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Forkjøpsrett

– din viktigste medlemsfordel

Når alle holder pusten

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.

Ukentlig rapporteres det om rekordhøye boligpriser i vårt
område. Noen spår en videre, om noe mer moderat
stigning, mens andre advarer mot boligboble.

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.

Det er fortsatt stort underskudd på boliger
i Asker og Bærum og det igangsettes for
lite nybygging. Det planlegges og plan
legges, men lite kommer ut i markedet.
I Bærum var nybyggingstallet ca 700
boliger i fjor, det er ganske bra og i over
enstemmelse med målsettingene, men
mye av dette er på Fornebu. Tilflytting
til Bærum fra Oslo var i fjor på ca 5 000
personer. Det er veldig mye, og langt mer
enn nybyggingen skulle tilsi. Det medfører
at Bærum får et sterkt økende boligunder
skudd. Det er ikke først og fremst for
holdene i Asker eller Bærum som påvirker
boligprisene i de to kommunene, men
snarere påvirkningen fra Oslo.

– Vi ser at mange av våre medlem
mer 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.

rett. 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
Har du spørsmål om bruk av forkjøpsrett
kan du kontakte

Anne Marie Nesse Knudsen
– tlf. 67 57 40 69

Fordelen ved å benytte forkjøpsretten
er at man ikke bidrar til å drive opp bud
runden. Du kan altså vente til budrun
den er avgjort før du velger om du vil gå
inn i den avtalen som selger og budgi
ver har inngått. Betingelsene for at du
skal gå seirende ut av boligkjøpet ved å
benytte medlemskapet, er at du har len
gre ansiennitet enn den som la inn (og
fikk akseptert) budet. Du må dessuten
ha lengre ansiennitet enn andre med
lemmer som melder forkjøpsrett.
Du trenger altså ikke å være med
i budrunden for å melde din forkjøps

Nye medlemstilbud, side 11, 19 og 35

Treff lokalmarkedet i Asker
og Bærum på hjemmebane!

HVEM FÅR ABBL NYTT?

«ABBL nytt» – medlemsblad for Asker og
Bærum Boligbyggelag utgis fire ganger
per år og har et opplag på ca. 27 000
eksemplarer.

ABBL er et medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag.

Kontakt oss nå for et godt tilbud
på annonsering.

Bladet distribueres fire ganger i året til boligbyggelagets medlemmer og til husstander
hvor ABBL er forretningsfører. Samlet opplag for ABBL nytt er ca. 28 000 eksemplarer,
noe som dekningsmessig stiller oss på linje med de store abonnementavisene i vårt
område, Aftenposten og Budstikka.

ANNONSESALG:

Bare personlige medlemmer av ABBL kan benytte seg av medlemsfordelene.

Pb 80, 2260 Kirkenær. - Tlf. 62 94 69 74

www.hsmedia.no

ABBL NYTT

LEDER

Ønsker du å bli personlig medlem, må du melde deg inn i ABBL.
Det koster kr 675,- (300,- i innmeldingsavgift og 375,- årskontingent).
Personer under 23 år betaler kun halv innmeldingsavgift (150,- i innmeldingsavgift
og 188,- i årskontingent).
Se vår hjemmeside: www.abbl.no eller ta kontakt på tlf. 67 57 40 00.

Både i Oslo og i Asker og Bærum er det
historisk lave tall for boliger til salgs.
1. februar var det 331 boliger til salgs
i Oslo vest, 120 boliger i Bærum og 103
boliger i Asker. Plan og Bygningsetaten
i Oslo rapporterer om rekordmange
igangsettingstillatelser i 2015. Vi vet ikke
om alle prosjekter faktisk ble startet opp,
men de fleste ble nok det. Med ca 18
måneder byggetid, betyr det at disse bo
ligene blir innflyttingsklare i løpet av 2017.
Da skal kjøperne selge sine eksisterende
boliger. Det skal bli interessant å se om
dette kan bidra til litt mer volum og sirku
lasjon i boligmarkedet.

Det hevdes at så mye som 1/6 av leilig
heter i nye prosjekter har blitt solgt som
investeringsobjekter, altså sekundær
boliger. Disse kan komme til å utgjøre
en ustabilitetsfaktor i et nervøst marked.
Ingen vet hvor mange leiligheter dette ut
gjør, men det er grunn til å anta at eierne
vil være veldig opptatt av å selge på topp,
og at beslutningen om salg kan tas raske
re enn for en bolig man selv bor i.
Mye av det som har blitt bygget de senere
år har vært rettet mot høyere prissegmen
ter. Selv om det totale utbudet er lavt
(ca 25 % lavere omsetning enn tidligere),
er utbudet av rimelige boliger for første
gangsetablerere nærmest fraværende.
Selv om det totale boligbehovet er stort,
har det vært et særlig stort utbud av nye
leiligheter i de øvre prissegmentene.
Dette gir risiko for metning og at noen
utbyggere kan bli sittende med «hylle
varmere» fordi det økonomiske/
geografiske segmentet har blitt uttømt.
Renten har vært historisk lav. Selv om hus
holdningenes gjeldsbelastning har vært
økende, så har renteutgiftene vært lave,
og prisøkningen på boliger har sørget for
at det er god pantedekning for gjelden.
Det er likviditeten som blir problemet. Vi
ser noen tendenser til at renten kan være
på vei oppover. Enkelte banker har begynt
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Adm. dir.
Erling Rein

å øke utlånsrenten selv om Norges Bank
holder styringsrenten lav. Dette kan ha
sammenheng med skjerpede krav til
egenkapitaldekning i bankene.
Det er nylig vedtatt mindre kredittinn
stramminger for sekundærboliger. Hittil
har vi ikke sett noen effekt av det, men
innstrammingen omfatter den mest
«nervøse» del av markedet.
Det skal ikke store renteendringer eller
krumspringene til fra politiske myndig
heter, før man plutselig kan få merkbare
utslag. En valgkamp med innspill om økt
boligbeskatning eller skjerpede restrik
sjoner på bankenes utlån, er slikt som
plutselig kan utløse et lite skjelv i bolig
markedet.
Én ting er imidlertid sikkert. Når bud
kampen skjerpes og det stadig blir
vanskeligere å få kjøpt bolig, da stiger
også verdien på lang ansiennitet
i boligbyggelaget.
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PROSJEKTMESTER FORTSETTER Å REHABILITERE OSLO BY.
VI TAKKER FOR TILLITEN PÅ GALGEBERG 3.

Boligsalg
i et digitalt
marked
Markedsføring av boliger foregår i dag på mange plattformer.
Det er fortsatt behov for salgsoppgaver og det er fortsatt et visst
trykk på annonsering i avis. Men med finn.no i en dominerende
posisjon og utvikling av nye kanaler, vokser det frem stadig nye
muligheter innen markedsføring.
– Finn.no har hatt kontroll på annonsemarkedet for bolig en
god stund nå. Nylig lanserte de Blink, en tjeneste som virkelig
skreddersyr markedsføringen av boliger, forteller eiendoms
megler i ABBL, Erik Kvam Johansen. Blink registrerer hvilke søk
som gjøres av potensielle boligkjøpere og sørger for at den
boligen du legger ut for salg annonseres direkte til dem som har
søkt på boliger som matcher din. Som boligselger betaler du for
at annonsen dukker opp i medier som kunden leser på nett.
Digital markedsføring muliggjør på denne måten målrettede
tiltak som er mer effektive og presise enn tidligere. Dessuten
holder de kostnadene ved annonsering nede. Med digital
teknologi kan du spisse markedsbudskapet mot bestemte
kunder i bestemte geografiske områder, sånn at du bare betaler
for å få budskapet ditt ut til dem som er aktuelle for ditt produkt
og tjeneste.
Smarttelefoner og nettbrett har gjort mobilen til en viktig digital
markedsføringskanal. Sosiale medier har vært en god ambassa
dør for nye markedskanaler.
– Facebook og Twitter er verdifulle digitale markedsførings
verktøy, der stadig flere ser mulighetene og verdien av å jobbe
aktivt med markedsføring, sier Kvam Johansen.
Kvam Johansen og de andre meglerne i ABBL jobber stadig
med å utvikle bedre måter å kommunisere med sine kunder.

HAR DITT BORETTSLAG BEHOV FOR BISTAND,
LES MER OM OSS OG VÅRE PROSJEKTER PÅ

www.prosjektmester.no

– Der de tradisjonelle markedsføringskanalene har begrenset seg
til enveis kommunikasjon og mangel på tilbakemeldinger, har vi
nå mulighet til markedsføring på toveis basis. Det gjør oss mye
mer aktuelle, forteller Kvam Johansen. – Kommunikasjon på inter
nett og i sosiale medier er ferskvare og veldig fleksibelt, noe som
er veldig bra, men det stiller også krav til oss som jobber i disse
mediene. Vi må følge med på utviklingen og være tilgjengelig
nærmest døgnet rundt, sier Erik Kvam Johansen.
Der tradisjonell markedsføring handler om inntrykk, fokuserer
digital markedsføring på å skape en opplevelse for brukerne.
– Det er en meget spennende tid vi er i, der mulighetene er
langt flere enn det vi ser og benytter i dag, avslutter Erik Kvam
Johansen.
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Bilde fra byggeplassen, primo februar 2017.

Nye utleieboliger i Emma Hjorths vei

nedre plan

Leiepris kr 7 000,- pr. mnd.
Stiftelsen Ungdomsboliger i Bærum har under oppføring 60 nye utleieboliger
for ungdom i Emma Hjorths vei. ABBL er forretningsfører for stiftelsen
og forestår utbyggingen. Boligene forventes ferdigstilt høsten 2017.

For å bli tildelt bolig, må søkeren være
under 35 år, ha minst 5 års botid i kommu
nen, eller fast arbeidssted i Bærum.
Boligene leies ut på en tidsbegrenset
leiekontrakt på 3 år, dog slik at leie
taker etter ett år kan si opp leieforholdet
med 3 måneders varsel. Som sikkerhet
for leieforholdet, vil det bli stilt krav om
depositum tilsvarende 4 måneders hus
leie, det vil si kr 28 000, som tilbakebetales
ved leieperiodens avslutning.
Leilighetene er utformet som komprimer
te 2-roms leiligheter på 38 m2 BRAs.
Leilighetene har alle fasiliteter en moder

ne 2-roms leilighet krever. Kombinert stue/
kjøkken, med spiseplass og arbeidsbenk.
Soverom med plass til en dobbeltseng og
bad utstyrt med dusjkabinett, WC, servant
og plass for vaskemaskin. I gangen er det
rikelig plass til garderobeskap. Leilig
hetene i 1. etasje får privat uteplass på
terreng, mens leilighetene i 2. etasje, får
balkong.
Alle boligene utstyres med bredbånd
tilknytning og kabel-TV, som inngår i
husleien.
Til å lede driften av boligene, vil det bli
opprettet et styre, bestående av 3 repre

sentanter fra stiftelsen og 2 representanter
fra beboerne (leietakerne). Styrets leder
skal utpekes blant leietakerne.
Boligene i Emma Hjorths vei er et fantas
tisk tilbud til Bærums-ungdom i etable
ringsfasen. Her kan man bo i en periode
til en rimelig penge, mens man legger
opp egenkapital for kjøp av sin neste
bolig.
Stiftelsen og ABBL arbeider hardt for å
finne rimelige tomter som kan egne seg
for tilsvarende ungdomsboligprosjekter.
Vi tar gjerne imot tips og tilbud!

sov
6

bad
4
10,8 m

Utlysning av boligene finner sted i neste utgave av ABBL nytt,
som kommer ut i månedsskiftet april/mai.

øvre plan

kjk/opph.
19

uteplass
2R 38

4m

uteplass
2R 38

balkong
2R 38

4m

balkong
2R 38

4m

4m

TYPISKE BOLIGPLANER
Utleieboliger for ungdom i Jens Holes vei

Arkitektkontoret GASA AS
Møllergata 12, 0179 Oslo

Vi tar forbehold om mindre endringer i planløsningene.
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KAMPANJETILBUD
PÅ NYTT PORTTELEFONSYSTEM

-25%

Et ABBL medlemskap
SKAL LØNNE SEG!
ABBL Eiendomsmegling tilbyr
alle medlemmer PRISGARANTI
på meglerprovisjonen
Dersom et annet meglerkontor tilbyr lavere provisjon,
matcher ABBL Eiendomsmegling tilbudet.
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.

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.

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

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

TOTALLEVERANDØR
AV MALERTJEN
TOTALLEVERANDØR
AV MALERTJENESTE

Totalleverandør av MALERTJENESTER

Vi planlegger,
prosjekterer
og gjennomfører
totallevera
Vi planlegger,
prosjekterer
og gjennomfører
totalleveranse
TOTALLEVERANDØR AV MALERTJENESTER

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

•
•
•
•

• 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
 ybygg
og rehabilitering
•N
Samarbeid/
koordinering med alle håndverksgrupper
• Konkurransedyktige
• Konkurransedyktige
priser priser
•U
Garantiordning
gjennom MLF
• K
 onkurransedyktige
priser
 tvendig
og innvendig
malerarbeid
Gratis uforpliktende
befaring
• Gratis•uforpliktende
befaring og
tilbud og tilbud
• Tilknyttet bransjeorganisasjoner
• Telefon:
G
 ratis 67
uforpliktende
befaring
og
tilbud
 ulv
og teppelegging
•G
Konkurransedyktige
priser
1767
3017
Fax:
17 31901
Mobil:
901Mail:
53 448
Mail: epost@m
Telefon: 67
17 17 30 17
Fax:
17 67
31 17
Mobil:
53 448
epost@meyer•S
Gratis
uforpliktende
befaring
og
tilbud
morch.no
morch.no
 amarbeid/ koordinering med alle

håndverksgrupper

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

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

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

• 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

HJEMMESIDE:

www.meyer-morch.no
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Kaffe, ferske
brød og bakervarer
Nederst ved Sandvikselva, midt i solen, ligger Kanel Bakeri.
Det hyggelige bakeriutsalget i Sandvika, som har åpent alle dager
hele uken, kan friste med ferske bakervarer, brød og lunsjretter.
Bakeriet er også kjent for god kaffe i alle varianter og er et populært
samlingssted i byen for en lunsj eller bare en kaffe. ABBL har inngått
samarbeidsavtale med Kanel Bakeri og medlemmer får nå 10 % rabatt
ved å fremvise medlemskortet.
For de morgenfriske, åpner Kanel Bakeri til
frokost kl. 7 om morgenen, hvor man kan la
seg friste av nystekte croissanter og kaffe.
Inne i kafeen er det hyggelige småbord,
hvor man kan sette seg ned og nyte en
liten frokost før jobb, en god lunsj på for
middagen eller møte venner til en hygge
lig prat over en god kopp kaffe. Kaféen er
kjent for sin gode kaffe og bakst. Daglig
leder av Kanel Bakeri, Vigdis M. Øien, for
teller at – vi har kunder som kommer helt
fra Drammens-området for å kjøpe kaffe
og bakevarer.

På finværsdager og om sommeren er det
idyllisk å sitte ved et av bordene ute. Ved
lunsjtider er det ofte stor pågang. Kanel
Bakeri har et godt utvalg av lunsjretter,
baguetter, smørbrød, salater og kaker, noe
for enhver smak.
Vil du lage gode smørbrød hjemme – eller
nyte en lang frokost i helgen, kan du kjøpe
med deg et saftig og godt brød fra bake
riet «på hjørnet». Hva med å stikke innom
søndag formiddag – for å få et ferskt brød
til søndagsfrokosten?

RABATT V/FREMVISNING AV MEDLEMSKORT:
• 10 % på bakervarer m/drikke
• 10 % på baguetter / smørbrød / div. lunsjretter
• 10 % på brød

La fagfolk sjekke avløpsrørene før det er for sent
Avløpsrør i borettslag og sameier trenger regelmessig tilsyn. TT-teknikk har over 30 års erfaring
med rørinspeksjon og kontroll av avløpsrør. Med godkjent teknologi og flinke fagfolk kan vi
utføre både kontroll og fornying av rørene slik at man unngår ubehagelige overraskelser i fremtiden.

Gratis befaring
RØRINSPEKSJON

02490
RØRFORNYING

VEDLIKEHOLDSSPYLING

GRAVEARBEID

ÅPNINGSTIDER:
Mandag – fredag kl. 07 – 18
Lørdag
kl. 09 – 18

Kanel (Løkketangen 26) holder åpent alle
dager.
ABBL-medlemmer ønskes velkommen!
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GJØRE JOBBEN!
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Mye å glede seg over
for våre hockey-venner!

– Når det gjelder det sportslige, er det
målrettet jobbing med egne spillere samt
å hente de rette spillertypene, forteller
Sørensen. Samtidig har vi hatt en konti
nuitet i trener- og spillerapparatet som
gjør at vi har en indre kjerne som kjenner
hverandre godt. Vi har skapt et fellesskap
og et samhold som gjør at vi er en gruppe
som jobber for hverandre.
Sørensen forteller videre at de i tillegg til
det sportslige skal ta godt vare på de frivil

lige og utvikle markedsarbeidet enda mer.
Klubben har et styre som tenker fremtids
rettet og er opptatt av kontinuitet.
– I 2021 står en ny ishall ferdig og allerede
nå jobbes det godt for å gi klubben de
beste forutsetningene for at vi skal flytte
ut av dagens Askerhall og inn i en ny og
moderne arena – kall det gjerne en ny
istid, sier en fornøyd Sørensen.
Utover det sportslige har klubben også
vist evne til å tenke nytt, for å skape
entusiasme og interesse.
Markedssjef Fredrick Bråten Haugland har
som mål å skape de beste møteplassene
for sine samarbeidspartnere, bygge gode
relasjoner og økt forretning.
– Vi skal være det beste nettverket i regio
nen og samler i dag rundt 100 deltakere
på våre arrangement! 2016 har vært et
rekordår med stor oppslutning rundt alle
våre arrangement og, ikke minst, har vi
hatt en stor tilførsel av nye og spennende
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ABBLs samarbeidspartner, Frisk Asker Hockey, har hatt en spennende sesong.
Vi håper at mange av våre medlemmer har benyttet medlemstilbudet til
å oppleve Askers stolthet svinge seg på isen.
Sesongen startet bra, men det ble litt tungt
da Frisk Asker i en periode leverte 8 strake
tap. Men klubben viser kvalitet ved å løfte
seg kraftig når de følger opp med en peri
ode på 10 seiere på 11 kamper. Klubbens
markedssjef, Fredrick Bråten Haugland og
sportslig leder, Nicolay Sørensen, forteller
om en klubb som jobber godt sammen.
De mener at evnen til å gjøre mest mulig
ut av beskjedne midler, sammen med et
trenerteam som er gode til å jobbe med
det de har og få det beste ut av spillerne,
er de viktigste suksesskriteriene.

|

vk.no

samarbeidspartnere. Vi ble på Nærings
livets Nettverksdag i Asker kåret til «Årets
Nettverksbygger 2016», og det er vi veldig
stolte av!
– Alt i alt har dette vært en fantastisk reise.
Vi lykkes i arbeidet med å bygge laget
rundt en stamme av egne spillere som har
vært her over en lengre tid, med Petter
Kristiansen i spissen. Det kommer også
opp solide talenter fra junioravdelingen
som tar store steg sammen med A-laget.
Vi har klart å hente tilbake lokale Asker
gutter som har vært i utlandet og i andre
klubber, og som ser gleden av å komme
tilbake og bli med på reisen inn i en ny
arena.
Anders Bastiansen, Henrik Ødegård og
Fredrik Lystad Jacobsen er eksempler
på spillere som har returnert til Askerhallen
de siste 2 sesongene. Vi må heller ikke
glemme en tidligere Askerspiller som nå
er i verdens tøffeste liga, på et av verdens
aller beste lag, nemlig Mats Zuccarello
Aasen i New York Rangers.

I over 80 år har vi stått til tjeneste for våre kunder. Vaktmesterkompaniet er Oslos største
leverandør av utendørs vedlikehold. Vi hjelper alt fra store bedrifter og borettslag til
private hjem. Ingen jobb er for liten, ingen jobb er for stor!
La oss gjøre jobben!
Ta kontakt med oss i dag! Befaring er selvfølgelig gratis!
Tlf 23 17 22 00 / kampanje@vk.no / vk.no

VINTERTJENESTER | FEIING OG SPYLING | CONTAINERUTLEIE | GARTNERTJENESTER | ANLEGG OG ASFALTERING
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RABATTER

EM

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 særlige r abattavtaler for ABBLs medlemmer. Nedenfor presenterer
vi gjeldende m
 edlemstilbud.
Firmaene gir deg rabatt når du fremviser m
 edlemskort og legitimasjon.
Rabattene gjelder ved kontant salg på vanlige utsalgspriser. For nærmere detaljer
om medlemstilbudene henviser vi til abbl.no.
ADVOKATBISTAND

BLOMSTER

DEKK

Adv. Kjell Holden

Bærum & Lise Blomster AS

Asker:

Rådmann Halmrasts vei 18, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 54 96 90

•	Bistand uten kostnader
– begrenset til 1 time

Åpent:
Mandag -onsdag: 10–17
Torsdag - fredag: 10–18
Lørdag:
10–16

BEGRAVELSESBYRÅ

• Planter og snitt 10 %
• Potter, vaser og interiørartikler 10 %

Akasien Begravelsesbyrå AS
Asker sentrum:
Askerveien 50, 1385 ASKER
Tlf. 66 79 70 80 (døgnvakt)
Bærum:
Bærumsveien 375, 1346 GJETTUM
Tlf. 67 80 87 80 (døgnvakt)
NYTT
medlemsOslo:
tilbud
2. etasje på Røa Senter
Parkering i kjelleren på senteret.
Tlf. 23 22 13 10 (døgnvakt)
post@akasien.no
www.akasien.no
• 15 % på nye gravstener
•	15 % på navnetilføyelse på eksisterende
gravsten
• 10 % på kister
• 10 % på urner
Uforpliktende samtale ved dødsfall
eller ved planlegging av egen gravferd.
Utstilling av gravmonumenter både i Asker
og Bærum.

NYTT
medlemstilbud

Rabatten gjelder ikke bunter, frakt,
Floragram og tilbudsvarer.

BYGGEVARER

Dekk 1 Hvalstad:

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

Dekk 1 Stabekk:

Professor Kohts vei 83, 1368 STABEKK
Tlf. 23 89 88 35
www.dekk1.com
• 	En sesong gratis dekklagring
deretter 15 % rabatt på dekkhotell
• 	8 % på dekk og felger
• 	5 % rabatt på kampanjeprodukter

FLISER

GARDEROBE

Ørnulf Wiig Installasjon AS

Flisekompaniet
Oslo og Akershus AS

Garderobe-Mannen AS

www.flisekompaniet.no
Behjelpelig med tilpassing av fliser.
Utlån av for. fliskutter, kr 10,- pr. dag.

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

FLYTTING / SØPPELTAXI

GLASS OG RAMMER

RYDD & FLYTT

Glassmester 1, avd. Bærum

Postboks 93
1306 BÆRUM POSTTERMINAL
Besøksadresse:
Slependveien 48
Tlf. sentralbord: 67 57 20 20
Tlf. serviceavd.: 67 57 20 40
www.wiig.no

• Rabatterte timepriser for ABBLmedlemmer
• 20 % på el-materiell
• 5 års garanti

FARGEHANDEL
FLÜGGER
Asker:
Flügger Farve Asker
Askerveien 61, 1384 ASKER
Tlf. 66 90 60 90
E-post: NO47@flugger.com
Bærum:
Flügger Farve Kolsås:
Rødskiferveien 1, 1352 KOLSÅS
(Kolsås senter),
Tlf. 67 17 05 00
E-post: NO37@flugger.com

Hoffsveien 9, 0275 OSLO
Tlf. 22 51 94 00

• 20 % på fliser og lim

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
•	15 % rabatt på søppeltaxi
		 (Kassebiler fra 3 m3 til 12 m3)

FORSIKRING
OBS!
Svært gunstig innboforsikring!

Flügger Farve Bekkestua
Jens Rings vei 30, 1357 BEKKESTUA
Tlf. 67 53 61 49
E-post: NO65@flugger.com

Kjøp av forsikring:
Jeff Pascual tlf. 965 09 571

Flügger Farve Høvik
Ramstadsletta 12, 1363 HØVIK
Tlf. 67 11 07 26
E-post: NO38@flugger.com

www.tryg.no/abbl

Avd. Vollen:
Slemmestadveien 490, 1391 VOLLEN
Tlf. 66 75 37 10

•	20 % på maling, malerverktøy og tapet

• Inntil 22 % rabatt på øvrig skadeforsikring
• Rabatt på el-sjekk

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

www.flugger.no

Avd. Asker:
Skytterveien 121, 1386 ASKER
Tlf. 66 77 19 00
•	Trelast 15 %
(gjelder ikke impregnerte materialer
og innvendige paneler)
•	Maling 10 %
•	Byggevarer 15 %
Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer
og netto prisede varer

15

ELEKTRO

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

Asker Trelast A/S (XL BYGG)

2017
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for ABBL-medlemmer

Kinoveien 3 A, 1337 SANDVIKA
Tlf. 95 78 15 15
www.kjellholden.no
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EIENDOMSMEGLING
ABBL Eiendomsmegling

Kinoveien 3 A, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 57 40 50
www.abbl.no
PRISGARANTI PÅ MEGLERPROVISJON
Dersom et annet meglerkontor tilbyr lavere
provisjon, matcher ABBL Eiendomsmegling
tilbudet. Ring oss for en hyggelig boligprat
og en uforpliktende verdivurdering,
telefon 67 57 40 50.

Gjelder ikke tilbudsvarer

Tryg

Melding om skade, endringer i avtale osv.:
Grønt nummer: 800 33 669

• Innbo Ekstra: Kr 1 684*
Forsikringssum 1 500 000
* priser gjelder i Asker, Bærum og Røyken

Grunnpremie på kr 198 beregnes
pr. forsikringsavtale
Egenandel ved skade er kr 4 000

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

(tidl. Bærum Glassmesterforretning AS)
Bærumsveien 300, 1344 HASLUM
Tlf. 67 53 71 10
E-post: baerum@glassmester1.no
www.baerumglass.no
•	20 % på alle dusjløsninger, rekkverk og
glass over kjøkkenbenk (ekskl. innramming)
• 10 % på rammer og innramming
• 10 % på glass og speil til bygningsformål
•	Bilglass: Kostnadsfri rep. av steinsprut
v/full kasko-forsikring. Gratis spylervæske
og nye vindusviskere v/rep. eller utskifting
av bilrute.
Gjelder ikke faste pristilbud / tilbudsvarer
med arbeid

GOLF
Ballerud Golf og treningssenter

Ballerud alle 1,1363 HØVIK
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
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HAGESENTER
Plantebørsen Brødr. Bergem AS
St Hallvardsvei 23, 3414 LIERSTRAND
E-post: post@brbergem.no
www.planteborsen.no
• 10 % på alle varer
		På definert medlemsdag gis det
20% på alle varer

KAFÉ

Marianne Beate Kielland, mazzosopran
og Jos van Immerseel, fortepiano
Romantikken – slik den engang lød…

S. Sigvartsen Steinindustri A/S

Wright Trafikkskole Asker

Reiseperiode:
Frem til 22. juni 2017

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

Forestilling: 24. – 25. mars 2017

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

The Manhattan Transfer
Verdensberømt vokalkvartett med fullt band

NB! Rabatt gis kun ved fremvisning
av gyldig medlemskort!

Gebyrfri bestilling på
www.stenaline.no/X215608

Forestilling: 17. mars 2017
L-E-V Dance Company: OCD LOVE
Av Sharon Eyal og Gai Behar
Samtidsdans til pulserende technorytmer

CERTEGO, avd. Asker og Bærum

• 10 % på bakevarer m/drikke
•	10 % på baguetter /
smørbrød / div. lunsjretter
• 10 % på brød

Forestillinger: 20. april 2017

Kontor og verksted:
Billingstadsletta 14, 1396 BILLINGSTAD
Tlf. 66 77 81 00
www.certego.no

TEATER

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

Bærum Musikk- og Danseteater
MINI (BærMuDa mini)

MALING

07-18
09-18
10-18

KJØKKEN
Østerby Kjøkkenstudio AS

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

KULTUR / TEATER
Bærum Kulturhus

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

Forestilling: 11. mars 2017

• 25 % rabatt på ordinær billettpris.
Max. 5 billetter pr. forestilling.
ALADDIN
Historien om fattiggutten Aladdin, om en
vakker men bortskjemt prinsesse, om en
magisk lampe og den onde trollmannen
Jafar (se omtale side 23).
Forestillinger i Sandvika Teater:
14. - 17. mars
kl. 18.00
18. – 19. mars
kl. 13.00 og 17.00

LÅSESMED
Trygge Rom

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

Lagerboks AS

Cecilie Thoresens vei 3, 1153 OSLO
Tlf. 22 56 56 00
www.lagerboks.no
• 10 % på korttidsleie av lagerboks
•	20 % på langtidsleie (1 år el. mer)
av lagerboks

SOLSKJERMING
SCANDIC markiser
– persienner – interiør

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

MINICRUISE

SPORT

Stena Line Norge AS

Frisk Asker

Postboks 764 Sentrum, 0106 OSLO
www.stenaline.no
GAVEKORT 1:
FamilieCruise
for inntil 2 voskne og 2 barn på Barnas Båt

Bærumsveien 473, 1351 RUD
Tlf. 67 80 80 80
E-post: oppdrag@tryggerom.no
www.tryggerom.no

Reiseperioder:
Påskeferien, 7. april – 15. april 2017
Sommerferien, 23. juni – 12. august 2017

Trygge Rom finner du på Rud,
vis a vis Dønski VGS, i bygget der
Byggholt/JM Bygg holdt til

Tilbudskode: X415557

Åpningstider: 07-17 (10-15)

MOBILT MINILAGER

Gratis søndag til torsdag.
Helgetillegg fredag og lørdag.

Gebyrfri bestilling på
www.stenaline.no/X415557

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

Avd. Lier:
Husebysletta 39, 3414 LIER
Tlf. 32 84 00 48
•	12 % rabatt på nye GRAVSTEINER
(gjelder ikke steiner på tilbud)
•	12 % rabatt på navntilføyelser og
omarbeidelser
Stor utstilling innendørs.
www.sigvartsen.no

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

•	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

Stor og variert utstilling av
gravmonumenter med gode priser

TAKSERING

Send SMS
med kodeord ABBL
til 2242 og last ned
medlemskortet slik at
du har rabattavtalene
lett tilgjengelig

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

2 0 1

www.takstsenteret.no
• 10 % på ordinær pris for takstoppdrag

EM
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Willie Nelson kjente mor mi
Håvard Bakke med band

Billetter kan også kjøpes i døren
fra en time før forestillingen starter

Star Fabrikkutsalg

Tilbudskode: X215608

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

7

Kommende arrangementer i Kulturhuset
(se omtale side 24–25)

Billetter bestilles på
www.baerumkulturhus.no
eller på tlf. 815 11 777

Gratis søndag til torsdag.
Helgetillegg fredag og lørdag.

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

L
MED

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

2017

TRAFIKKSKOLE

Trygve Skaug
Poet, låtskriver og vokalist, kjent
fra bandet St. Morritz og som soloartist

Åpent:
Mandag -fredag:
Lørdag:
Søndag:

|

STEIN OG HELLER

Løkketangen 26, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 54 77 76
NYTT
medlemstilbud
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GAVEKORT 2:
StenaCruise
for inntil 2 personer

Forestilling: 29. mars 2017

Kanel Bakeri
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Trygge Rom tilbyr gratis brannog sikkerhetsbefaring av boliger
og næringsbygg.
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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

Blomstrende

|

tilbud til ABBL-medlemmer
Bærum & Lise Blomster ligger i gågaten i Sandvika, nær
togstasjonen. Den hyggelige familiebedriften har i over
40 år vært i bybildet i Sandvika og har levert blomster til
store og små anledninger. Butikken, som foruten blomster
og planter også selger gave- og interiørartikler, drives av
ekteparet Anette og Morten Brurberg, som til daglig er
å se i butikken.
ABBL har inngått samarbeidsavtale med Bærum & Lise
Blomster og medlemmer får nå 10 % rabatt på planter
og snittblomster, potter, vaser og interiørartikler, ved å
fremvise medlemskortet.
Forretningen kan tilby et variert og godt utvalg av
sesongens inne- og ute-planter, snittblomster og potte
skjulere. Anette Brurberg sier at – vi har fokus på å ha et
variert og godt utvalg og vi leverer varer av god kvalitet.
Vi yter personlig service og har ansatte med høy faglig
kompetanse. Alle kan selge blomster, men ikke alle vet
hva de selger!
Bærum & Lise Blomster har blomster for enhver anledning:

•
•
•
•
•
•
•
•

Hverdagsbuketten
Jeg elsker deg buketten
Bryllup
Fest
Jubileum
Vertinne
Venninne
En siste hilsen

ABBL-medlemmer
ønskes velkommen
til en god
blomster-handel!

RABATT V/FREMVISNING AV MEDLEMSKORT:
• 10 % på planter og snitt
• 10 % på potter, vaser og interiørartikler

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

ÅPNINGSTIDER:
Mandag – onsdag
Torsdag – fredag
Lørdag

kl. 10 – 17
kl. 10 – 18
kl. 10 - 16
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Stress ned
Du kjenner skuldrene senke seg litt allerede i det du går om bord. Hverdagens
mas og kjas kan vike plass når 24 timer ligger foran deg. I et døgn kan du bare
slappe av, nyte, kose deg og oppleve et skip med masse fasiliteter som spa,
restauranter og shopping til taxfreepriser. I taxfree-butikken finnes et stort ut
valg av kjente merkevarer innen hudpleie, gaveartikler, make up, smykker, leker,
solbriller, vesker, klokker og mye mer. På dagseilasen mot Oslo kan man gå
på dekk 9 og finne roen i spa-avdelingen «Pure Nordic Spa». Hva med å sitte
i boblebad på dekk, mens du nyter den flotte sjøutsikten?

The Steakhouse - ny restaurant
I september 2016 åpnet den nye restauranten The
Steakhouse. Dette har allerede blitt en av skipets mest
populære restauranter. Her serveres klassiske steak
house-retter som biff, entrecote og grillet kylling,
eller kjøkkensjefens favoritter. Selvfølgelig med
grillet tilbehør.
Vis a vis The Steakhouse finner du a la carte restauran
ten Metropolitan. Her kan man blant annet forhånds
bestille kjøkkensjefens 3-retters meny med tilhørende
drikke, eller velge fra en omfattende meny med både kjøtt,
fisk og vegetarretter.
Om bord finner du også Taste, en stor bufférestaurant. Her finner man noe
for enhver smak – alt fra kjøttretter til en bugnende skalldyrbuffé. I skole
feriene på Barnas Båt er det egen barnebuffé i denne restauranten.
For enklere småretter finnes Cafe Saga– et sted du kan slappe av i uformelle
omgivelser, ta en kaffe, bestille en hamburger, pizza, et smørbrød eller ulike
salater.

Partybåten
Stena Line lanserte Partybåten i 2016 med spennende artister og temacruise.
I 2017 blir det enda flere kjente artister som spiller og synger om bord. Hva
med å ta med vennegjengen på Irsk cruise, Dirty Dancing Cruise eller Freddy
Kalas party? Torsdag til søndag er det alltid DJ, kjente artister eller bra cover
band som lager god stemning – og det beste av alt: Underholdningen er
inkludert i prisen! Du kan lese mer om underholdningen på
www.stenaline.no/underholdning

Hyggelige Danmark

GAVEKORT PÅ ET CRUISE
MED STENA LINE
ABBL-medlemmer får her et gavekort fra Stena Line.
Gavekortet tilbyr reise på et 24- eller 36-timers StenaCruise
til F
 rederikshavn eller på et 24-timers FamilieCruise i påskeeller sommerferien.

Den lille havnebyen på toppen av Jylland er absolutt verdt et besøk.
Frederikshavn har en av Danmarks lengste gågater, og her finner du et bredt
spekter av butikker – fra kjente merker til spesialbutikker med et unikt utvalg.
Frederikshavn har også flere flotte kaféer.
Med det vedlagte gavekortet fra Stena Line kan du få en liten smakebit av
Frederikshavn – om du reiser på en søndag på 36-timerscruise. Da har du
11 timer i Danmark på mandagen. Nyt hele dagen i Frederikshavn, ta toget
til Skagen eller Aalborg, eller få med barna på det tropiske badelandet The
Reef i Frederikshavn, før du tar nattseilingen tilbake til Oslo klokken 18.30.

Påske & sommerferien: Møt Zita & Zotpiratene
Når barna har pause fra sin hverdag, har de lyst til å underholdes og ha
det gøy, og på Barnas Båt kan dette ønsket oppfylles. Om bord er trylle
kunstneren Erling Solland og imponerer med trylleskole for barna, barneog familieshow, og kveldsshow for de voksne. Zita & Zotpiratene fortsetter
med teaterforestillingen «Trylleformelen» i påskeferien, og til sommeren
kommer det nytt show 23. juni! Om man vil bo i ekte piratstil kan man velge
familielugarene som har piratdekor og ligger i en stille familiekorridor.
For mer informasjon om underholdningen om bord, se stenaline.no
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til ABB

medlemmLer

Musikalen Aladdin!
En gang i tiden
for svært lenge siden.
I landet langt borte
der netter er sorte …
Slik begynner historien om fattiggutten Aladdin, om en
vakker men bortskjemt prinsesse, om en magisk lampe og den
onde trollmannen Jafar.

Tekst Margrethe Beck Heien
Musikk: Margrethe Beck Heien og Helge Sunde
Regi: Håkon Steinsholt og Charlotte Fjell Lindman Koreografi: Trine Eide Schjølberg
Kapellmester: Helge Sunde Scenografi: Håkon Steinsholt

SANDVIKA TEATER

14. - 17. mars kl 18.00 og 18. - 19. mars kl. 13.00 og 17.00
Billetter: www.baerumkulturhus.no eller på tlf 815 11 777
Forestillingen er støttet av Bærum kommune

Aladdin vokser opp på et barnehjem, der han og de andre barna
må jobbe og slite fra morgen til kveld. Den onde Jafar er på jakt
etter den magiske lampen som ligger gjemt innerst i en hule.
Ånden som bor i lampen skal oppfylle Jafars ønsker om rikdom
og makt …

Forestillingen spilles i Sandvika Teater fra 14. – 19. mars.
Hverdager kl 18 og lør/søn kl 13 og 17.

Bli med til Sandvika Teater i mars og la deg fascinere av even
tyret, av de vakre og fargerike kostymene, av store dansenumre,
dyktige sangere, lekende skuespillere og ikke minst
BærMuDa Minis eget husorkester.

Billetter kan kjøpes i døren fra en time før forestillingsstart
eller på www.baerumkulturhus.no eller tlf. 815 11 777.
På nettsiden kan du bestille med ABBL-rabatt. I luken eller
pr telefon må dette opplyses.

BærMuDa Mini har eksistert siden 1997 og har i år 20-års
jubileum. Gruppa har satt opp en rekke musikaler i Sandvika
Teater for smekkfulle hus og til strålende kritikker. Gruppa
består av mer enn 40 medlemmer i alderen 8 – 19 år.

Forestillingen anbefales for alle. Forestillingen støttes av Bærum
Kommune og Akershus Fylkeskommune.

Alle medlemmer i ABBL får kjøpe billetter til denne flotte
oppsetningen med 25% rabatt!

Velkommen til Sandvika Teater i mars 2017!
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Medlemmer av ABBL får
30% rabatt i Bærum Kulturhus

The Manhattan Transfer – Verdensberømt vokalkvartett
med fullt band kommer til 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 med ditt medlemskort.
Ta med deg fire gode venner og få en flott kveld sammen

Med millionsalg over hele verden, og mange listetopper i løpet av fire tiår fortsetter deres
melodiske og jazzinspirerte vokalmusikk å trekke publikum tilbake år etter år, samtidig som nye
generasjoner finner veien til dem. Den legendariske kvartetten har vunnet 10 Grammy Awards
av 20 nominasjoner, og de er medlemmer av eksklusive Vocal Group Hall of Fame, og alle fans
av deres velklingende hits vet hvorfor.

Her presenteres fem arrangementer, men i løpet av våren er det mange, mange flere.

The Manhattan Transfers allsidighet gjør at de har hits innen både pop, jazz, barnemusikk, julemusikk etc. og de har utgitt musikk sammen med Tony Bennett, Bette Midler, Smokey Robinson, Laura Nyro, Phil Collins, B.B. King, Chaka Khan, James Taylor, og Frankie Valli. Musikken
deres har også vært på utallige TV-show og filmer.

Willie Nelson kjente mor mi – Håvard Bakke med band
Fredag 17. mars kl. 19.30
Høsten 2016 fikk Håvard Bakke, med sin tredjeplass i NRK´s «Stjernekamp», vist for det norske tv-publikummet det
vi i Bærum har vært klar over lenge; Nemlig at denne karen kan synge! Nå returnerer Håvard til Bærum Kulturhus
med sitt eget drømmeprosjekt, den kritikerroste, musikalske monologen «Willie Nelson kjente mor mi», som har blitt
spilt over 40 ganger siden premieren i 2015. Her kombineres Knut Nærums underfundige og rørende manus med
musikalske høydepunkter fra Willie Nelsons rikholdige katalog.
Med tre musikere i ryggen står Bakke på scenen i 90 minutter som lastebilsjåføren Nils og forteller hans historie.
I tillegg går han også ut og inn av 10-12 andre roller. Dette er kort og godt varmt og tilgjengelig teater på sitt aller
beste, og anbefales varmt!
Ordinærpris: kr 375,- / ABBL-pris: kr 265,- (begge inkl. avgifter) Barn/studenter: kr 170,-
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Torsdag 20. april kl. 19.30

Ordinærpris: kr 785,-/580,- ABBL-pris: kr 555,-/410,- (inkl. avgifter)

Medlemsfordel

MEDLEMMER AV ABBL FÅR 30% RABATT på billetter til forestillinger arrangert
av Bærum K
 ulturhus. Du kan kjøpe inntil fem billetter med rabatt per forestilling.
Ingen begrensninger på antall konserter eller forestillinger.
Billetter med ABBL-rabatt kan også kjøpes direkte fra www.baerumkulturhus.no
eller i Bærum Kulturhus (tir-lør 11-16). ABBL- medlemskort må kunne fremvises
ved kontroll.

Romantikken - slik den engang lød. Marianne Beate Kielland,
mezzosopran og Jos van Immerseel, fortepiano

Trygve Skaug

24.-25. mars kl. 19.30

Poet, låtskriver og vokalist, kjent fra bandet St. Morritz og som soloartist.

Flamske Jos Van Immerseel er en gigant innen historisk framførelsespraksis både som forsker, orkesterbygger
og mesterpianist. Han har samarbeidet med vår norske mezzosopran, Marianne Beate Kielland i en årrekke, og vi
er stolt av å presentere disse kunstnerne i Bærum Kulturhus i et program viet romantikkens største komponister.
Konserten byr dessuten på unike klanglige og musikalske åpenbaringer fra Immerseels historiske instrumenter
som er fraktet til Bærum for anledningen.

Trygve Skaug er poet, låtskriver og vokalist, kjent fra bandet St. Morritz og som soloartist.
Musikken hans er blant den mest spilte på norsk radio over flere år, og låtene har ligget over
100 uker på NRK P1s topplister siden 2010. Det går ikke en dag uten at Skaug får tilbake
meldinger fra folk som har hørt sangene eller lest diktene hans. Noen vil bare si at han er flink,
andre forteller at det han har laget har fått en helt avgjørende betydning.

Har du noensinne lurt på hvordan Schubert forestilte seg sin berømte f-mollfantasi for firhendig klaver? Denne
kvelden kommer du tettere på dét svaret enn noen sinne! I tillegg får vi høre verk av Schumann, Grieg og Brahms.

Skaug er glad for å kunne bety noe, glad for at han ikke ble ved et av musikerlivets første stoppested. Han har erfart at det å leve av musikken ikke alltid er like idyllisk. For ti år siden innebar det
å spille coverlåter på et hotell i Bergen. Skaug var ikke spesielt tilfreds med det.
– Jeg ble ganske mett av fulle folk. Dessuten ville jeg jo spille ting jeg hadde laget selv, sier
Skaug. Det fikk han etter hvert gjort. I 2010 hadde han stor suksess som låtskriver og vokalist
i StMorritz. Bandets singel, «prøve meg igjen», var den mest spilte låten på P1 det året.
Som forfatter har han gitt ut tre diktsamlinger, og har med disse blitt en av landets mestselgende
lyrikere. Mange har funnet frem til poesien hans gjennom sosiale medier, som for eksempel på
instagramkontoer som @RenPoesi.

Ordinærpris: kr 445,- / ABBL-pris: kr 320,- (begge inkl. avgifter) Barn/studenter: kr 170,-

L-E-V Dance Company:
OCD LOVE Av Sharon Eyal og Gai Behar
Onsdag 29. mars kl. 19.30
Tidligere danser, kunstnerisk nestleder og huskoreograf for Batsheva Dance Company,
Sharon Eyal og partyprodusent Gai Behar, presenterer «OCD LOVE» – et banebrytende nytt
verk som forener nyskapende samtidsdans med atmosfæren av en techno nattklubb. Dette
er kompaniets første besøk til Norge.
I «OCD LOVE» beveger de uttrykksfulle danserne seg med en enorm presisjon til pulserende
technorytmer. Forstillingen handler om kjærlighet i utakt, om elskere som ikke finner hverandre.
Usynkronisert. Eyal og Behar utforsker kjærlighetstematikken gjennom en tvangslidelseslinse,
i et verk inspirert av Neil Hilborns dikt OCD.
Ordinærpris: kr 480,- / ABBL-pris: kr 340,- (begge inkl. avgifter) Barn/studenter: kr 170,-

Torsdag 20. april kl. 19.30

Trygve elsker sitt #VerdensFinestePublikum og vil dele både nye og gamle låter og dikt i Bærum
Kulturhus. Anbefales på det varmeste!
Ordinærpris: kr 295,- / ABBL-pris: kr 210,- (begge inkl. avgifter) Barn/studenter: kr 170,-

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. Gjør det enkelt her: www.baerumkulturhus.no/subscribe.
Du kan selv sagt også trykke «like» Bærum Kulturhus på Facebook. Her legger vi ut stort og smått: filmer, bilder,
anmeldelser og annet om artister og annet som skjer hos oss.
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MEDLEMSTILBUD

hos Glassmester 1
1. januar i år ble Bærum Glassmesterforretning AS
på Haslum til Glassmester 1. Bedriften selger fortsatt
flotte rammer, glassdører, speil, dusjløsninger, glass
rekkverk og glassløsninger over kjøkkenbenk. Nå er
sortimentet utvidet med vinterhager og innog utvendig solskjerming og et enda større utvalg
av alle varer. I tillegg kan du få byttet eller reparert
bilruten din på samme sted, navnet er da Bilglass 1
som også er en del av det nye konseptet.
Som ABBL-medlem får du 20 % rabatt på alle
produkter, med unntak av speil og rammer som det
er 10 % rabatt på. Du får kostnadsfri reparasjon på
steinsprutskade på bilruten dersom du har del- eller
fullkasko forsikring. Om ruten er sprukket, byttes den
mot egenandel. Bilglass 1 reparerer alle glass på bil,
og tilbyr solfilm. Det er alltid kampanje med gratis
spylervæske og nye vindusviskere ved reparasjon og
vindusskift.

Glass over kjøkkenbenk

Speil og innramming

I de senere årene har det blitt mer og mer vanlig å bruke
glass mellom benkene og overskapene på kjøkkenet. Det
er lekkert og lett å holde rent. Glassmester 1 tilbyr klart
og lakkert glass i valgfri RAL- eller NSC fargekode.
– Vi tilpasser glasset etter mål og borer hull for kontak
ter eller rør. Siden glasset skal sitte bak kokeplater på
komfyren, er det viktig å bruke riktig type glass som ikke
sprekker på grunn av varmespenninger fra kokeplaten eller
kasseroller, forteller Fransson

Godt utvalg og god service skal
du få når du besøker G
 lassmester 1
for å finne rammer eller speil.
– Våre hyggelige selgere har lang erfaring og hjelper deg
å finne riktig ramme til riktig bilde, avslutter Fransson.

Dusjløsninger
Glassmester1 har dusjløsninger for alle behov og
tilpasser løsningen etter kundens ønsker.
– Vi har mange forskjellige løsninger, blant annet
skyvedører og tradisjonelle dører som åpnes. Et nytt
produkt som vi ser det går mer og mer av, er selv
rensende glass. Du slipper kalkavleiringer på glasset,
noe som gjør at det alltid ser rent og pent ut, forteller
Alexander Fransson, som er salg- og markedsleder
i Glassmester 1. Et flertall av løsningene er inntil vide
re å finne på showroom i Glassmester 1 butikker på
Ensjø og Fjellhamar. Snarlig kommer slike utstillinger
i Bærum også.

Rekkverk
Glassmester 1 tilbyr glass til alle typer rekkverk og
skreddersyr løsningen som passer best hos deg.
– Rekkverk i glass er moderne og utrolig flott å se
på. Utsikten blir bedre og rommet oppleves større.
Rekkverk i glass benyttes på mange ulike plasser,
som trapper innendørs og balkonger blant annet, sier
Fransson. – Ved oppsett av rekkverk er det mye regler
vi må forholde oss til. Våre fagfolk har kunnskap og
erfaring og sørger for at kundene alltid kan være sikre
på å få den beste løsningen for sitt behov.

Nå ENDA BE

DRE medlem

stilbud!
20 % rabatt p
å dusjløsning
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 jøkkenbenk,
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Du har prosjektene, vi har løsningene!
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Har du mottatt ABBL nytt, men ikke medlemskort?

Vil ikk
fra Ask e flytte
er Se side 8–9

Da er du ikke personlig medlem av boligbyggelaget, men får tilsendt bladet fordi du bor i en bolig
hvor ABBL er forretningsfører.

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

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

Ring: 67 15 44 50
post@haugensglass.no

EnviroPac kan også levere grunnarbeider i forbindelse
med installasjon av nedgravde avfallscontainere.

Vi leverer hele eller deler av prosessen
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HAGEMØBLER

Andel
Årets kontingent
Til sammen

kr 300,kr 375,kr 675,-*

Deretter påløper kontingent p.t. kr 375,- pr. år.
*Barn og ungdom under 23 år betaler halv innmeldingsavgift og halv kontingent.

✂
Fødselsdato:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

e

els

till

gs
rdi

Fornavn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fe

Etternavn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Andre løsninger for borettslag
MILJØHUS

TEGNING AV
MEDLEMSKAP
KOSTER:

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

• Rent og estetisk utemiljø
• Miljøriktig kidesortering
• Kostandseffektivt - mer rasjonell drift på renovasjon

efa

Som medlem kan du også benytte forkjøpsrett til brukte andelsboliger.
Les mer om dette på side 2 i bladet.

- Fagkunnskap gir trygghet

A part of San Sac Group

b
tis

Boligbyggelagets hovedoppgave er å skaffe medlemmene bolig – og nye boliger fordeles etter ansiennitet blant
medlemmene. Vi gjør oppmerksom på at et medlemskap kan overføres til nære slektninger – og på den måten
kan man opparbeide ansiennitet som barn eller barnebarn kan ha glede av i fremtiden – i et stadig mer presset
boligmarked.

BUNNTØMTE
OVERFLATECONTAINERE

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 • bunntomte@enviropac.no • www.enviropac.no

Adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postnummer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Poststed:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon dagtid:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-post: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no)

Vi utfører alt innen
sterkstrøm og svakstrøm.
Som ABBL-medlem
har du rabatter på våre produkter
og installasjonsarbeid.
• Sjekk av ditt el.anlegg
• Rehabilitering av ditt sikringsskap
• Varme / lysstyring
• Smarthus / velferdsteknologi
• Elbil-lading
• Alarmer / porttelefon
• 5 års totalgaranti

wiig.no

67 57 20 20

TAKST
SENTERET
TAKSTMENN I KONTORFELLESKAP

TAKSTSENTERET
består av
NTF-autoriserte takstfirmaer.

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

Kontakt oss nå for
gir svar!
etBiologer
godt tilbud
på annonsering
Nøytrale råd uten
økonomisk interesse
ANNONSESALG:
i sanering.

- skadeutredning
- dokumentasjon
- prøveanalyser
og anbefaler
utbedringstiltak.

E-post: stig.a@bbv.no, tlf.: 67 15 19 30,
adr.: Løxaveien 15, 1351 Rud
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Gratinert potet og squash med ost passer perfekt til kjøtt eller fisk,
eller det kan serveres som en enkel forrett eller som en lunsjrett.
Retten er enkel, sunn og lett å lage.
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Asker og Bærum Boligbyggelag

Deilig grateng

06-03-07 15:55:16

Ingredienser

Fremgangsmåte

(1 porsjon)

Vask og skjær poteter i tynne skiver. Har du ikke squash, kan
du bruke bare poteter. Squash skjæres også i tynne skiver.
Legg skiver av potet og squash i ring i en ildfast form.
Pensle med smør og dryss over ost og urter. Stek i ovnen
ved 200 °C i ca. 15 minutter.

1 stk potet
¼ stk grønn squash
2 ss meierismør
50 gram revet ost Jarlsberg, Norvegia
eller Sveitser
Frisk eller tørket
timian

Tips!
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Nye tak på Godthaabhaven

TJENESTER OG PRODUKTER
innenfor trygghet og sikkerhet
til alle boliger og bygninger

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

15%

Medlemsrabatt

Godthaabhaven Boligsameie ligger idyllisk til i et rolig
boligområde på Godthaab,
nord for Bekkestua. Boligene
har de siste årene hatt flere
vannlekkasjer. Etter gjentatte
småreparasjoner, ble det
bestemt at hele taket skulle
skiftes. Styret tok grep
og bestemte at alle takene
måtte tekkes om for å stoppe
lekkasjene.

Halvor Øyen fra Asker er
i gang med kjøreopplæring
og gleder seg til å få lappen.

på standard varer

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.

Omfanget på lekkasjene hadde gjort at
eksiterende isolasjon inneholdt mye fuk
tighet og det ble bestemt at takene måtte
rives helt ned til betongen. Takene måtte
bygges opp på nytt med ny fuktsperre,
ny og mer isolasjon enn det eksisterende
og ny tekking.
I og med at taket ble åpnet helt opp,
måtte arbeidet utføres med en s åkalt «tak
over tak» løsning. Det innebærer å bygge
et provisorisk tak over hele byggearbei
det. Denne løsningen gjør at arbeidet kan
gjennomføres uansett vær og uten fare for
lekkasjer underveis.

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

Butikk på Rud i Bærum

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

Suksessfaktor:
Den første oppgaven var å få gjennomslag
for et så stort prosjekt, med de kostnader
og den midlertidige ulempe det innebærer
for den enkelte beboer.
– For styret i sameiet var det avgjørende å
sørge for god informasjon til beboerne om
prosjektet og om hvorfor taket måtte skif
tes. Styret, i samarbeid med ABBL, sørget
for at beboerne fikk god informasjon før
prosjektets oppstart. Den solide jobben
i forkant skapte forutsigbarhet og sørget
for et godt gjennomført prosjekt, sier Atle
Simonsen, seksjonsleder for nybygg og
rehab i ABBL.

Ta kontakt for et meget
konkurransedyktig tilbud!

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

Takskift på hele boligmassen på Godt
haabhaven var en omfattende jobb. Det er
snakk om i alt seks bygg med tak i forskjel
lige høyder. Byggets utforming med ter
rasser og takterrasser i flere høyder betyr
at også disse måtte få nye tak/tekking.

Seksjonsleder Atle Simonsen

Oppdraget med selve takbyttet gikk til
selskapet Eco Tak AS.

– Eco Tak gjorde en meget god jobb med
prosjektet og sørget for god planlegging,
fremdrift og kvalitetsarbeid, forteller
Simonsen.
ABBLs prosjektavdeling sørget for
prosjektanalyse, etablering av tilbuds
forespørsel, tilbudsbefaring med
entreprenører samt oppfølging av
utførelse med byggemøter og befaringer
gjennom hele prosjektet.
Prosjektet ble gjennomført til avtalt tid og
med fokus på ivaretakelse av beboerne.
– Tilbakemeldingene er at Eco Tak AS
hadde veldig hyggelige og serviceinnstilte
arbeidsfolk på jobb, sier Simonsen.
Prosjektet varte i ca fem måneder og har
gjort en betydelig forskjell både på bolig
massen i seg selv og på inneklimaet, som
har fått et betydelig løft gjennom langt
bedre isolasjon. Flere beboere kan melde
om varmere bolig etter at reparasjonene
ble gjennomført.

Nytt
medlemstilbud

Malermester
Buer, Drammen
Din totalleverandør
på oppussing og
fasaderehabilitering

RING OSS
I DAG !

Mob. 45960146
Mail : ingar@malermester-buer.no
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Akasien begravelsesbyrå tilbyr
rabatt til ABBLs medlemmer
15% rabatt på nye gravstener
15% rabatt på navnetilføyelse på eksisterende gravsten
10% rabatt på kister
10% rabatt på urner

Avskjed med omtanke
Akasien Begravelsesbyrå ble etablert på
Gjettum i Bærum i 2001 av Kristin Kolstad
som var prest på Bærum sykehus. Siden
den gang har byrået blitt utvidet med et
kontor i Asker sentrum og en filial på Røa
i Oslo. Byrået ledes nå av Kristins sønn
Christian, som har Krigsskolebakgrunn og
har jobbet mange år i Forsvaret, før han
begynte i Akasien i 2013.
– En verdi for oss i byrået er at familien skal
bli møtt av profesjonelle, men samtidig
personlige medarbeidere, sier Christian
Kolstad Huse.
Er det ikke en spesiell bransje å jobbe i?
– Det er det nok mulig å si. Vi opplever at
vi har en hyggelig jobb som er viktig for
familiene. Byrået vårt er i hvert fall lite nok
til at vi kan tilby personlig oppfølgning fra
samme medarbeider gjennom hele opp
draget og opplever ofte at det etableres
hyggelige tillitsforhold mellom familien
og oss.
Kontakten mellom familien og gravferds
konsulenten er ofte tett frem til sere
monien.

Kvalitet lønner seg! Vi bistår med alt fra prosjektering og materialvalg
til ferdig utførelse der vi kan levere komplette løsninger som vil
redusere deres vedlikeholdskostnader betraktelig.

Tollbugt 115, 3041 Drammen. www.buergruppen.no

– Når et dødsfall i Asker eller Bærum skjer
på et sykehjem uten oppbevaringsmulighet
for avdøde, ringer familien oss på vakt
telefonen i løpet av den samme dagen eller
det nærmeste døgnet. Kanskje familien har
fått oss anbefalt av andre som har brukt
oss tidligere. Vi avtaler da et tidspunkt
hvor familien kan møte oss på avdødes
rom etter at avdøde er lagt i kisten og
stelt. Dette kan gi en fin ramme for å samle
familien ved dødsfallet. Vi avtaler gjerne å
møtes igjen til planleggingssamtale neste
arbeidsdag på et av våre kontorer, men vi
kan også komme hjem til familien, forteller
Kolstad Huse.

Normalt settes det av to timer til plan
leggingssamtalen. Både familien og byrået
har da et informasjonsbehov, og det kan
være greit at ikke møtet er samme dagen
som dødsfallet.
– Noe av det første som avklares er sere
monitype (bisettelse eller kistebegravelse),
seremonisted og -tid, og medvirkning fra
prest eller annen seremonileder. Ofte skal
dette koordineres i tid med organist eller
andre musikere, minnesamvær, eller andre

hensyn som er viktige for familien. Når
dette er gjort kan vi sette opp annonse i
avisen og planlegge seremonien og grav
ferden videre. I løpet av samtalen går vi all
tid gjennom et prisoverslag. Ofte k ommer
familien tilbake til oss etter noe tid for å se
på gravsten. Det gir oss en hyggelig mulig
het til å møtes når alle de praktiske tingene
rundt seremonien er gjennomført, og er
noe vi setter stor pris på, avslutter Christian
Kolstad Huse.
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Ring 815 00 004
og få gratis befaring!

SIGVARTSEN
STEININDUSTRI

GRAVSTEINER

NAVNETILFØYELSER OG OMARBEIDELSER

Asker & Bærum VaktmesterKompani

Renhold
Gartnertjenester
Garasjefeiing/vasking
Mindre flytteoppdrag
Bortkjøring av søppel

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

ØNSKER SAMEIET ØKT
FOKUS PÅ BRANNSIKKERHET?

67 15 00 88

Asker og Bærum brannvesen tilbyr mottak
av brannalarmoverføring

post@abvk.no - www.abvk.no

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

-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.

radonmannen.no

Har du målt for høye
radonverdier? Eller
trenger du å måle?
Radonmannen måler og radonsikrer boliger,
bygninger og arbeidsplasser.

Våre tjenester:
Radonmåling
Radonsanering av eksisterende bygg

Radonmannen AS har utviklet seg til å bli ledende i Norge innenfor
radonsikring – som omfatter måling, forebyggende tiltak og sanering
av radon i alle typer bygg. Vår kundegruppe består av alt fra private
boligeiere til større entreprenører. Vi radonsikrer 1.600 bygg årlig.

Radonsikring av nye bygg

Radon i innemiljøer øker risikoen for lungekreft. Risikoen
bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og hvor
høyt radonnivået er.

Inspeksjon og rådgivning

Vi bidrar til trygge radonsikre innemiljøer.

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.

Kontakt oss på tlf. 63 81 60 00 eller finn mer informasjon på radonmannen.no

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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INTERIØR-nytt

Entré

Lønnsom boligstyling

Rydd vekk det meste av sko
og klær, men la gjerne ett eller
to plagg som matcher rommet
henge igjen. Husk å vaske speil
hvis du har det og sett gjerne fram en liten plante eller
blomster hvis det ser naturlig ut.

Av Hilde Bringsli

Å style boligen før salg har blitt vanlig og alt tyder på at det er en smart investering.
Du kan leie hjelp fra profesjonelle eller du kan gjøre jobben selv.
Her er de viktigste tipsene!

Dette bør du rydde bort:
Noe av det første du bør tenke på når du
skal gjøre boligen klar for salg, er hva du
selv falt for ved boligen da du kjøpte den.
Var det hagen og uteplassen? Eller var det
den hyggelige peisestuen? Gjør det du kan
for å få fram den gode stemningen du selv
kjente og sannsynligvis fortsatt kjenner på.

Legg en plan
Det tar tid å style en bolig, så start i god
tid. Husk at stylingen må gjøres før foto
grafen kommer for å ta bilder til prospektet.
Start med å sette opp en plan. Her skriver
du ned rommene som skal ryddes, inklusive
loft og kjeller, når du skal rydde hvilket rom
og hva du bør og må gjøre. Det er viktig
å lage en prioritert liste, for du rekker ikke
nødvendigvis alt. Skriv også ned hva du
trenger å kjøpe inn, for eksempel pynteputer, maling for å fjerne sotflekker eller
kanskje en kabelsamler. Løse ledninger
gir et rotete inntrykk.
Skriv også ned hva du vil rydde bort.
Personlige bilder og familiefoto, store
kjøkkenmaskiner, leker som ligger utover,
sko, jakker o.l. ser rotete ut og kan få
rommene til å virke mindre (se rammesak).

Fiks feil

Stuen
• personlige bilder og familiefoto
• smånips
• rot i bokhyllene
• store, tunge møbler
(som er overflødige)

Synlige feil og mangler gir et dårlig inntrykk og
bør ordnes før du tar bilder. Har boligen «feil»
du ikke har tenkt å fikse på, vær ærlig. Har du
for e
 ksempel en vegg med sot, ikke rediger
bildet for å skjule det, da vil folk føle seg lurt på
visningen.

Kjøkkenet
• brødrister, krydderbokser,
kjøkkenmaskin, kaffetrakter o. l.
• kurver med gamle aviser og lignende

Viktige interiørdetaljer
Enkle interiørdetaljer som blomster, planter, lysestaker, puter og bilder bidrar sterkt til inntrykket
av hjemmet. Har du ikke det som skal til, kjøp
eller lån interiørdetaljer som frisker opp. Vurder
også å kjøpe en stor grønn plante og sørg for
friske blomster, ikke bare i stuen, men i alle rom
hvor det finnes en naturlig plass for det.
På kjøkkenet er det fint med en frisk urteplante
og gjerne et fat med frukt.

Entréen
• paraplyer
• sko og støvler
• det aller meste av klær
Badet
• tannbørster
• skittentøyskurv
• dobørste

Stue/spisestue

Det viktige uterommet
Har boligen en egen hage, ikke glem å ta
en runde her også. Legg en hyggelig duk
på hagebordet og noen puter i matchende farger
på benken. Rydd i blomsterbedene, klipp plenen
og vurder å kjøpe inn flere planter og blomster
hvis det vil heve opplevelsen av hagen. Lykter
er også fine innslag.

Soverommet
• tøy
• sko
• bøker og blader

Kjøkken
Er kjøkkenet lite, ta bort stoler og
sett heller inn krakker som kan stå
under bordet. Da viser du at det er
rom for å sitte og spise, samtidig
som rommet virker romsligere.

Behold kun noen få
pyntegjenstander i
stuen og spisestuen.
Ikke ha for mye
i vinduskarmene.
Husk friske blomster
og lys på spisebordet.

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

