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LEDER

Hvor går veien videre?
I Bærum og i Asker har utbygging av nye områder vært
knyttet til, og begrenset av, kapasiteten på veier,
jernbane og T-bane.
T-bane til Fornebu er vedtatt, men
planleggingen har blitt forsinket.
På Fornebu er man snart ferdig med
utbygging av «trinn» 1. Videre utbygging på Fornebu er betinget av at det
foreligger en baneløsning. Det betyr
at det er fare for at det stopper opp
for videre utbygging på Fornebu i
påvente av T-banen. Mens man venter
på T-banen legger Ruter ned ferge
ruten fra Fornebu til Oslo, forstå det
den som kan.
Det var håpefull stemning både i Asker
kommune og i Bærum kommune
da den blå/blå regjeringen kom til
makten. Endelig skulle man få bygget
ny E18. Det var før kommunevalget
i Oslo. Med Miljøpartiet de grønne i
koalisjon med Arbeiderpartiet, ble det
kaos rundt E 18-planene. Resultatet så
langt er at det bare er sikret ny E 18 fra
Lysaker til Strand, mens resten svever
i det blå.
Vedtaket om at Asker skal slå seg
sammen med Røyken og Hurum,
åpner for store utbyggingsmulig
heter. Det ligger ikke i planene
noen oppgradering av Røykenveien,

Slemmestadveien eller E 18. Kapasiteten
på veiene er allerede en begrensende
faktor for nybygging i Asker. Røyken
og Hurum knytter seg til de samme veiene.
Det var knyttet store forventninger til
et orienteringsmøte den 21. november
med Jernbaneverket, om utbygging av
Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss.
Her har det tidligere ligget i planene
at det ville komme stasjon ved Bjørum/
Rustan, noe som ville åpne for utbygging
av Avtjernaområdet.
Avtjerna har ligget i kommuneplanen for
Bærum som det fremtidige utbyggingsområdet for kommunen. Med et volum på
5-6000 boliger. Overraskelsen var derfor
stor da Jernbaneverket fortalte at de ikke
planla noen stasjon i Bærum, vest for
Sandvika. Jernbaneverket mente at toget
skulle gå i tunnel direkte til Sundvollen.
Stasjonen på Bjørum/Rustan var fjernet.
Dersom dette resultatet blir stående,
vil nok kommunens plan om fremtidig
utbygging på Avtjerna måtte skrinlegges.
Med et såkalt Grønt skifte, blir det neppe
aktuelt å basere en stor utbygging på
biltransport.

35		 Mattips - Churros

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.

De rikspolitiske føringene om at det
skal satses på kollektivtransport og at
fremtidig utbygging skal skje i kollektivknutepunktene, blir litt pussig når man
ikke etablerer slike kollektivknutepunkter.
Jernbaneutbygging i Norge er ikke lønnsomt, men blir gjort for å binde sammen
tettsteder med et miljømessig transporttilbud. Å spare kostnader ved å sløyfe en
stasjon med et fremtidig befolkningstall
på størrelse med Lillehammer, støtter ikke
det formålet.
Amputert E 18 utbygging, forsinket
Fornebubane, avviklet båttransport og
ingen stasjon i Bærum på ny Ringeriks
bane, gir store og langvarige begrensninger i videre utvikling av Bærum.
Situasjonen er ikke bedre i Asker. Asker
har riktig nok store utbyggingsplaner. Det
er avsatt arealer til utbygging av 4400
boliger i flere store prosjekter. Noen av
disse prosjektene er imidlertid beroende
på ny E 18, bedret kapasitet på Røyken
veien og på Slemmestadveien.
Det er med andre ord mye som kan medføre store utsettelser for disse planene.
Både i fjor og i år lå Asker kommune på et
historisk lavmål for antall igangsettelser.
Store planer er fint, men det er de faktiske
resultatene man blir målt på.
Situasjonen i Bærum er en litt annen. Det
som skiller det mulige fra det umulige er
gjerne viljen. Mens Asker har ambisiøse
planer, har Bærum en litt lunken holdning
til boligbygging. Dette kan medføre at ny
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utbygging ikke kommer der politikerne
ønsker det.
Utfordringen er at det er beslutnings
takere utenfor kommunen som legger
premissene for boligpolitikken. Transport
og kollektivløsninger er en strammere
tvangstrøye for Asker enn for Bærum.
Bærum har Kolsåsbanen, Jartrikken og
flere veiføringer inn til Oslo, i tillegg til
jernbanen.

Adm. dir.
Erling Rein

Asker vil noe, men er litt f anget. Bærum vil
ikke så mye, og blir derfor offer for andres
beslutninger.
Den store vinneren kan komme til å bli de
som ønsker utbygging på Fossum.
Fossum ble tidligere avvist i kommunen
på grunn av manglende kollektivløsninger.
Bærum hadde jo alternativer på Fornebu
og senere Avtjerna. Når Fornebu stopper
i påvente av bane og Avtjerna ikke får
jernbanestasjon, seiler Fossum opp som
et alternativ.
I mellomtiden fortsetter prisveksten på
boliger. Det er Osloregionen med Akershus og Buskerud som driver boligprisveksten, i resten av landet er det relativt
god balanse. Grunnlaget for prisveksten
er lite utbud av nye boliger, stor befolkningsvekst og full sysselsetting. Det lave
antallet nye boliger medfører at etter
spørselen munner ut i prisvekst.
Den lave renten fungerer som en ekstra
pressfaktor. Når bankene i realiteten ikke
gir rente på innskudd, søker investorer

alternative pengeplasseringer. I Oslo
regionen kjøpes ca 1 av 6 boliger av
investorer som ren pengeplassering.
De fleste av disse kommer riktignok ut
i boligmarkedet som utleieboliger, men
de bidrar like fullt til å presse salgs
prisene opp i boligmarkedet.
Med det høye prispresset på boliger, er
det mange som nå betaler en «for høy»
pris for boligen. Dette finansieres med
en høy gjeldsgrad. Man trenger ikke å
være rakettforsker for å spå at renten
på sikt kommer til å stige. Den dagen
renten kommer på et «normalnivå» på
6–7 %, risikerer vi en gjeldskrise med
påfølgende tvangssalg av boliger. Det er
unge mennesker i etableringsfasen som
blir taperne.
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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

BEKKESTUA
Bærums svar på Bogstadveien
6. desember avholdt Bærum kommune et medvirkningsmøte
om utviklingen på Bekkestua.
Deltakerne var utbyggere, grunneiere, sameiestyrer, plankonsulenter, politikere, Vel-medlemmer og representanter fra flere
fagfelt i Bærum kommune.
Fra ABBL møtte sivilarkitekt Mette Heidi Kirksæther og prosjekt
direktør Søren Pedersen.

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

HVA ER UNIKT FOR BEKKESTUA?
-	Bæringenes førstevalg ved kjøp av bolig
- Gateliv med møteplasser
- Nisjebutikker
- Gode spisesteder
- Mangfold
- Alle fasiliteter innenfor gangavstand

	Hvilke kvaliteter og ulemper ligger i området i dag?

Andre viktige fasiliteter:
-	Bærums beste trafikknutepunkt for T-bane og buss
- Gjønnesparken under utvikling
- Nadderud Stadion
- Ringstabekk Slott
- Bekkestua Bibliotek
- Et kompakt sentrum, hvor alle fasiliteter nås ved gangavstand

• Hva vil vi?

HVA KAN FORBEDRES?

	Et fremtidsscenario omkring funksjoner og aktiviteter man ser
for seg i området.

- Eldresenteret tilbake til sentrum
- Bedre overvannshåndtering
- Bedre tryggheten for gående i trafikken
-	Begrense gateparkeringen til vareleveranser
- Etablere møtesteder for ungdom
-	Benytte brannstasjonstomten til kultur-attraksjoner
- Legge til rette for åpne plasser med gode solforhold

Forsamlingen ble delt inn i 6 grupper, som hver for seg fikk
i oppdrag å besvare to spørsmål om Bekkestua:

• Hva har vi?

Besvarelsene fra gruppene ble samlet inn av reguleringssjef
Kjell Seberg og vil bli benyttet i det videre arbeidet med
utviklingen av Bekkestua.
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Detaljreguleringsplan for området er

FLYTTEPLANER

GARASJEPLASS

første gangs behandlet av planutvalget i

58 % svarte at de hadde flytteplaner innen
2 år.
27 % hadde flytteplaner innen 5 år, mens
15 % hadde ikke konkrete flytteplaner.

I henhold til ny kommuneplan krymper
parkeringsnormen for nye boligprosjekter
ved å innføre maksimumskrav til parkering
med 1 parkeringsplass pr. 100 m2 BRA
bolig. Dette betyr at ved en snittstørrelse på ca. 80 m2 BRA pr. boligenhet, vil
antallet parkeringsplasser bli lavere enn
antall boliger. Hver bolig kan derfor ikke
bli tildelt en eksklusiv parkeringsplass. Vi
spurte derfor medlemmene om de ønsket
å kjøpe garasjeplass i tillegg til boligen.
92 % svarte at de ønsket å kjøpe parkeringsplass, kun 8 % svarte nei.

Bærum og lå ute på høring til slutten av
oktober. Under høringen kom det blant
annet anmerkninger fra Statens Vegvesen,
som ønsket en teknisk detaljplan for veinettet Nadderudveien / Jens Rings vei, før

BOLIGTYPER OG STØRRELSER

de kunne ta stilling til planen. Kommunen

Her kunne medlemmene oppgi inntil 3
svar. Av den grunn ble sum prosenttall
over 100.

har nå påbegynt dette arbeidet, men Statens Vegvesens innsigelser betyr at salg
og oppstart av prosjektet trolig først kan
finne sted høsten 2017. I mellomtiden vil vi
bearbeide prosjektet og i den forbindelse
er vi svært takknemlige for alle de gode
innspill vi har fått gjennom medlems
undersøkelsen.
Resultatet av undersøkelsen viser at det

2 rom - 50 m2		
3 rom – 70 m2		
3 rom – 85 m2		
4 rom – 95 m2		
4 rom – 110 m2
4 rom – 125 m2
Rekkehus 130 m2

23 %
25 %
28 %
35 %
25 %
22 %
8%

stilles store forventninger til prosjektet og
at det vil bli et viktig bidrag for utviklingen
av det fremtidige Bekkestua.
Hele 327 personer besvarte spørsmålene

Som det fremgår av tabellen, var det god
spredning mellom de ulike boligstørrelsene, dog med klar overvekt for blokkleiligheter fremfor rekkehus.

i undersøkelsen.

ETASJE
Hovedtrender fra undersøkelsen:
ALDER
Boliger i Bekkestua sentrum retter seg
først og fremst mot godt voksne personer.
87 % av de som besvarte undersøkelsen
var over 50 år, og 43 % over 70 år, ingen
under 30 år besvarte spørsmålene i undersøkelsen.

Ikke overraskende, ønsker de fleste å bo
i toppetasjene, også når disse er priset
vesentlig høyere enn boligene i 1. og 2.
etasje.
34,7 % ønsker å bo i 4. etasje i lavblokkene
og hele 32,4 % i de to øverste etasjene i
tårnhuset. Kun 6,1 % ønsker 1. etasje og
9,2 % ønsker 2. etasje. Blant de sistnevnte
gruppene, er det en vesentlig overvekt
blant dem som ønsker 2-roms og mindre
3-roms leiligheter.

Men ønsker man å kjøpe garasjeplass til
enhver pris?
Av de spurte var 57 % villige til å betale
inntil 350 000 kroner for en parkeringsplass. 22 % var villige til å betale inntil
450 000 kroner og 21 % var villige til å
betale hele 550 000 kroner for en plass.
Svarene kan tyde på at omsetning av
garasjeplasser kan bli en lukrativ virksomhet i tiden fremover.
På Bekkestua skal vi dog være klar over at
det finnes mer enn 800 parkeringsplasser
mot betaling tilgjengelige for allmen
heten, i ulike parkeringshus. Dette kan
bidra til å dempe betalingsviljen for en
garasjeplass nr. 2.
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TILVALG
Når det gjelder mulighetene innenfor
tilvalg er det de tradisjonelle tilvalgs
ønskene innenfor kjøkken, baderoms
innredning, garderobe, parkett-typer
og hvitevarer som er dominerende.

STANDARD
• Bredbånd og kabel-TV prioriterer alle
•	Direkte heisadkomst til garasjen er
viktig
• Store balkonger er viktig

Andre viktige fasiliteter er:
– To bad, særlig for de store leilighetene,
men også for 3-roms leilighetene
– Separat vaskerom er svært viktig for de
store leilighetene, men også for de som
ønsker større 3-romsleiligheter er det
høy etterspørsel etter separat vaskerom.
– El-bil-lader i garasjen

Jen

I forrige nummer av ABBL nytt gjennomførte vi en medlemsundersøkelse for
boligprosjektet Nadderudveien 1 på Bekkestua. Prosjektet er planlagt med
67 boliger og butikker i første etasje.

i

MEDLEMSUNDERSØKELSE
Nadderudveien 1, Bekkestua

– Privat, låsbar sykkeparkering
– Private takterrasser - særlig viktig for de
store leilighetene i toppetasjene
– Mulighet for innglassing av balkonger
– To servanter på hovedbadet – særlig
viktig for de store leilighetene
– Påkostet inngangsparti
– Felles takterrasser er mindre etterspurt,
men flere blant de som foretrekker

Prosjektnavn:
Utbygger:

2-roms og mindre 3-roms leiligheter,
svarer at de kan ønske seg en felles
takterrasse.
– Gasspeis virker mindre etterspurt enn
tidligere. Kun 14 % oppgir gasspeis som
meget viktig.

Nadderudveien 1
Solligården Bolig DA
Peab Eiendomsutvikling
(50 %)
NorgesGruppen
(30 %)
ABBL
(20 %)
Entreprenør:
Peab
Salg:
ABBL
Ansvarlig megler: Rune Tretterud, tlf. 415 50 092
rt@abbl.no
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Et ABBL medlemskap
SKAL LØNNE SEG!

Forkjøpsrett
– din viktigste
medlemsfordel

Nytt
medlemstilbud

ABBL Eiendomsmegling tilbyr
alle medlemmer PRISGARANTI
på meglerprovisjonen

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.

Dersom et annet meglerkontor tilbyr lavere provisjon,
matcher ABBL Eiendomsmegling tilbudet.

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.

Hos ABBL Eiendomsmegling har hver av våre engasjerte meglere med mer enn
ti års erfaring med boligmegling i Asker og Bærum. Vi har en unik kjennskap til
ditt nabolag og har mange potensielle kjøpere i vårt register. Ring oss for en
hyggelig boligprat og en uforpliktende verdivurdering, telefon 67 57 40 50.

– 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.

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.

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: www.abbl.no

Ta kontakt i dag for gratis befaring og forebygg
større inngrep i fremtiden.

Har du spørsmål om bruk av forkjøpsrett kan du kontakte

Anne Marie Nesse Knudsen – tlf. 67 57 40 69

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

Anne Marie
Nesse Knudsen

RØRFORNYING

RØRINSPEKSJON

DRENERING

VEDLIKEHOLDSSPYLING
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og forpliktende dialog mellom utbygger
og kommunen i oppstartfasen av planarbeidet. Dette vil gi færre omkamper og i
mange kommuner kan saksbehandlingstiden reduseres med 30 til 50 prosent. Vi
gjør det dessuten langt enklere å justere
eksisterende reguleringsplaner uten full
planbehandling. Det vil føre til tidligere
byggestart når behovene har endret seg.
Det skal for eksempel bli mulig å øke
antallet etasjer eller omdisponere et areal
fra næring til bolig med enklere saks
behandling.
Administrerende direktør i ABBL, Erling
Rein, er glad for initiativet fra Sanner, men
mener at grepene som tas ikke er tilstrekkelig.
– Proppen i systemet er den politiske
behandlingen i henhold til plan- og
bygningsloven. Det politikerne skal ta
stiling til i forhold til planloven, er arealdisponering i kommunen, men i realiteten
tar de stilling helt ned på detaljnivå. Det
er også en utfordring at selv om utbygger
har god dialog med kommunens saksbehandlere om utforming av et prosjekt,
stemmer de lokale politikerne det ned når
byggesaken til syvende og sist kommer til
politisk behandling.

Boligpolitikk
for FREMTIDEN

Rein mener kommunenes arbeidsfordeling gjør planarbeidet mer tidkrevende.

Som utbygger, jobber ABBL kontinuerlig med å utvikle
boligprosjekter. Det er stor glede i å ferdigstille et boligprosjekt
og se boligene få liv når kjøperne flytter inn. Markedet tørster etter
boliger og boligprisene er historisk høye.
I Asker og Bærum finnes det godt med
tomter som bør kunne utnyttes til fordel
for innbyggerne. En større utbyggingsgrad vil kunne bremse den kraftige boligprisveksten og tillate at flere kommer inn
på boligmarkedet. Samtidig er regulering
av tomter til boligformål i dag en tid
krevende prosess.

Hvordan øke boligbyggingen?

– Reguleringsplanene som vi er pliktig til
å innlevere, er så detaljerte at politikerne
tvinges til å ta stilling til en rekke forhold
som ligger langt utenfor arealdisponering.
Dette gir stadige utsettelser da det er behov for ytterligere utredninger. Jeg mener
at politikerne bør ta stilling til arealbruken
og utnyttelsen, mens faginstansene ved
plan og bygningsrådet bør ta stilling til
detaljutformingen av prosjektene, for
klarer Rein.

Boligvekst i et miljøperspektiv

Kommunal- og moderniseringsminister,
Jan Tore Sanner, har som mål å forenkle
og effektivisere den statlige og kommunale driften, samt å effektivisere regule
ringen som påvirker boligutvikling.

Økt boligbygging rundt de store byene
vil være en nødvendighet for å møte befolkningsveksten de neste årene. Sanner
er opptatt av at boligveksten møtes med
høy kvalitet, både for mennesker og i et
klimaperspektiv.

– For utbyggere og næringslivet er det
viktig med forutsigbare og enkle prosesser. Derfor forenkler vi planprosessene,
forklarer Sanner. Et viktig grep for å få fart
på boligutvikling og reguleringsprosesser,
er at vi legger til rette for bedre samarbeid

– Byene og bynære områder vokser i
rekordfart. Det må bygges flere boliger
og vi må bygge på en god måte, både for
å redusere klimagassutslipp, skape gode
bomiljø og gjøre hverdagen enkel for folk.
Vi skal ha høye kvalitetskrav til nye boliger,

Administrerende direktør i ABBL, Erling Rein.

samtidig må vi sørge for at det ikke blir så
mye regler at boligene blir for få og for
dyre.
ABBLs administrerende direktør mener
miljøkravene er viktige for fremtiden, men
presiserer at de må være forankret i gode
analyser og utføres med reell miljøgevinst.
– Situasjonen nå er at boligene blir for få
og for dyre. Det er sånn at vi som utbygger
blant annet blir pålagt å bygge boliger
med jord eller fjernvarme som miljøkrav.
Fjernvarme er drevet på pellets, og det
kan jo diskuteres hvor miljøvennlig denne
fyringen egentlig er. Samtidig kaller regjeringen elektriske biler et miljøtiltak, ettersom de går på elektrisk strøm fra vannkraft.
Det er et paradoks at samme energikilde
ikke er godkjent for oppvarming av bolig.
Dermed sitter vi med fordyrende miljø
tiltak som kanskje ikke er så avgjørende for
miljøet likevel? spør Rein.

Hvor skal vi bygge?
Sanner sier at utfordringen nå er å møte
befolkningsveksten i bynære områder
med en bærekraftig utbygging.
– Skal du møte utviklingen på en bære
kraftig måte, må vi bygge mer rundt

kollektivknutepunktene så det blir enkelt å
velge klimavennlig transport i hverdagen.
Det er lite hensiktsmessig å bygge mange
boliger ute på et jorde, dersom det ikke
går kollektivtransport dit. Vi er nødt til å
se boligbygging og kollektivtransport i
sammenheng, slik at vi kan legge bedre til
rette for en bærekraftig utvikling, mener
kommunal- og moderniseringsministeren.
Rein mener at dette regnestykket ikke
går opp.
– Boligutvikling kun i tilknytning til knutepunktene vil drive prisen på disse tomtene
opp. Dersom man ønsker fortetting
i knutepunkter, må man ta innover seg
at det må bygges høyere og tettere og
at naboen ikke nødvendigvis kommer
til å like det. Rein utdyper, – jeg mener
man må se på feltutbygginger utenfor
trafikknutepunktene. Det betyr å gjøre
tomter som ligger lenger fra etablerte
områder tilgjengelige for utbygging.
Ønsker man rimeligere boalternativer for
etablererne, så må man åpne for e
 nkelte
større tomteutbygginger lenger fra
trafikknutepunktene. Kollektivutviklingen
bør så følge de behov man faktisk har,
avslutter Rein.
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for ABBL-medlemmer

TOTALLEVERANDØR
AV MALERTJENESTER
TOTALLEVERANDØR
AV MALERTJENESTER
ABBL representerer ca 1/4 av alle husstandene i Asker og Bærum.
Vi planlegger,
prosjekterer
og gjennomfører
totalleveranse
Vi planlegger,
prosjekterer
og gjennomfører
totalleveranse
TOTALLEVERANDØR AV MALERTJENESTER

Totalleverandør av MALERTJENESTER

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

Vi planlegger, prosjekterer og gjennomfører totalleveransederes sameie
dereseller
sameie
eller borettslag.
Høy
faglig kompetanse
borettslag.
Høy faglig
kompetanse
sammensammen ABBL har, i kraft av denne brukermassen, fremforhandlet avtaler med lokale leverandører
av alle typer innvendige og utvendige malertjenester tilmed langmed
lang
erfaring
et og
godt
og
varig resultat
våre kunder om særlige rabattavtaler for ABBLs medlemmer. Nedenfor presenterer vi gjeldende
sikrer
etsikrer
godt og
varig
resultat
for våre for
kunder
Vi planlegger, prosjekterer og gjennomfører totalleveranse averfaring
alle
typer
innvendige
utvendige
deres sameie eller borettslag. Høy faglig kompetanse sammen
medlemstilbud.
malertjenester
til deres
sameie
ellerresultat
borettslag.
• og
Nybygg
og rehabilitering
rehabilitering
med lang
erfaring sikrer
et godt
og varig
for våre kunder • Nybygg
•

• Utvendig
og innvendig
malerarbeid
Utvendig
og innvendig
malerarbeid

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

•
•
•
•

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

håndverksgrupper

Medlemskortet for 2016 kan benyttes frem til kort for 2017 utsendes, primo mars 2017.

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

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

HJEMMESIDE:

Firmaene gir deg rabatt når du fremviser m
 edlemskort og legitimasjon.
Rabattene gjelder ved kontant salg på v anlige u
 tsalgspriser. For nærmere detaljer
om medlemstilbudene henviser vi til abbl.no.

www.meyer-morch.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

RØRHANDEL

å finne oss, enten du er
pirasjon eller ønsker
firma!
Facebook
Twitter
der du er:
Instagram
en.no Blogg

Kom innom butikken
og se vår utstilling.

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

Prisgaranti, se side 9

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

RØRHANDEL

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

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

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

rorhandelpastabekk

• 	En sesong gratis dekklagring
deretter 15 % rabatt på dekkhotell
• 	8 % på dekk og felger
• 	5 % rabatt på kampanjeprodukter

FLÜGGER

ABBL Eiendomsmeling

Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer
og netto prisede varer

Følg oss på Facebook
og Instagram:

Professor Kohts vei 83, 1368 STABEKK
Tlf. 23 89 88 35

FARGEHANDEL

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

Asker Trelast A/S (XL BYGG)

• Servicerørleggere
• Tømrere
• Flisleggere
• Butikk

Dekk 1 Stabekk:

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

BYGGEVARER

TOTALLEVERANDØR AV BAD

Bærum:

DEKKHOTELL BILDEKK OG FELGER
Asker:

Dekk 1 Hvalstad:

Nye Vakås vei 10, 1395 HVALSTAD
Tlf. 66 77 77 22

www.dekk1.com
EIENDOMSMEGLING
Kinoveien 3 A, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 57 40 50
www.abbl.no

ELEKTRO

Ørnulf Wiig Installasjon AS
Slependveien 48, Postboks 93,
1306 BÆRUM POSTTERMINAL
Tlf. sentralbord: 67 57 20 20
Tlf. serviceavd.: 67 57 20 40
www.wiig.no
•	25 % på lyskilder, glødelamper,
lysrørtennere, kompaktlysrør, lavvolt
lamper (Philips, Osram)
•	20 % på armaturer/ovner (Glamox/Nobø)
gjelder ikke tilleggsutstyr
•	55 % på hele kartonger av lyskilder
•	20 % på installasjonsmateriell, kabler,
brytere og kontakter

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
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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
E-post: rydd@online.no
Gratis grønt nummer: 800 41 150
www.ryddflytt.no
•	15 % rabatt på flytteemballasje
Flytteesker - Bokesker - Bobleplast Silkepapir - Plastsekker - Pakketape
		 Gratis tilkjørt ved minimumsordre
kr 1 000 inkl. m.v.a.
•	15 % rabatt på søppeltaxi
Søppel bortkjøring fra kr 1 000,+ 2,70 pr. kg inkl. mva.
		 Kassebiler fra 3 m3 til 12 m3
FORSIKRING

OBS!
Svært gunstig innboforsikring!

Tryg
Ved kjøp av forsikring:
Jeff Pascual tlf. 965 09 571
Melding om skade, endringer i avtale osv.:
Grønt nummer: 800 33 669
www.tryg.no/abbl
• Innbo Ekstra: Kr 1 684*
Forsikringssum 1 500 000
* priser gjelder i Asker, Bærum og Røyken

• Inntil 22 % rabatt på øvrig skadeforsikring
• Rabatt på el-sjekk
Grunnpremie på kr 198 beregnes
pr. forsikringsavtale
Egenandel ved skade er kr 4 000
GARDEROBE

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

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

•	20 % rabatt på greenfee og gratis 2 timers
introduksjonskurs for medlemmer
•	10 % VTG kurs (medlemspris kr 1 795,ord. kr 1 995,-)
•	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)
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 26–27)
Benny Borg: Eventyret Evert
En Taube-aften med suksess som beskrives
som «nydelig» og «sørgmodig og verdig»
Forestilling: 21.januar
Charlie Siem, fiolin
og Itamar Golan, klaver
Forestilling: 28. januar
Come Shine med Jan Erik Vold
og Knut Reiersrud
Poesi, jazz, mørke og groovy toner.
En av norsk jazz’ store suksesser.
Forestilling: 26. januar
Knut Anders Sørum

•	10 % på lagerførte brannskap, våpenskap,
verdiskap og dataskap
•	15 % på låsrelaterte produkter
•	20 % på nøkkelkopiering
•	25 % på postkasse-, ringeklokkeog dørskilt
NB! Rabatt gis kun ved fremvisning
av gyldig medlemskort!

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

Forestillinger: 1.–4. mars 2017
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
Åpningstider: 07-17 (10-15)
Trygge Rom tilbyr gratis brannog sikkerhetsbefaring av boliger
og næringsbygg.

Frisk Asker

Brages vei 2 (Askerhallen), 1387 Asker
Tlf. 66 98 82 39
www.friskasker.no
• 20% på ordinær billettpris
Billetter kjøpes på www.friskasker.no
STEIN OG HELLER

S. Sigvartsen Steinindustri A/S
Avd. Sandvika:
Industriveien 10, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 52 10 30
Avd. Oslo:
Trondheimsveien 457, 0962 OSLO
Tlf. 22 80 30 70
Avd. Lier:
Husebysletta 39, 3414 LIER
Tlf. 32 84 00 48

• 20 % på maling, beis, lakk og malerverktøy

•	12 % rabatt på nye GRAVSTEINER
(gjelder ikke steiner på tilbud)
•	12 % rabatt på navntilføyelser og
omarbeidelser

Har også gode priser på parkett, laminat
og strier

Ring og få gratis katalog tilsendt
Stor utstilling innendørs.

MARKISER / PERSIENNER / INTERIØR

Settem Steinindustri A/S

Forestilling: 4. februar
Cirkus Cirkör – Limits
Nysirkus – dans – akrobatikk og musikk
Anbefales på det varmeste for alle over 8 år!

SPORT

SCANDIC markiser
– persienner – interiør

O. H. Bangs vei 51, 1322 HØVIK
Tlf. 04990
www.scandic.no
• 15 % på interiør
• 20 % på utvendig skjerming
MINICRUISE

Stena Line Norge AS

Postboks 764 Sentrum, 0106 OSLO
www.stenaline.no
Tilbud på StenaCruise kommer i 2017
MOBILT MINILAGER

Lagerboks AS

Cecilie Thoresens vei 3, 1153 OSLO
Tlf. 22 56 56 00
www.lagerboks.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

• 10% på ordinær pris for boligtakst

Takstsenteret

Fagertunveien 1, 1357 BEKKESTUA
Tlf. 67 12 41 12
www.takstsenteret.no
• 10 % på ordinær pris for takstoppdrag
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Bærum Musikk- og Danseteater MINI
(BærMuDa mini)

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
TRAFIKKSKOLE

Wright Trafikkskole Asker
Alfheim 28, 1384 ASKER
Tlf. 66 78 75 25
E-post: asker@wright.no
www.wright.no

Ny
medlemsfordel
Se side 24-25

•	15 % rabatt på trafikkopplæring
Gjelder pakkepris for følgende klasser:
Personbil – henger – førerkort for MC
og moped samt trafikalt grunnkurs
Registrer deg på www.wright.no
Bruk wright-kode: abbl15fan
VVS

Lommedalen Byggog Eiendomsservice AS

Gamle Ringeriksvei 5, 1369 Stabekk
Tlf. 67 13 75 76
kontakt@rorhandel.com
www.rorhandel.com
• 10 % på rørleggertjenester		
• 10 % på VVS-utstyr og deler		
•	10 % på andre
håndverkstjenester
Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer
og netthandel

Send SMS
med kodord ABBL
til 2242 og last ned
medlemskortet slik at
talene
du har rabattav
2 0 1
lett tilgjengelig
EM

■

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

Skollerudveien 135, 1350 LOMMEDALEN
Tlf. 67 80 21 00
E-post: post@settem.no
www.settem.no

|
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Billingstadsletta 11, 1396 Billingstad
Tlf. 67 53 10 90
www.garderobemannen.no

•	35 % på måltilpassede
skyvedørsfronter
•	30 % på innredninger
eller Garderobe-Mannens beste
kampanjerabatt på det aktuelle tidspunkt

L
MED

Garderobe-Mannen AS
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Totalleverandør av alle typer glass løsninger

Vil du styre ABBL?
ABBL NYTT
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Gratis
befaring
Vi kan hjelpe deg med:
Glassvegger • Dører • Vinduer • Interiørglass • Glass over kjøkkenbenk • Glassrekkverk • Dusjløsninger
Asker og Bærum Boligbyggelag har vel 17.000 medlemmer. Det som
samler oss er interessen for bolig og boligutvikling. Medlemmene og
aktiviteten i laget gjør oss til en av Ø
 stlandets mest betydelige aktører
innen denne sektoren. Her m
 øtes behovet den enkelte har for boliger
av høy kvalitet med p
 olitikk og samfunnsutvikling.
Asker og Bærum Boligbyggelags generalforsamling finner sted i juni
2017. Generalforsamlingen skal blant annet velge 2 styremedlemmer
(inkl. styreleder) og 3 varamedlemmer. Dessuten skal det velges medlemmer og varamedlemmer til representantskapet og valgkomitéen.
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

Valgkomitéen ønsker forslag til kandidater! Det vi ønsker oss er folk
med nye ideer og som har lyst til å gjøre ABBL enda bedre i stand til å
møte medlemmenes behov i fremtidens boligmarked. Kandidater som
foreslås bør ha erfaring fra ledelse/styrearbeid, ha interesse for boligpolitiske spørsmål og ha kapasitet til å delta på de møter som kreves.
Styret avholder normalt 12 til 16 møter pr. år, representantskapet og
valgkomitéen avholder ca. 5 møter i året. Møtene foregår på kveldstid
på ABBLs kontor i Sandvika og er honorert.
Valgkomitéen har startet sitt arbeid. Meld din interesse,
send forslag til kandidater, idéer eller innspill til valgkomitéen
e-post: h.s.ruud@online.no
En kortfattet CV vil bli satt pris på.
Nominasjonsfristen er 1. mars 2017.
Valgkomitéen 2017
Alle posisjoner krever medlemskap i ABBL. Funksjonstiden for leder og
faste medlemmer er to år. Varamedlemmer velges for ett år av gangen.

Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL) er et
andelslag, eid av ca. 17.000 medlemmer.
ABBLs formål er å skaffe boliger for medlemmene og gjennom dette oppfylle samfunnsmessige behov innenfor boligsektoren, spesielt
i Asker og Bærum og omliggende kommuner.
ABBL skal være en totalleverandør av bolig
relaterte tjenester.
ABBL skal dekke sitt behov for administrasjon
og daglig drift, utredning og analyse for styrets
arbeid og være et kontaktpunkt for løpende
henvendelser, både fra medlemmene,
Asker og Bærum kommune, banker, finans
institusjoner og andre.
Styret har ansvaret for å lede boligbyggelagets
virksomhet og forvalte dets midler.
Representantskapet skal føre tilsyn med at
lagets formål fremmes i samsvar med lovgivningen, vedtektene og generalforsamlingens
vedtak.

www.abbl.no
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ryddig og
effektivt utemiljø

E

MSKO

Slik får du ditt
medlemskort på mobil:
1. Send ABBL til 2242

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

UTEMØBLER

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
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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.

Avtjerna:

Bærums tredje
store knutepunkt?
Skinnegående kollektivtilbud og store arealer egnet til boligutvikling har gjort
Sandvika og Bekkestua til Bærums viktigste knutepunkter. Ringeriksbanen kan
bidra til at Avtjerna blir Bærums tredje store knutepunkt.
Avtjerna i Vestre Bærum har lenge blitt
trukket frem som et av de neste store
områdene kommunen planlegger å regulere til boligformål. I kommunens planer
har det lenge vært åpnet for fremtidig
utvikling av 5000 boliger på Avtjerna. Om
Ringeriksbanen bygges med muligheter
for togstasjon i tilknytning til Avtjerna, kan
potensialet bli langt større.
Avtjerna ligger mellom Skui og Sollihøgda
og er i mange tiår blitt ansett som et av de
store utbyggingsområdene i Bærum etter
Fornebu-utbyggingen. Området har ikke
blitt mindre aktuelt etter at kommunen i sin
arealstrategi har vedtatt at fremtidig utbygging skal komme i tilknytning til skinne

gående kollektivtransport. Med plan
leggingen av den nye Ringeriksbanen,
lå mye til rette for at dette kravet kunne
oppfylles på Avtjerna.
På et informasjonsmøte den 21.11.16
informerte Jernbaneverket om at de
likevel ikke ønsker en stasjon på Avtjerna
og at toget skal gå i en sammenhengende
tunnel fra Jong til Sundvollen.
Dette kom svært overraskende på alle lokale parter, inklusive Bærum kommune. Det
er svært viktig for videre planlegging og utvikling av kommunen at det blir etablert en
stasjon på Avtjerna. Både Bærum kommune
og ABBL vil jobbe aktivt for dette.

Befolkningsvekst i kombinasjon med
urbanisering har lagt press på Oslo og
omkringliggende kommuner. Økte boligpriser og mangel på boliger for de som til
nå har blitt stående utenfor markedet, er
utfordringer hele østlandsområdet bryner
seg på. Samtidig har kravene til infrastruktur og tilknytning til trafikale knutepunkter
gjort det krevende å peke ut områder
som egner seg til å møte boligmangelen.
Med satsningen på Fornebu har Bærum
kommune i en lengre periode kunnet
holde en viss byggetakt. Samtidig har
Fornebu avdekket hvilke utfordringer som
følger når infrastrukturen ikke er på plass
før store boligprosjekter ferdigstilles.
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Boligpolitikken er nært sammenvevd
med det samfunnsansvaret kommunen
har, både overfor egne innbyggere og for
hele Stor-Oslo-regionen. Et tilstrekkelig
botilbud, også for de som ikke allerede er
etablert med egen bolig, er en vesentlig
del av Bærums samfunnsansvar. Det fordrer
at kommunen finner områder egnet for
ulike typer boliger, til ulike typer mennesker. Med et boligmarked i rask vekst har
dette vært en utfordring i Bærum. De store
arealene på Avtjerna åpner for et mer sammensatt bomiljø, hvor bolig i ulike prisklasser og av varierende størrelse kan bygges
innenfor samme område.
Planleggingen av den nye Ringeriksbanen
skjer parallelt med utviklingen av ny E16
gjennom området. Den parallelle utviklingen av disse to statlige prosjektene skaper
også et potensial for optimal utforming
av fremtidige boligområder. For Avtjerna
kan det bety at planleggingen av skoler,
barnehager og næringstomter kan legge til
rette for et begrenset bilbehov for de som
bosetter seg der. I tillegg til økt bokvalitet
vil det bidra til store lokale miljøgevinster.
Det veier tungt når boligpolitikken i kommunen utformes, sammen med et tverrpolitisk ønske om å verne markagrensen
i størst mulig grad.

Da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
formelt startet prosessen med planlegging
og bygging av den nye Ringeriksbanen
i 2015, vakte det stor interesse i Bærum
kommune. Nå er Ringeriksbanen underveis
med et uttalt mål om ferdigstillelse i 2024.
Om det gjennom planprosessen legges til
rette for en stasjon ved Avtjerna, vil Bærum

Mulig stasjon
og nytt senter
ved Rustan

kunne nyttiggjøre seg av en statlig finansiert
infrastruktur, som på sikt vil kunne komme
nærmere 50 000 bæringer til gode, hver
eneste dag.
En slik mulighet har ikke Bærum kommune
råd til å skusle bort.

Ragnhildur Osk Valtysdottir
Nytt tilskudd til vår avdeling for rehabilitering og nybygg kom den 1.12.16. Ragnhildur er 29 år og kommer fra ingeniør
konsulentselskapet Elfa på Lysaker. I sine fem år i Elfa jobbet hun som konsulent/rådgiver for Statnett med prosjektering
av høyspentledninger. Ragnhildur bidrar med nytenkning i prosjekter og hun har god datakompetanse for prosjekt
styring. Ragnhildur er løsningsorientert, positiv og liker utfordringer, og vi er veldig gald for å ha henne med på laget..

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
krkr1.632
1 684,2 429,krkr2.254

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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Gjør hus
og hytte VINTERKLAR
Forbered deg på vinteren, så slipper du
frostsprengte vannrør og kjedelige vannskader,
sier forebyggingssjef i Tryg, Elin Ljones.

Vinteren og frostnettene er her. Iskalde vinternetter kan gi
hard frost, og årlig mottar vi skademeldinger som følge av
frost – i mange tilfeller skader som med enkle grep kunne
vært unngått, sier forebyggingssjef i Tryg, Elin Ljones.

Kom skaden i forkjøpet
Ljones mener mange av de typiske vinterskadene kan unngås dersom man er litt «på hugget» før frosten setter inn.

Om en skade likevel skulle oppstå
Skulle ulykken være ute, er det viktig å prøve å begrense
omfanget av skaden og ikke få panikk, sier Ljones.
– Ikke kast skadet løsøre med mindre du har avtalt det med
forsikringsselskapet. I mange tilfeller sender selskapet en
takstmann for å vurdere omfanget. Ta bilder eller film av
skadene. Det kan bidra til at forsikringsoppgjøret går raskere, sier Elin Ljones. Oppstår det skader som følge av tung
snø på taket, er det viktig å stive av og sikre bygningen. Om
mulig: rydd unna snøen slik at skadene ikke forverrer seg.
Ved oversvømmelse er det selvsagt viktig å få ut vannet
og å få på ekstra varme i huset om det er mulig.
– Noen gode råd til slutt?
Husk tilstrekkelig varme i boligen i vinter. Med godt ettersyn
og vedlikehold året rundt, kan du unngå mange ubehagelige overraskelser.
Skulle skade oppstå har Tryg erfarne skadebehandlere som
har håndtert de fleste saker før. Du treffer dem på 04040
eller www. tryg.no

Med disse enkle tipsene kan du
unngå kjedelige problemer i vinter:
1) 	Koble fra hageslange og steng
av utekran.
2) 	Sjekk at åpninger som ventiler
og lignende er sikret slik at rotter
og mus ikke kommer inn i bygget.
3) 	Rengjør takrenner og nedløpsrør.
Tilstoppede og frosne takrenner kan
føre til store skader på bygningen.
4) 	Måk snø bort fra tak, terrasser og langs
husveggen slik at det ikke oppstår
vannskader når snøen smelter.
5) 	Hold utvendige avløp åpne slik at
smeltevann kan renne bort.
6) 	Se til at rør i rom uten oppvarming som
loft, kjeller og lignende er isolert.
7) 	Steng av hovedstoppekran og skru
av vannpumpe om hus eller hytte står
ubebodd.
Flere gode råd finner du her på
Trygs hjemmesider www.tryg.no
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Halvor Øyen fra Asker er
i gang med kjøreopplæring
og gleder seg til å få lappen.

15 % rabatt på
trafikkopplæring
hos Wright Trafikkskole i Asker.
For å få tilgang til rabatten,
registrer deg på wright.no
Bruk wright-kode www.abbl15fan

SKAL DU TA LAPPEN I ÅR?
ABBL har inngått en 
avtale med Wright
Trafikkskole om 15 %
rabatt på kjøreopplæring
for ABBL medlemmer.
Hos Wright Trafikkskole får du god oppfølging og du får tilrettelagt for grundig
forarbeid til både praktisk og teoretisk
prøve. Kjøreskolen jobber tett med
foreldre og andre som er ansvarlig for
den øvelseskjøringen som gjøres privat.
Målet er trygge elever som er gode
sjåfører på veien.
Anders Karlsen er regionsleder og trafikklærer hos Wright og han har skrevet

flere bøker som brukes i undervisnings
situasjon over hele landet. Han beskriver
en dyktig sjåfør som hensynsfull og en
som tar kloke valg.
– Det er viktig å være positiv til nye
utfordringer, være villig til utvikling og ha
forståelse for andre trafikanter, sier Karlsen
i Wright Asker. I kjøreskolens opplæring
legges det derfor til rette for å gjøre praktiske erfaringer i vanskelige situasjoner.
Anders Karlsen er opptatt av å gi elevene
forståelse av at trafikk er krevende og
trenger en aktiv innsats.
– Helheten viser at trafikk er utfordrende.
Vi er opptatt av å skape mestring i trafikksituasjoner, og å få nye sjåfører til å se og
oppfatte risiko. Ikke minst skal vi gi ansvar

og bygge opp trygghet på veien, forteller
Karlsen.

«Kjøreglede bygger
på gode kjøreferdigheter
og trygghet bak rattet.
Det å få en god start
på tiden som bilfører
er en investering
i trygghet og frihet.
For mange er det å ha
førerkort en nødvendighet
i et hektisk liv.»

Wright Trafikkskole har kjøreopplæring for
personbil, henger, trafikalt grunnkurs, samt
førerkort for MC og moped. Disse k ursene
får du rabatt på gjennom ditt ABBL
medlemskort.
Wright trafikkskole er Norges største
trafikkskole med totalt 32 trafikkskoler
fordelt over hele landet. ABBL har gjort
en avtale med Wright Trafikkskole i Asker,
som sikrer medlemmene en god kjøreopplæring til en god pris. Kjøreskolen har
dessuten praktisk kjøreundervisning med
utgangspunkt på Ullern/Bestum, slik at det
skal være et enkelt alternativ også for de
av ABBLs medlemmer som bor nærmere
Oslo.

Anders Karlsen er regionsleder og trafikkleder hos Wright.
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Medlemmer av ABBL får
30% rabatt 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 fem arrangementer, men i løpet av vinteren og våren er det mange, mange flere.

Benny Borg: Eventyret Evert
Onsdag 21. januar 2017 kl. 19.30
En Taube-aften med suksess som beskrives som
«nydelig» og «sørgmodig og verdig». Borg er ene
stående i å ta vare på sangskatten til Evert Taube,
samtidig som den tilføres nye elementer.
Benny Borg har blitt en suveren ener på musikalsk
historiefortelling her i landet, og nå skal du få hele
historien om Evert Taubes. Evert Taube er en av Benny
Borgs store forbilder. Med lun humor, varm beundring
og ekte medfølelse synger og forteller Borg om en av
sine store helter. Med stor respekt for hans arv, skaper
Borg et portrett av den legendariske kunstneren i ord
og toner.
Benny Borg har vært en populær artist i en mannsalder; med sine egne låter, som Norges Johnny Cash, Elvis og Cornelis Vreeswijk. I år feirer
han 50 år i showbiz med nytt kritikerrost album «Den største reisen», deltagelse i Hver Gang Vi Møtes og ny forestilling Eventyret Evert – en
reise gjennom Taubes liv.
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Come Shine med Jan Erik Vold og Knut Reiersrud
Onsdag 26. januar 2017 kl. 19.30
En av norsk jazz’ store suksesser med to fantastiske gjester. Poesi, jazz, mørke og
groovy toner - og to av Norges kanskje beste formidlere. Et kinderegg, minst, av
en musikkaften!
Come Shine er blant de største norske jazzsuksessene i nyere tid. Helt siden
starten i 1998 har de håndtert «den store amerikanske sangboka» med kreativitet
og finesse, til glede både for folk som ikke visste at de likte jazz og etablerte
jazzelskere. Kvartetten er nok blant de bandene i Norge som har størst aldersspenn i sitt konsertpublikum, fra tenåringer til åttiåringer.
Come Shine har nylig sluppet platen «Norwegian Caravan» med Kringkastingsorkesteret KORK. I tillegg er Jan Erik Vold og Knut Reiersrud blant Norges
største scenepersonligheter og trenger knapt noen presentasjon. De har
samarbeidet med Come Shine siden comeback-konserten i Den Norske Opera
i 2014. Disse to forsterker både den mørkere og mer groovy slagsiden Come
Shine har utviklet etter comebacket, og den jazzpoetiske arven som ligger i
Come Shines fokus på tekster og fortellinger.
Ordinærpris: kr 395,- / ABBL-pris: kr 285,- (begge inkl. avgifter)
Barn/studenter: kr 170,-

Medlemsfordel

MEDLEMMER AV ABBL FÅR 30% RABATT på billetter til forestillinger arrangert
av Bærum K
 ulturhus. 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.

Ordinærpris: kr 395,- / ABBL-pris: kr 285,- (begge inkl. avgifter) Barn/studenter: kr 170,-

Charlie Siem, fiolin og Itamar Golan, klaver
Fredag 28. januar 2017 kl. 19.30
Fiolinisten Charlie Siem gjester sammen med Itamar Golan Bærum Kulturhus for tredje gang. Ved tidligere
konserter har de begeistret en fullsatt sal med sitt musikalske overskudd og elegante formidlingsevner.
Nå gleder vi oss til å høre dem i Beethovens berømte vårsonate og Griegs mektige c-moll!
Britisk-norske Charlie Siem er i dag en av de mest profilerte unge klassiske musikerne i Storbritannia.
Han er godt etablert som en internasjonal solist, og ga i 2014 ut sitt fjerde soloalbum, «Under the Stars».
På konserten får vi høre hans favorittstykker av Beethoven, Grieg og Bull.
Her er det bare å kjøpe billetter og sette et kryss i almanakken. En fredagskveld med en festkledd Siem
må en ikke gå glipp av!
Ordinærpris: kr 480,- / ABBL-pris: kr 340,- (begge inkl. avgifter) Barn/studenter: kr 170,-

Knut Anders Sørum
Lørdag 4. februar 2017
Med stor stemme, stor formidlingsevne og trivelige vesen har han sjarmert hele Norge.
Høsten 2016 vant Knut Anders Sørum NRKs STJERNEKAMP, som den første mannlige deltageren noensinne. Hans store stemme, formidlingsevne, og hans trivelige vesen har sjarmert hele
Norge!
De siste 20 årene har Sørum levd og virket som artist, låtskriver og musiker. Et kritikerrost
Prøysenalbum i 2010 ble etterfulgt av en soulplate på totning-dialekt i 2013, hvor Sørum står
bak alle låtene selv. Dette førte blant annet til det ærefulle oppdrag som oppvarmingsartist for
Stevie Wonder på Kongsberg Jazzfestival i 2014.
Med låter fra hele karrieren, et strålende band og korister og svært godt humør kommer
Sørum nå til Bærum Kulturhus.
Ordinærpris: kr 395,- / ABBL-pris: kr 285,- (begge inkl. avgifter) Barn/studenter: kr 170,-

Medlemsfordel

Bærum Kulturhus fortsetter

ABBL NYTT

Ring 815 00 004
og få gratis befaring!
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AVFALLSBRØNNER

Cirkus Cirkör - Limits

✓ Vi har kun fokus på avfallsbrønner!
✓ Vi tilbyr prosjektering, prosjektledelse og komplett leveranse
inkl. grunnarbeider/montering!

1.-4.mars
Svenske nysirkusstjerner tøyer grenser.
På klassisk Cirkus Cirkör-maner snus perspektivet. Langs den slakke
linen denne gang passerer tematisk en verden av flukt, migrasjon og
nye grenser – samtidig som artistenes og gruppens personlige grenser
naturlig nok også setter tema.

«– Enestående sirkuspoesi.»
Svenska Dagbladet om Cirkus Cirkörs «Limits»

Bærum Kulturhus presenterer publikumsfavorittene, verdenskjente
Cirkus Cirkör. Det er en grunn til at Cirkus Cirkör har en trofast skare
norske fans: de gir deg en fenomenal blanding av dans, akrobatikk
og musikk. Denne gang kommenterer de også den pågående
flyktningkrisen.

-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.

«Limits» hadde urpremiere i 2016, og får sine første ordinære visninger
i Norge vinteren 2017. Avisa Expressen er blant dem som har latt seg
begeistre:

Tlf. 97 61 92 91

«– Metaforene regner over poetisk, rikt, alvorlig men under
holdende nysirkus. Migrasjonens fakta og en humanistisk
holdning er selve linen for de fantastiske kunstnerne.»

ABBL NYTT

Margareta Sörenson i Expressen.se mars 2016

Et av kjennetegnene for nysirkus at akrobatene ikke er sikret.
Motets kraft utfordrer tyngdekraften når mennesker spinner gjennom
luften før de lander på tynne planker, eller trygt i hendene til andre
akrobater.
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Et godt tilbud til boligsameier

Asker & Bærum VaktmesterKompani

Etter forestillingene hos oss i Bærum reiser Circus Cirkör på stor
norgesturné til Harstad, Bodø, Fosnavåg, Drammen, Larvik, Nøtterøy,
Skien, Haugesund, Sandnes, Fredrikstad, Gjøvik og Hamar.
• ABBL er forretningsfører for ca. 15 500 boliger i Asker, Bærum,
Røyken og Oslo Vest

• Våre samvittighetsfulle forretningsførere sørger for at bolig
selskapene får den oppfølging de trenger

• ABBL tilbyr, foruten vanlig forretningsførsel, teknisk og juridisk

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.

17

FORRETNINGSFØRSEL

Slik sett handler forestillingen om styrke, presisjon og smidighet,
men også om tillit og samhold:
– I vår parakrobatik är jag flygaren, när jag är i luften måste jag kämpa
mot kroppens vilja att hitta balansen. Jag måste låta Peter vara min
balans, annars faller vi båda. Min största utmaning är att helt släppa
kontrollen och lita på Peter. – Saara Ahola.

Anbefales på det varmeste til alle over 8 år!
Ordinærpris: kr 395,- / ABBL-pris: kr 285,- (begge inkl. avgifter)
Barn/studenter: kr 170,-

www.conservomiljo.no

Renhold
Gartnertjenester
Garasjefeiing/vasking
Mindre flytteoppdrag
Bortkjøring av søppel

bistand, revisjon og inkasso

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

www.abbl.no

Tlf. 67 57 40 00

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

30

ABBL NYTT

|

nr. 4

|

ABBL NYTT

2016

|

nr. 4

|

2016

31

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

AVFALLSHÅNDTERING

Til ditt hjem tilbyr vi blant annet:
• Elektriker -alt av el-installasjoner og service

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

• Energisparing -råd for lavere strømregninger

Vi bruker samlebetegnelsen
boligselskap på sameier, huseier
foreninger, andelslag, boligaksjeselskap
og borettslag

• EL-sjekken -kontroll av ditt el-anlegg

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

02514

Vi gir deg LIVSTIDSGARANTI
METRO UNDERGRUNN

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

MOLOK® DYPOPPSAMLER

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

«Vi jobber for et trivelig boligmiljø
og for god forvaltning av boligverdiene»
ABBL er boligforvalter for over 250 boligselskaper i Asker, Bærum og omegn. Vi er
områdets største boligforvalter og leverer et av landets mest komplette forvaltningstilbud.
Hvilken jobb gjør ABBL for styret
i ditt boligselskap?
Styrets viktigste oppgave er å ivareta
boligselskapets bygningsverdier. Derfor
er det viktig å ha en forretningsfører som
har kompetanse i mye mer enn regnskap.
ABBLs boligforvaltere leverer en bred og
forutsigbar løsning som sikrer boligselskapets verdier.
Gjennom personlig oppfølging og en god
totalløsning sikres vedlikehold, god økonomistyring, juridisk bistand, innfordring,
service og ivaretakelse.

ØNSKER SAMEIET ØKT
FOKUS PÅ BRANNSIKKERHET?

Enkel og forutsigbar

Asker og Bærum brannvesen tilbyr mottak
av brannalarmoverføring

Ta kontakt for et meget
konkurransedyktig tilbud!

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

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

ABBLs mål er å sørge for en enklere og
mest mulig forutsigbar styrehverdag. Den
viktigste oppgaven en forretningsfører
har, er i samarbeid med styret å sørge for
at eiendommen forvaltes på best mulig
måte. Styret får en fast kontaktperson
til daglig drift og rådgivning. For styret
er det en styrke å kunne forholde seg til

en p
 erson som kjenner boligselskapet
godt. Forretningsfører tar seg av alle
forvaltningsmessige og regnskapsmessige
spørsmål, deltar på årsmøte og rapporterer direkte til styret. Ved behov kobler
forretningsfører inn nødvendig kompe
tanse fra andre avdelinger i ABBL.

Juridisk avdeling
Det er ikke bare når boligselskapet er i
tvist at behovet for juridisk bistand kan
melde seg. Lovverket stiller en rekke krav
til hvordan boligselskapene skal drives.
Juridisk avdeling er derfor også en viktig
rådgiver.

finansieringsbehov og utvikling av felles
kostnadene over m
 ange år. Avdelingen
foretar dessuten saksbehandling i forbindelse med forsikringsskader, tilstands
kontroller og prisoverslag for vedlikeholdsplaner for bygninger og felles areal.

Felleskostnader
Innkreving av felleskostnader er en viktig
del av forvaltningsarbeidet.

Rammeavtaler
ABBL forhandler rammeavtaler for strøm,
lån, forsikring og andre avtaler på vegne av
boligselskapene.

Teknisk bistand

Kurs for styremedlemmer

Gjennom forvaltningspakken utarbeider
seksjon teknisk forvaltning en vedlikeholdsplan ca. hvert 5. år. Den vurderer
selskapets eiendeler, når ting bør utbedres, prisestimat for utbedringen og
konsekvens av ikke å utbedre. Kostnadene
kan legges inn i en langtidsplan for å vise

Hvem som sitter i boligselskapenes styrer
endrer seg over tid og det er viktig at styret har trygghet og kompetanse til å ivareta sine oppgaver på en god måte. Kurs for
styremedlemmer er en viktig og hyggelig
oppgave som styrker det arbeidet som
gjøres i boligselskapene.
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INTERIØR-nytt

Naturligvis
Tekst og foto: Hilde Bringsli

Vi lever i hastighetens tid, og stadig flere kjenner
behov for å trekke seg tilbake til det nære og ekte, til naturen.
Her er inspirasjon til naturlig hverdagsskjønnhet i hjemmet.

Personlig trelampe
Hvis du har lyst på en helt spesiell,
personlig lampe, la deg inspirere
av denne som er laget av treplanker,
gamle syltetøyglass, pærer, tjukk
hyssing og lampettledning. Litt arbeid
kreves, men for den som er handy, er
det en overkommelig oppgave.

Vegghylle av gamle trekasser
Gamle eller nye trekasser kan brukes til mye, for eksempel som hyller.
Sett sammen så mange du ønsker. Bruk dem som de er, eller mal dem i
noen fine farger. Hyllene egner seg egentlig overalt, og de kan selvsagt
også brukes som blomsterhylle og settes i en bred vinduskarm.

Foto: INTAG/ifi.no

Serveringsbrett

Naturtapeter

Grønne planter

Tapet er fortsatt in og stadig flere tapetserer hele rom, ikke bare en fondvegg.
Mange tapetprodusenter har vakre naturmotiver, for eksempel Sanderson.
Tapetkolleksjon Woodland Walk er tegnet og malt for hånd, noe som selvsagt
gir en helt spesiell opplevelse.

De grønne plantene har fått en renessanse og befinner seg snart i hvert
hjørne og i hver vinduskarm. Det er bra.
Grønne planter renser luften, fjerner giftstoffer og øker luftfuktigheten. Forskning
viser at færre blir plaget med hodepine
og luftveisinfeksjoner når det finnes
grønne planter i innemiljøet. Det sies
også at stressnivået skal m
 inke og konsentrasjonen bli bedre. Planter som har
mange grønne blader er spesielt bra, da
det er de som ´har størst fordampning.

Hos Borge, Norges ledende leverandør av tapeter, finner du også masse
spennende kolleksjoner, hvor blant annet naturen står sentralt.
Visste du at du kan bestille prøver og få dem rett hjem i postkassen?
www.sanderson-uk.com
www.borge.no

Lyst til å servere lunsjen eller fredagstacoen
på en ny måte? Kjøp noen små, lave tre
bokser, legg i en serviett eller et fin papir
som beskytter treverket mot fett. Dekorativt
og definitivt en kreativ måte å servere
maten på.

Godt å tråkke på tre
Vi står og går på dem hver dag,
og opplevelsen varierer i takt med
materialet. Vi snakker om noe av
det viktigste som gir hjemmene
våre sjel og særpreg - gulvene.
Markedet florerer nå av flotte gulv
i trendy design. Ask, eik og valnøtt
er blant manges favoritter. Den
gode «nyheten» er at et lekkert
og solid gulv ikke trenger å koste
skjorta. Den andre gode nyheten
er at mange gulv er blitt så enkle
å legge at du kan gjøre det selv.
Gulvet på bildet er hvit ask.

ger

r
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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

våre produkter og
rabatter
og
Biologerpå
gir svar!
installasjonsarbeid.
installasjonsarbeid.
Nøytrale råd uten
••
økonomisk
interesse
Sjekk
av
ditt
el.anlegg
Sjekk av ditt el.anlegg
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

TAKST
SENTERET
TAKSTMENN I KONTORFELLESKAP

Ventilasjon bolig
Teknisk service og filter
Ventilasjon næringslokaler
Blikkenslagerarbeider
Varmegjenvinning
Takomlegging

TAKSTSENTERET
består av
NTF-autoriserte takstfirmaer.

Telefon 67 12 41 12

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

www.takstsenteret.no
post@takstsenteret.no

Tette Rør?

og anbefaler
utbedringstiltak.

www.wiig.no

post@mycoteam.no
www.mycoteam.no

67 57 20 20
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Vann og Avløpsteknikk AS
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Slependveien
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Vann og Avløpsteknikk
AS
www.vat.no
Slependveien 33 - 1338 Sandvika

www.vat.no

Treff lokalmarkedet
i Asker og Bærum
på hjemmebane!

Vann og avløpsteknikk-59X80.indd 1

Alt innen elektriske
installasjoner og service.

Kontakt oss nå for
et godt tilbud på annonsering

•
•
•
•

ANNONSESALG:

Lys og varme
Porttelefon
Brannalarm
El. sjekk

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

Pb 80, 2260 Kirkenær
Tlf. 62 94 10 30

www.hsmedia.no
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churros
Churro er et spansk bakverk som består av fritert deig basert på hvetemel.
I Spania serveres ofte Churros til frokost, og det er lett å la seg friste av de
lange, stjerneformede kaloribombene. Du kan spise churros-ene som de er,
eller du kan gjøre som spanjolene – dyppe dem i varm sjokoladesaus. Nam!

Ingredienser

Fremgangsmåte

(fire porsjoner)

1. Kok opp vann, salt, sukker og smør i en kjele.
2.	Når det koker, ta kjelen av platen og vent til smøret har smeltet.
Deretter tilsetter du melet og rører godt med en tresleiv til deigen
har blitt til en bolle som «slipper» kjelen.
3.	Avkjøl deigen litt og rør deretter inn eggene, ett av gangen,
med en kraftig håndvisp eller en kjøkkenmaskin med grind.
Deigen skal bli jevn og seig.
4. Ha deigen i sprøytepose med en stjerneformet tut.
5.	Varm opp en nøytral olje til ca. 170 grader, for eksempel
solsikkeolje.
6.	Skjær hver stang i passe biter og stek noen av gangen
i ca. 5-8 minutter til de er gylne og sprø.
7. Ta opp kakene med en hullsleiv og legg dem på kjøkkenpapir.
8. Server dem varme og nystekte – det er da de smaker himmelsk!

2,5 dl vann
¼ ts salt
1 ts sukker
Ca. 80 gram smør
2,5 dl hvetemel
3 store egg

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

Uansett hva du bruker nettet til

Med bredbånd fra
Canal Digital er du alltid på
Les mer om Alltid På Nett-garantien på canaldigital.no/garanti

Alltid På Nett
garanti

