 m2

SOV
6,5 m2

SOV
6,5 m2

BOD
2,0 m2

vent

BAD
4,2 m2

ENTRÉ
10,0 m2

SOV
6,5 m2

SOV
6,5 m2

1

SLUTTORD
Vi håper at dette prosjektet kan
bli et pilotprosjekt for stiftelsen
og at Bærum kommune også
i fremtiden vil bistå stiftelsen
med tomter til dette meget
nyttige formål.

3970

4050

4050

3970

16040

A

B

C

D

E
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Ring 815 00 004
og få gratis befaring!

-30%

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 er din totalleverandør innen
rehabilitering, vedlikehold og
service.

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

SIGVARTSEN
STEININDUSTRI

GRAVSTEINER

NAVNETILFØYELSER OG OMARBEIDELSER

Ett firma – alle fag
//
//
//
//

Byggentreprenør
Blikkenslagermester
Malermester
Murmester

// Taktekkermester

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

AVD. GRORUD: TRONDHEIMSV. 457, OSLO. TLF: 22 80 30 70
AVD. SANDVIKA: INDUSTRIV. 10, SANDVIKA. TLF: 67 52 10 30
WWW.SIGVARTSEN.NO
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Eventyrlig høstdag
med Semiaden
Semiaden har etablert seg som høstens store familie
utflukt i Asker, der barn og voksne kan nye flott natur,
fine aktiviteter og godt selskap. I år hadde værgudene
gjort sitt ytterste for å gi septemberdagen det lille
ekstra. Strålende sol og fin tur-temperatur gjorde nok
at ekstra mange tok turen til årets arrangement.

Oppover bakken ved Sem Gård kom store
og små, med sykler, barnevogner og store
smil. Rundt 350 frivillige bidro til en trygg og
innholdsrik dag for alle deltakerne. Semiaden
kunne trygt feire ti-års jubileum, vel vitende
om at arrangementet har blitt en tradisjon
for mange samtidig som stadig flere har oppdaget denne flotte utfartsdagen.
Programmet var bredt, med turløyper, poster,
aktiviteter og underholdning. Mange frivillige
lag og organisasjoner var bidragsytere til
Semiaden, og ABBL er stolt av å ha deltatt
siden oppstarten. I år delte vi ut buffer/hals
til alle som ville ha og vi bød på gratis inn
melding i ABBL. Det var veldig hyggelig å
møte så mange blide mennesker, og vi ser
frem til neste års arrangement.
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ABBL

SOLGT

Eiendomsmeglerne i ABBL er stadig på befaring i
hus som skal selges. Det å gi en vurdering av hva
en bolig skal prises til er noe de gjør nesten daglig.
Men å gjette boligpris i ukjente boligområder mens
kameraet går – det er ikke noe våre meglere gjør
så ofte.

Det skulle vise seg å bli tre fine dager i vakre Bergen og omegn.

To av våre meglere fikk en opplevelse for livet da de ble valgt ut
til å bli med i et program av «Solgt», som sendes på NRK i høst.
Spenningen var stor da Jan Erik Reenskaug og Erik Kvam Johansen møtte opp på Gardermoen en tidlig morgen i april. De visste
ikke hvor de skulle og før de satte seg på flyet, måtte de levere
inn sine mobiltelefoner, slik at de skulle være uforberedt på pris
nivået på boligene de skulle vurdere.

- Den første boligen vi skulle vurdere pris på var et Townhouse
i tre etasjer rett ved Fløibanen. Vi fikk raskt en magefølelse på
verdien, og den burde vi ha holdt oss til. Men så begynner man å
tenke – kameraet går og du tenker litt for mye fordi du så gjerne
vil gjøre alt rett, sier Reenskaug.

- Vi ante ikke hvor vi skulle og vi var veldig spente på hvordan
det ville bli å reise på tur med Solgt-teamet, forteller megler
Jan Erik Reenskaug.

- Det var helt fantastisk! Vi hadde tre dager i strålende sol og fikk
oppleve masse spennende. Ikke minst ble vi kjent med en super
gjeng på turen, sier Erik Kvam Johansen.
Spenningen var stor da meglerne ble kjørt direkte fra Flesland
og ut til første visning.

- Og det er jo nettopp da man gjør feil, supplerer Kvam Johansen, som kunne fortelle at det ikke ble seier i første runde.

Dag to ble meglerne ført til en bolig som lå like ved
Nordnes Verft.

- Vi kom til en arkitekttegnet, sydvendt villa med fantastisk utsikt.
Den var superlekker, sier Kvam Johansen.

- Vi visste ingenting om hvor vi ville ende før vi kom til huset,
forteller Kvam Johansen. Boligområdet hadde en bebyggelse
som kunne minne om vakre Risør, huset var lite – alt var nytt men i
gammel stil, forteller han videre.

Det skulle vise seg at det ikke er så lett å treffe på pris når man er
i nye markeder, både ABBLs meglere og de to konkurrentene fra
Ullevål bommet på prisen med flere millioner.

Denne gangen gikk det bedre da prisen skulle gjettes og gutta
bommet med kun 50 000 kroner og gikk av med seieren.
- Det var enormt herlig å vinne den runden, sier Reenskaug som
ikke legger skjul på at det selvfølgelig går prestisje i å vinne
«budrunden».

Etter tre dager på tur i Bergensområdet var det tid for å dra
hjem til hverdagen.
- Jeg er så glad for at vi fikk muligheten til å være med på dette
eventyret, avslutter Jan Erik Reenskaug. - Utrolig morsom opp
levelse og ikke minst fantastisk hyggelig reisefølge. Det er jo ikke
til å komme utenom at vi er mer enn gjennomsnittlig interessert i
bolig, og det var utrolig gøy å oppleve dette.

Etter at dag to med filmopptak var avsluttet, tok NRKs Solgtmannskap med seg eiendomsmeglerne på tur med Fløibanen.
Siste visning foregikk et lite stykke utenfor byen, i et ekstravagant
villaområde.

Denne var ny engang

- det var også avløpsrørene i bygget ditt.
TT-teknikk har 30 års erfaring med å vedlikeholde
og fornye rør i borettslag og sameier. Vi undersøker
og fornyer gamle avløpsrør uten et eneste spadetak,
boring eller støy. Vår metode er godt dokumentert,
med blant annet teknisk godkjenning fra SINTEF, og
metoden 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

RØRFORNYING

RØRINSPEKSJON

DRENERING

VEDLIKEHOLDSSPYLING
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Medlemmer av ABBL får 30% rabatt
på billettprisen i Bærum Kulturhus
Bærum Kulturhus og ABBL er samarbeidspartnere. Dette betyr at du som medlem av ABBL kan velge blant over
100 konserter og forestillinger hvert år. Billettene med ABBL-rabatt kjøpes direkte fra www.baerumkulturhus.no,
eller i Kulturhuset. Du kan kjøpe inntil fem billetter med rabatt til hver forestilling. Ta med deg fire gode venner,
og få en flott kveld sammen. Eneste betingelse er at du tar med deg ditt medlemskort når billettene sjekkes.
Her presenteres seks arrangementer, men i løpet av høsten og vinteren er det mange, mange flere.

Bernhoft & The Fashion Bruises, 13. oktober
Jarle Bernhoft tilbake i Bærum Kulturhus med ny supergruppe
Fra debutplata i 2008 har Bernhoft markert seg med en stemme av en annen verden, fantastiske
konserter og spennende låtskriving. Han spilte sist i Bærum Kulturhus vinteren 2015, og da i en fullsatt
Store Sal. Det er ingen som tror at trøkket blir mindre nå, på nøyaktig samme scene. At Bernhoft hører
med blant de aller største ble for alvor klart da albumet «Islander» fra 2015 ble nominert til Grammy i
sjangeren R&B. – Det er første gang en ikke-amerikaner har fått en nominasjon i denne kategorien!
Her er det bare å reservere billetter og sette et kryss i almanakken, en torsdagskveld med
en feststemt Bernhoft med band kan en ikke gå glipp av!
Ordinærpris: kr 480,- / ABBL-pris: kr 340,- (begge inkl. avgifter) Barn/studenter: kr 170,-

Sarah Chang, fiolin og Julio Elizalde, klaver, 14. oktober
En gigant blant vår tids fiolinister fremfører verk av Bartók, Brahms og Franck
Sarah Chang spiller med de beste orkestrene og musiserer i verdens mest prestisjefulle saler. På sjeldent
norgesbesøk, og for første gang i Bærum Kulturhus, løfter Chang, sammen med sin pianist Julio Elizalde,
fram høydepunktene fra det klassiske fiolinrepertoaret på en måte du sent vil glemme.
Sarah opptrer regelmessig i de mest prestisjefulle saler i verdens metropoler og det er en begivenhet
at vi nå skal oppleve Chang i Bærum Kulturhus. Som kammermusiker har hun samarbeidet med artister
som Pinchas Zukerman, Yefim Bronfman , Leif Ove Andsnes, Yo Yo Ma, med flere.
– I thought Sarah Chang was the most wonderful, perfect, ideal violinist I had ever heard. – Lord Yehudi Menuhin.
Ordinærpris: kr 480,- / ABBL-pris: kr 340,- (begge inkl. avgifter) Barn/studenter: kr 170,-

Batsheva Dance Company – Last Work av Ohad Naharin,
11.–12. november
Verdensledende dansekompani kommer tilbake til Sandvika
«The piece is breathtaking for the extraordinary dancing by the Batsheva dancers, and
the way Mr. Naharin can evoke states of pleasure, pain, madness and a kind of animality
— a sheer state of being in the body — through his movement» - Roslyn Sulcas from
The New York Times, July 4, 2015.
Sammen med dansere i verdensklasse viser Ohad Naharin kroppens bevegelser som
det mest humane, gripende form for utrykk. Og markerer dansens unike evne til å berøre
uten ord. Gjennom bevegelse oppstår tilsynelatende et uendelig spekter av følelser og
stemninger i dette fengslende koreografiske verket.
Ordinærpris: kr 480,- / ABBL-pris: kr 340,- (begge inkl. avgifter) Barn/studenter: kr 170,-
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«Angélique Kidjo, 22. november 2016
Superstjernen med den store stemmen og et enda større hjerte
Angelique Kidjo er blitt et symbol på Afrikas kreativitet og energi. Musikken er en unik blanding av hennes
vestafrikanske opphav, kombinert med funk, jazz, soul og latinomusikk.
Benin-fødte Kidjo er en av kontinentets sterkeste stemmer på flere måter. Hun er engasjert i politikk, spesielt
i forhold til det afrikanske kontinents nåtid og fremtid. Hun bruker bevisst musikken som en plattform for
interkulturell kommunikasjon. Hun er kanskje Afrikas største popstjerne, og leverer populære, prisvinnende
album år etter år. Som liveartist er hun helt unik. Et av høstens absolutte høydepunkt!
Ordinærpris: kr. 995,- / ABBL-pris: kr. 670,(begge inkl. avgifter)

Ellen Andrea Wang Trio, 17. november 2016
Med Jon Balke og Erland Dahlen.
I løpet av relativt få år har bassisten, vokalisten, komponisten og bandlederen Ellen Andrea Wang
etablert seg i den norske jazzeliten. Hun er glimrende både som bassist, vokalist og låtskriver!
Ellen blander pop-elementer inn i sin jazzmusikk, og resultatet appellerer bredt. En sympatisk
miks av leken jazz og melodisk pop, der lyriske og røffe partier og akustiske og elektroniske
elementer fusjoneres til en velklingende helhet.
Ordinærpris: kr. 295,- / ABBL-pris: kr. 200,- (begge inkl. avgifter)

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
tilkommer 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.

Sæle jolekveld, 21. desember 2016
Med inderlig og egen vri på julestemningen
En konsert med to fantastiske formidlere fra teater- og folkemusikkscenen. Kjente og mindre kjente
julesanger med drivende nerve: framført lekent og inderlig av Gunnhild Sundli og Aasmund Nordstoga.
Bandet rundt sangerne er Åsmund Reistad og
Daniel Sandén-Warg på strenger og Gjermund Silset på kontrabass - alle blant folkemusikkens beste...

Se egen
omtale
side 39

Ordinærpris: kr. 395,- / ABBL-pris: kr. 260,- (begge inkl. avgifter)

Kjøp billetter før alle andre
Bli abonnent på nyhetsbrev fra Bærum Kulturhus. Da får du muligheten til å kjøpe billetter
før alle andre. Du får de siste nyhetene, spesialtilbud og ekstra informasjon om artister,
teknikere og musikere. Gjør det enkelt her: www.baerumkulturhus.no/subscribe.
Du kan selv sagt også trykke «like» Bærum Kulturhus på Facebook.

Totalleverandør av alle typer glass løsninger

Gratis
befaring
Vi kan hjelpe deg med:
Glassvegger • Dører • Vinduer • Interiørglass • Glass over kjøkkenbenk • Glassrekkverk • Dusjløsninger

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
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Konserten med Gunnhild Sundli
og Aasmund Nordstoga
onsdag 21. desember kommer til
å bli så fin, les hva Avisa Sør Trøndelag
skrev i desember 2015:

Julestemning
i Bærum Kulturhus 21. desember

Velkommen til julekonsert i Bærum Kulturhus. Ønsker du å
oppleve vakker julesang, spise god mat og komme i den
gode julestemningen, er dette kvelden for deg. Konserten
«Sæle jolekvled» med Gunnhild Sundli og Aasmund Nordstoga
begynner kl.18.30 i Store Sal.
Fra klokken 17 er bordene på Foajéscenen juledekket, og
du kan spise god og noe annerledes julemat i form av
julewraps med godt drikke til. La roen senke seg, og gled
deg til konsert.

Medlemmer av ABBL har 30% rabatt på konsertbilletten.
Mat og drikke kan kjøpes samtidig. Men, Foajéscenen er
mindre enn Store Sal, så det er ikke plass til alle rundt bordene
på Foajéscenen sammen med oss. Vær smart å sikre deg både
billetter til julematen og konserten. – Dette blir en stemningsfull
start på julen.
•	Julewraps med litt attåt.
– To store wraps + litt annet julegodt pr tallerken.
• Vegetar-julewraps. – Og så her 2 stk.
•	2 varianter drikke:
Juleøl eller glass vin – Ringi eplemost/mineralvann
Priser:
Mat + alkoholfri drikke, kr 175,Mat + Juleøl/vin, kr 225

PS. Om du fortsatt lurer på dette blir flott, så kan du følge
Gunnhild Sundli på NRK’s Stjernekamp. Programlederne fikk
gåsehud, og kalte hennes innsats første konsertkveld som episk.
• Billetter bestilles på www.baerumkulturhus.no
• Hvert medlem kan ta med seg 4 gjester
- dvs kjøpe inntil 5 billetter med ABBL-rabatt

Inderlig, vakkert og annerledes
Gunnhild Sundli har funnet tilbake til nerven i musikken.
Den ligger i folkemusikken, og det viser hun glitrende i
samsynging med Aasmund Nordstoga.
Denne uka sto de på Gamle Scene ved Trøndelag Teater
sammen med sitt dyktige band bestående av Gjermund
Silseth (bass), Daniel Sandèn-Warg (strengeinstrumenter)
og Åsmund Reistad på (gitar).
Konfekt til slutt
Allerede ved første anslag forsto vi at dette ble en konsert
av de sjeldne. Med «Folkefrelsar til oss kom» sunget
på en inderlig, varm og ekte måte, var tonen satt. Dette
skulle bli en kveld med julesanger sunget med innlevelse,
varme og oppriktighet. Her var ingen svisker; bare mange
gode konfektbiter.
En konsert som er så annerledes, ekte, enkel og uten
noen form for jåleri gjør at vi oppdager tonene, ordene
og musikken på nytt.
Jublende glede
Ikke minst fordi sangene blir presentert på en annerledes
måte, sunget på en ny måte og med et orkester
som spiller glitrende.
For det er ikke hverdagskost å høre «Det hev ei rose
sprunge» i valsetakt, og når det danses til «Jeg synger
julekvad», så kjenner vi med hver nerve i kroppen at
denne sangen handler om å være jublende glad ved
juletider. Da må det danses.
Fortellerkunst
Gunnhild Sundli og Aasmund Nordstoga er hver for
seg mestre når det gjelder stemme- og toneklang. De er
også mestre til å gi de gode, gamle julesangene en folke
visedrakt der rytmefoten er med. I tillegg er Aasmund
Nordstoga en mester i fortellerkunst.
Det store, lille ekstra
I salen ved Trøndelag Teater oppsto det nærmest en
åndelig stemning under konserten. Publikum klappet
hjertelig, men ikke så mye at stemninga som oppsto
mellom scene og sal, ble ødelagt.
Aasmund Nordstoga og Gunnhild Sundli gir noe ekstra
gjennom julekonserten de nå er på turné med. De skaper
stemning, de formidler et budskap og de maner til
ettertanke.
Avisa Sør Trøndelag, 11. desember 2015
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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
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

02514

Vi gir deg LIVSTIDSGARANTI

Asker & Bærum VaktmesterKompani

Renhold
Gartnertjenester
Garasjefeiing/vasking
Mindre flytteoppdrag
Bortkjøring av søppel

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

Inntil 30% på utvalgte terrassemarkiser

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

MATtips
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Tekst og foto: Hilde Bringsli

MATtips

Bruschetta

Bruschetta er supergodt og enkelt å lage, så enkelt at jeg lurer
på hvorfor jeg ikke lager det oftere. Bruschetta er ypperlig
på tapasbordet, det kan være en forrett eller en deilig liten kveldsrett.
Hemmeligheten bak de virkelige gode bruchettaene er gode råvarer.

Fremgangsmåte
Stek baguettskiver i litt olivenolje eller smør i en stekepanne eller i stekeovnen
i noen minutter. Sett dem til avkjøling og gni et hvitløksfedd på skivenes overflate.
Smør deretter på litt basilikumpesto, ha på på en liten skive serrano- eller parma
skinke og litt revet ost. Til slutt legger du på noen tomatbiter og litt persille eller
basilikum. Både mozzarella og fetaost er godt til Bruschetta.
Stek bruschettaene i ovnen på ca. 200 grader i noen minutter til
mozzarellaen har smeltet.

Tips!
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Rabatter for ABBL-medlemmer
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

Bistand uten kostnader - begrenset til 1 time.

- 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

BYGGEVARER

FARGEHANDEL

ASKER TRELAST A/S (XL BYGG)

FLÜGGER

ADVOKATBISTAND
Adv. Kjell Holden
Kinoveien 3 A, 1337 SANDVIKA
Tlf. 95 78 15 15 – www.kjellholden.no

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

Asker:
Flügger Farve Asker
Askerveien 61, 1384 ASKER
Tlf. 66 90 60 90 – E-post: NO47@flugger.com

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

Bærum:
Flügger Farve Kolsås:
Rødskiferveien 1 (Kolsås senter), 1352 KOLSÅS
Tlf. 67 17 05 00 - E-post: NO37@flugger.com

Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer
og netto prisede varer

Flügger Farve Grini
Grini Næringspark 2, 1361 ØSTERÅS
Tlf. 67 14 74 00 – E-post: NO42@flugger.com

Avd. Vollen:
Slemmestadveien 490, 1391 VOLLEN
Tlf. 66 75 37 10
Avd. Vøyenenga:
Ringeriksveien 179, 1339 VØYENENGA
Tlf. 67 15 17 70

DEKKHOTELL BILDEKK OG FELGER
Asker:
Dekk 1 Hvalstad:
Nye Vakås vei 10, 1395 HVALSTAD
Tlf. 66 77 77 22

Ny
medlemsfordel

Bærum:
Se side 20-22
Dekk 1 Stabekk:
Professor Kohts vei 83, 1368 STABEKK
Tlf. 23 89 88 35
- En sesong gratis dekklagring
deretter 15 % rabatt på dekkhotell
- 8 % på dekk og felger
- 5 % rabatt på kampanjeprodukter
www.dekk1.com

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

Flügger Farve Bekkestua
Jens Rings vei 30, 1357 BEKKESTUA
Tlf. 67 53 61 49 - E-post: NO65@flugger.com
Flügger Farve Høvik
Ramstadsletta 12, 1363 HØVIK
Tlf. 67 11 07 26 - E-post: NO38@flugger.com
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
Behjelpelig med tilpassing av fliser.
Utlån av for. fliskutter, kr 10,- pr. dag.

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

GRATIS TILKJØRT VED MINIMUMSORDRE
KR 1 000 inkl. m.v.a.
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!
Tryg
Jeff Pascual tlf. 965 09 571
(ved kjøp av forsikring)

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

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

Kr 1 632*

* 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
Bærum Glassmesterforretning A/S
Bærumsveien 300, 1344 HASLUM
Tlf. 67 53 71 10
E-post: webmail@baerumglass.no
www.baerumglass.no
10 % på glass og speil til bygningsformål samt innramming.
Gjelder ikke faste pristilbud / tilbudsvarer
med arbeid

GOLF

ELEKTRO

Gratis grønt nummer: 800 41 150

Ballerud Golf og treningssenter
Ballerud alle 1,1363 HØVIK
Ring tlf. 67 10 61 10 for å bestille tid på banen

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

E-post: rydd@online.no
www.ryddflytt.no

20 % rabatt på greenfee og gratis 2 timers
introduksjonskurs for medlemmer

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

10 % VTG kurs (medlemspris kr 1 795,- ord. kr 1 995,-)

Rabatt kr 3 800,- ved salg av bolig.

ABBL NYTT

Hverdager før kl. 15:00 - 9 hull - kr 120,Hverdager, helger og helligdager fra kl. 15:00
9 hull - kr 150,Junior kr 100,- hele dagen.
www.ballerud.no

HAGESENTER
Plantebørsen Brødr. Bergem AS
St Hallvardsvei 23, 3414 LIERSTRAND
E-post: post@brbergem.no
10 % på alle varer
På definert medlemsdag gis det 20% på alle varer
www.planteborsen.no

KJØKKEN
Østerby Kjøkkenstudio AS
Aamotgården
Rådmann Halmrasts vei 18, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 55 02 80
25 % på Husebykjøkken
10 % på garderobe

KULTUR
Bærum Kulturhus
Billetter bestilles på
www.baerumkulturhus.no
eller i Bærum Kulturhus (tir-lør 11-16).
ABBL-medlemskort må kunne fremvises
ved kontroll.
30 % på billetter til forestillinger
i regi av Bærum Kulturhus.
Max. 5 billetter pr. forestilling.
Kommende arrangementer i Kulturhuset
(se omtale side 36–37 og side 39):
Bernhoft & The Fashion Bruises
Jarle Bernhoft tilbake i Bærum Kulturhus
med ny supergruppe.
Forestilling: 13. oktober.
Sarah Chang, fiolin og Julio Elizalde, klaver
En gigant blant vår tids fiolinister.
Forestilling: 14. oktober.
Batsheva Dance Company – Last Work av
Ohad Naharin
Verdensledende dansekompani
Forestilling: 11. og 12. november.
Ellen Andrea Wang Trio med Jon Balke
og Erland Dahlen
Miks av jazz og pop
Forestilling: 17. november.
Angélique Kidjo
Superstjernen med den store stemmen og et
enda større hjerte
Forestilling: 22. november
Sæle jolekveld
Inderlig, vakker og annerledes julekonsert
m/mulighet for litt å spise før konserten
starter
Forestilling: 21. desember.
Se nærmere omtale side 39

LÅSESMED / BOLIGALARM /
PORTTELEFON
Trygge Rom
Bærumsveien 473, 1351 RUD
Tlf. 67 80 80 80
E-post: oppdrag@tryggerom.no
www.tryggerom.no
Trygge Rom finner du på Rud,
vis a vis Dønski VGS, i bygget der
Byggholt/JM Bygg holdt til.
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velkommen til GRATIS kamp i Askerhallen
søndag 16. oktober kl. 1700.
(medlemmer kan ta med inntil 4 gjester,
totalt 5 plasser pr. medlemskap)
Frisk Asker spiller mot Kongsvinger
For øvrige kamper:
20 % på ord. billettpris

Ny
medlemsfordel
Se side 6-7

Billetter kjøpes på friskasker.no

Åpningstider: 07-17 (10-15)

STEIN OG HELLER

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

S. Sigvartsen Steinindustri A/S
Avd. Sandvika:
Industriveien 10, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 52 10 30

Trygge Rom tilbyr gratis brann- og
sikkerhetsbefaring av boliger og næringsbygg.

Avd. Oslo:
Trondheimsveien 457, 0962 OSLO
Tlf. 22 80 30 70

NB! Rabatt gis kun ved fremvisning av gyldig
medlemskort!

Avd. Lier:
Husebysletta 39, 3414 LIER
Tlf. 32 84 00 48

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

- 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

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.

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.

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

TAKSERING
Jan-Terje Johansen Takst & Rådgivning
Tlf. 970 70 684
jtjtakst@gmail.com

- 15 % på interiør
- 20 % på utvendig skjerming

Boligtakst -10% på ordinær pris

MINICRUISE

Takstsenteret
Fagertunveien 1, 1357 BEKKESTUA
Tlf. 67 12 41 12 - Fax: 67 12 50 77
www.takstsenteret.no

Stena Line Norge AS
Postboks 764 Sentrum, 0106 OSLO
www.stenaline.no

Takstoppdrag -10 % på ordinær pris

MOBILT MINILAGER

TEATER

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

Bærum Musikk- og Danseteater MINI
(BærMuDa mini)

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

SPORT
Frisk Asker
Brages vei 2 (Askerhallen), 1387 Asker
Tlf. 66 98 82 39 – www.friskasker.no
ABBL-medlemmer m/familie og venner ønskes

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
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INTERIØR-nytt

Kjøkkenfornyelse
Tekst: Hilde Bringsli / Ifi Foto: Ifi

Har du lyst på et nytt kjøkken, men ikke klar for å hive ut det gamle?
Her har du ti tips til hvordan du kan fornye kjøkkenet ditt.

1. Start med en grundig vask
Det er trolig lettere enn du tror å male den gamle kjøkkeninnredningen. Med godt forarbeid og gode pensler
kan du få et kjempefint resultat. Start med å vaske ned
kjøkkenet, enten med salmiakkvann eller husvask. På den
måten fjerner du gammelt fett og malingen sitter bedre.
2. Slip lett for bedre heft
For å få best mulig heft, er det lurt å slipe overflatene lett
med en slipekloss. Er skapdørene laget av MDF, må du
ikke pusse for hardt på kantene, for da kan de trekke til
seg vann og svelle.
3. Skapdørene kan henge på under arbeidet
Hvis du vil spare tid, er det helt greit å la skapdørene
henge på mens du maler. Start med det som kalles speilet
på døren, deretter tar du kanter og ramtre. Det er smart
å gjøre seg ferdig med én og én dør før du går videre til
neste.
4. Velg slitesterk maling
Kjøkkenet er et bruksrom og det er lurt å velge en
slitesterk maling som tåler vask. Dette gjelder både for
kjøkkenskapene og for veggen over benkeplaten. Husk
å starte med ett til to lag med grunning før du fortsetter
med malingen.
5. Velg riktig utstyr for best resultat
Det er stor forskjell på pensler. Det beste resultatet får
du med kvalitetspensler. Bruk rull til påføring og stryk ut
malingen med en fordriver, også kalt etterstryker. Pensel
bruker du bare der du ikke kommer til med rullen. Er du i
tvil om hva du trenger, spør om råd.

6. Mett pensler og ruller
Mett alle pensler og ruller med maling før du begynner.
Mettet utstyr vil gi et bedre resultat og gjør at du kan jobbe mer effektivt med vanntynnbar maling. For at utstyret
skal holde seg under hele arbeidet, bør du oppbevare
rull, pensel og fordriver i en fuktig fille, eller i en tett plastpose. Da unngår du at malingen tørker inn i verktøyet.
7. Velg én farge
Det kan være lurt å holde seg til én farge, både på innfresinger og profiler, dersom du ønsker et rolig helhetsinntrykk på kjøkkenet.
8. Kjøp nye håndtak og ny benkeplate
Knotter og benkeplate har mye å si for hvordan kjøkkenet blir, så kjøp nytt hvis du ikke gjerne vil beholde det
du allerede har. Utvalget er stort. Kanskje er tiden inne
for et litt sprekt valg?
9. Hev totalinntrykket med liftgardin
En liftgardin kan bidra til å heve totalinntrykket av
kjøkkenet. Et tips her er å ta med en planke e.l. som
du har malt i den samme fargen som kjøkkeninn
redningen. Da kan du teste ut hvordan fargen matcher
med ulike tekstiler/gardiner.
10. Ikke glem gulvet
Du kan fornye kjøkkengulvet ved å male eller slipe det.
Både tregulv og parkett kan males, men husk å velge
en slitesterk maling som tåler litt medfart. To til tre lag
med grunning gir et godt utgangspunkt. En lekker
fillerye i stoff eller plast kan også friske opp helhets
inntrykket av kjøkkenet. Det finnes mange lekre varianter som er vaskbare.
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Nytt liv i gammel benkeplate
Om du ikke vil bytte ut den gamle benkeplaten i tre, kan du slipe den. Slik gjør du det:
1. Slip benkeplaten med en slipepad eller slipepapir.
2.	Rens benkeplaten med møbelrens. Du kan for eksempel bruke spesialstålull nr 0.
Dypp en dott i møbelrens og gni lett på overflaten.
3.	Når alt smuss er løst opp, tørker du bort det som er igjen med
en ren bomullsklut. Pass på at du bruker en klut som ikke loer.
4.	Tørk i en retning og forny fillen slik at skitten ikke bare flyttes rundt.
La benkeplaten tørke, gjerne over natten, før den oljes.
5.	Rist oljen godt før du begynner å påføre oljen.
Bruk en pensel eller en fille.
6.	La oljen tørke 10-15 min. Tørk deretter bort all overskytende olje med en ren lofri bomullsklut.
Tørk til det blir helt tørt. Det er viktig at det ikke ligger igjen noe olje på platen.
7. Pass på at du ikke søler vanndråper e.l. på benken før den er helt tørr.
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AKTUELLE TJENESTER

radonmåling

Statens strålevern anbefaler alle
som bor i opp til 2. etg. å måle
radon. Det er enkelt å måle radon
ved hjelp av Radonlabs sporfilmer.

Ring eller bestill på nett i dag!
www.radonlab.no
radonlab as tlf.21 96 03 50

radonutbedring

Ved oppdaget radonproblem er
det viktig med toppkompetanse.
Radontiltak AS hjelper deg ved
behov for tiltak mot radon.
www.radontiltak.org

radontiltak as

tlf.22 69 92 00

TAKST
SENTERET
TAKSTMENN I KONTORFELLESKAP

TAKSTSENTERET
består av
NTF-autoriserte takstfirmaer.

Telefon 67 12 41 12
www.takstsenteret.no
post@takstsenteret.no

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
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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

www.hsmedia.no
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SØKNADSBLANKETT

SYDHELLINGA BOLIGSAMEIE, byggetrinn II
Emma Hjorths vei 84
SØKNADSSKJEMA
KLØVER 7
Medlemsnummer:
..........................................................
Har du bodd 5 år i Bærum?

JA

¨

NEI

¨

Har du fast arbeidssted i Bærum?

JA

¨

NEI

¨

Oppgi arbeidsgiver: .........................................................................................................................................
(navn, adresse og telefon nummer)

NB! For dokumentasjon på arbeidsforhold, legg ved kopi av siste måneds lønnsslipp
Boligsøkers navn:.............................................................................. Fødselsdato/år: ....................................
Adresse: ...........................................................................................................................................................
Postnr./sted: .....................................................................................................................................................
Telefon: ............................................................

Epost: ...............................................................................

Nåværende eier av medlemskapet (fylles kun ut dersom medlemskapet skal overføres til boligsøker):
Navn:.................................................................................................. Fødselsdato/år: ..................................
Prioritering av boligtype (sett kryss)

2 rom

¨

3 rom

¨

Skal boligkjøpet helt eller delvis finansieres ved salg av nåværende bolig?

JA

¨

NEI

............................................................................................................................
søkers underskrift

SØKNADSFRIST: ONSDAG 19.10.16
Blanketten sendes:
ABBL Eiendomsmegling
Postboks 405 - 1302 SANDVIKA
Telefax: 67 54 73 55
Epost: post@abbl.no

¨

47

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

Bredbånd med nok kapasitet
– tilpasset dine behov

ESPERVIK DESIGN

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

