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Trenger vi flere
og rimeligere boliger?
Det skrives mye om behovet for flere og rimeligere
boliger. Det har lenge vært en viktig sak for ABBL,
men hvorfor det? Har vi boligmangel? Det er jo ikke
slik at folk må bo på gaten. Den lave renten gjør at
nordmenn b
 ruker m
 indre på å betjene sine boliglån
enn man gjorde på 90-tallet. Opphevelsen av arve
avgiften gjorde at det regnet litt mer penger på yngre.
Så hva er egentlig p
 roblemet?
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Bærum kommune inviterte i mars
representanter fra boligbyggere til
en paneldebatt om muligheten for å
bygge «rimelige boliger». Dette var et
meget bra initiativ fordi det er nyttig for
alle parter å lære mer om hverandres
utfordringer og problemer.
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Bakteppet er at boligprisene har steget
betydelig mer enn prisene på andre va
rer. Det er mange grunner til det. Riks
politiske beslutninger innen lovgivning,
utdanning og infrastrukturinvesteringer
en noe av grunnlaget for de høye pri
sene. Konjunkturbaserte forutsetninger
som rentenivå og oljepris er andre fak
torer som spiller inn. Men noen faktorer
er også lokale forhold som kommune
politikerne rår over.

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.

Selv om bare ca 3–4 % av arealet i Asker
og Bærum er bebygd, har vi «tomte
mangel» fordi for lite areal blir regulert til
utbyggingsformål. Når regulerte tomter
blir en knapphetsvare, får man priskamp
med et voldsomt prispress på de tom
tene som er regulert til bolig. Dette bidrar
sterkt til unødvendig høye boligpriser.
I byggeindustrien har det lenge vært
mangel på kvalifisert arbeidskraft. Uten
landske håndverkere har lenge sørget for
å opprettholde aktiviteten, men når jobb
markedet bedres i deres hjemland, reiser
mange hjem. I høyinntektskommuner som
Asker og Bærum, er tilgangen på elever
med byggfag liten. Her blir praktiske fag
nedprioritert til fordel for studiekompe
tanse. Konsekvensen er at kapasiteten i

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.

byggenæringen er for lav. Resultatet er at
boligproduksjonen ikke klarer å holde tritt
med befolkningsveksten.

mellom prosjektene som har særlige kvali
teter eller ut fra hvem som kan dokumen
tere lavest tomtekost.

For mye av det som bygges er så dyrt
at vanlige familier ikke kan finansiere et
kjøp. Med en snittpris på kr 76.708 kr/kvm
for nybygde leiligheter i Bærum, vil en
familieleilighet på 85 kvm koste
kr 6,5 mill. Ca 60–70 % av markedet
klarer ikke å finansiere kr 6–7 millioner.
Det blir et problem når man bare klarer
å bygge for de øverste 30–40 %
av markedet.

Kommunen kan også bidra gjennom å vise
moderasjon i forhold til hva den krever
at utbygger skal bidra med i forbindelse
med et byggeprosjekt. Det er ikke uvanlig
at kommunen pålegger en utbygger å
bygge rådyre kommunale veier, sykkelstier
og underganger eller skoler og barne
hager. Samtidig forventer altså kommunen
at det skal bygges rimelige boliger.

Det er ikke vanskelig å produsere dyre
boliger, kunsten er å produsere rimelige
boliger.
Det er ikke bare førstegangsetablerere
som sliter med de høye boligprisene.
Ved samlivsbrudd/skilsmisser må man
som regel skaffe to boliger innenfor det
som før var én familieøkonomi. Da kan
resultatet fort bli at barn må flyttes bort fra
vennekrets, idrettslag og skole fordi man
ikke har økonomi til å skaffe seg to boliger
med de boligprisene vi nå ser. Det finnes
nesten ikke noe leiemarked heller, slik at
løsningen ofte blir at man er tvunget til å
flytte til en annen kommune.
Rimeligere tomter og rimeligere bebyg
gelse kan realiseres gjennom kommunens
arealpolitikk. Dersom kommunen sørger
for at det er et «overskudd» av nye bolig
områder i kommunens arealplan, vil det
skape konkurranse om å få bygge i stedet
for en konkurranse om å betale mest for
tomten. Kommunen vil da kunne prioritere

Et eksempel på hvordan kommunen kan
bidra til rimeligere boliger, er gjennom
sin egen byggesaksbehandling. I dag er
gjerne forholdet at utbygger samarbeider
med administrasjonen i kommunen før
man fremmer en reguleringsplan, men
når denne kommer til behandling hos
politikerne, så har de andre ønsker enn
administrasjonen. Da må prosjektet gjerne
tegnes om. Etter at saken har vært på
høring og kommer til 2. gangs behand
ling, må gjerne prosjektet tegnes om én
gang til.
Dette er lite effektivt og svært kostnads
krevende. Norge er i en særstilling innen
OECD med den suverent lengste behand
lingstiden for regulerings- og byggesaker.
Dette til tross for at vi er kommet svært
langt innenfor nettbaserte tjenester hos
bygningsmyndighetene. Her har politikerne
en jobb å gjøre når det gjelder tydelighet
og forutsigbarhet i byggesaker.
Vi ber ikke om at politikerne skal finne på
særordninger for å skaffe spesielt rimelige
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Adm. dir.
Erling Rein

boliger. Vi ber egentlig bare om at politi
kerne formulerer sine krav i utbyggings
saker til en spesifikk boligpolitikk, som
kan gjøre regulerings- og utbyggings
saker mere forutsigbare. Det er ingen
grunn til at byggesaksbehandlingen skal
påføre prosjekter unødvendige kostna
der og ekstra lang saksbehandlingstid.
Greier vi å få et boligtilbud i flere pris
segmenter enn de øverste, vil dette på
sikt hjelpe kommunene til å nå sine mål
settinger også på andre områder. Det
er ikke kjøperne av de dyreste boligene
som bemanner helsetjeneste, skolene,
tekniske etater eller produksjons- og
service næringene. Hvis kommunene
ønsker seg tilgang på kvalifisert arbeids
kraft innen kommunal sektor, må de også
kunne tilby boliger som disse gruppene
kan finansiere.
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Malermester
Buer, Drammen
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på oppussing og
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I DAG !

Mob. 45960146
Mail : ingar@malermester-buer.no

Som eneste leverandør
av Polyfond permanent graffiti
beskyttelse. Påføres kun en gang,
og ikke behov for vann ved rens.
Vi hjelper deg å ta vare
på dine bygg.

NYE, RIMELIGE utleieboliger
i Jens Holes vei, Emma Hjorth
I JENS HOLES VEI PÅ EMMA HJORTH BYGGER VI, PÅ VEGNE AV STIFTELSEN UTLEIEBOLIGER
I BÆRUM, 60 NYE UTLEIEBOLIGER.

SØKNA

Husleie: Kr 7 000 pr. måned for leiligheter i 1. etasje
Kr 7 400 pr. måned for leiligheter i 2. etasje
Boligene er komprimerte 2-roms leiligheter på 38 m2 BRAs (se prospekt i midtoppslag).
Søknadsblankett finner du på nest siste side i bladet.
Da det er få muligheter for parkering i Jens Holes vei henstiller vi til parkering
på toppen av Emma Hjorth ved visning. Det vil bli skiltet.

DSFRIS
T

12

mai

VISNING

Visning på byggeplassen
ONSDAG 3. MAI – KL. 1800
VALGMØTE

Etter søknadsfristens utløp vil søkerne bli invitert til et valgmøte,
hvor de skal velge bolig etter rangeringslisten. Nærmere informasjon
om valgmøte vil bli gitt i invitasjonen.
Valgmøte er planlagt gjennomført: Onsdag 24.05.17
Etter valg av bolig avtales dato for kontraktsmøte.

LEIEVILKÅR

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

Leilighetene vil bli utleid på tidsbestemte 3-års kontrakter, med
mulighet for leietaker til å si opp leiekontrakten med 3 måneders
varsel, etter minimum ett års leietid.
NE
LIG1.E etasje, og 7 400,Husleien vil bli kr 7 000,- pr. månedBO
for
for 2. etasje. I husleien inngår alle driftsutgifter vedrørende
boligen, med unntak av strøm og innboforsikring. Disse må
leietaker selv betale.

redusere deres vedlikeholdskostnader betraktelig.
FOR DEG SOM ER UNG!
g
erin
mitteget.no
Park

Tollbugt 115, 3041 Drammen. www.buergruppen.no

7. krav
MAIom
– KL.
1500
Som sikkerhet for leieforholdet SØNDAG
vil det bli stilt
depositum
tilsvarende 4 måneders leie, det vil si kr 28 000,- for 1. etasje og
29 600,- for 2. etasje.
Følg Emma Hjorths vei
fra Ringeriksveien, som

Leilighetene leies ut umøblerte. Hvitevarer følger ikke med.
parallelt
Dyrehold er ikke tillatt. Fremleiegår
er ikke
tillatt. med E 16

PARKERING

(se kartskissen).

Under boligene blir det bygget et felles garasjeanlegg hvor
leietaker kan leie en plass for kr. 300,- pr. måned.

FREMDRIFT

Byggestart fant sted august 2016 og forventet ferdigstillelse
er begynnelsen av november 2017.

SØKNADSFRIST

Varsel om innflyttingsdato vil bli gitt senest 8 uker før overtakelse.
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– et godt sted å bo
Et boligområde som yrer av liv, et o
 mråde som
rommer alle typer boliger, et bomiljø med
alle muligheter. Alle bæringer har et forhold
til Rykkinn. Enten har man bodd der selv,
eller så har man slektninger og venner
som bor der, eller har bodd der.

I 1966 vedtok kommunestyret i Bærum å
bygge ut flere tusen leiligheter på Bryn/
Rykkinn. Gigantutbyggingen på 3500
boenheter ble på 70-tallet igangsatt av
kommunen sammen med det som da
het Bærum Boligbyggelag (nå ABBL).
Området ble bygget under en helhetlig
tankegang om å skape et godt bomiljø.
For å sikre dette ble det ikke lagt trafik
kerte veier der innbyggerne bodde.

har en aldersmessig godt balansert
befolkning og fremstår som et harmonisk
og godt utviklet boligområde. Lokal
miljøet og skolene er fokusert på gode
og trygge rammebetingelser for inn
byggerne.

– Vi ser i dag at veldig mange kun flytter
internt i området. Det forteller oss at
Rykkinn er et godt sted å bo. Dessuten
finner du bolig av alle typer og størrelser,
noe som gir mulighet for å leve godt her
i alle livsfaser, sier megler Rune Tretterud.

– Rykkinn-området har en ringvei rundt
boligfeltet og bare mindre stikkveier inn
til boligene. Leilighetene har parkering
under bakken. Samtidig gir store grønt
arealer, sammen med et nettverk av
gang- og sykkelveier, området et luftig
preg, forteller Rune Tretterud i ABBL
Eiendomsmegling.
Rune Tretterud og kollega Ole Kvigne har
vært eiendomsmeglere i ABBL i mer enn
ti år og de har begge jobbet mye med
boligsalg på Rykkinn.
– Rykkinn har utviklet seg veldig fint og
folk ser ut til å trives godt. Her har man
gangavstand til alt man trenger og så
ligger det idyllisk til med flotte muligheter
i naturen rundt, sier Kvigne. Han forteller
også at boliger på Rykkinn er populære
og selges raskt og til gode priser.

Eiendomsmegler Rune Tretterud

Etter noen år med en del ungdoms
problemer på 70-80-tallet, har Rykkinn
blitt det det var ment å være, et hyggelig
og velfungerende boligområde. O
 mrådet

Stand på Rykkinn Senter, til høyre megler Ole Kvigne

Navnet
Rykkinn kommer fra uttrykket
«Rykk inn», som fra
gammelt av var en
oppfordring til
veifarende om å
besøke stedet.
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Arkitektkonkurranse

– parallelloppdrag Elnes i Vollen
28. februar 2008 inngikk ABBL en opsjonsavtale med grunneieren
av eiendommen Elnes i Vollen. Senere er Backe Prosjekt og
Løvenskiold Eiendom tatt inn som partnere i Elnes Utbygging AS.
20. april 2016 ble området endelig tatt inn i Asker kommunes
arealplan, etter en lang og ikke minst slitsom prosess.
© Norkart AS
Kartet kan ikke benyttes som situasjonskart eller meglerkart. Kommunen står ikke til ansvar for feil og mangler i kartgrunnlaget
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bli presentert i neste utgave av
ABBL nytt.

UNGDOMSBOLIGER

stue/kjøk
20 m2

ELNES I VOLLEN

• Kort vei til offentlig kommunikasjon og til
Vollen sentrum
• 32 klausulerte selveierleiligheter, hvorav :
24 stk 2-romsleiligheter 42 m 2 BRA
8 stk 3-romsleiligheter 50 m 2 BRA
• 39 parkeringsplasser på terreng

ELNES UTBYGGING A/S :

Bebyggelsesplan og leilighetsplaner

N

UNGDOMSBOLIGER ELNES I VOLLEN
Dato : 27.11.2012

gnr 67 bnr 10, Asker kommune

balkong

Vinneren vil få i oppdrag
å bistå oss med utviklingen
av en reguleringsplan for
UNGDOMSBOLIGER
området.
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BELIGGENHET
Hoveddelen av området ligger på et høydedrag, med glimrende
solforhold og utsikt ut over fjorden. Området ligger i gangavstand
til Vollen sentrum og kun et par hundre meter til nærbutikken
og det lille senteret på Bjerkås. Det er også kort gangavstand til
Sjøstrand badeplass. I dag går det en gammel, steinsatt sti fra
området og ned til Sjøstrandveien. Denne ønsker vi å ruste opp.
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250 boliger, fordelt på lavblokk og konsentrert småhusbe
byggelse. En viktig
+38,0 del av prosjektet vil bli 50 rimelige ungdoms
boliger. Disse boligene vil ikke bli belastet med tomtekostna
der og fordi de blir så rimelige, vil de bli klausulert ved senere
P
overdragelser. En andel av ungdomsboligene vil også bli stilt
+38,5
til disposisjon for Stiftelsen Ungdomsboliger
i Asker, som har til
formål å skaffe rimelige
utleieboliger
til
Askers
ungdom.
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Et annet spørsmål har vært bevaringen av kalklindeskogen i
området. Også her har vi gjennomført undersøkelser. Hoveddelen
av kalklindeskogen ligger på naboeiendommen og sikring av
den delen av skogen som ligger på vår tomt, vil bli gjennomført
i forbindelse med reguleringsplanen for området.

Ungdomsboliger på tunet foran Elnes gård

Eksempel
på ungdomsboliger

El

Det var derfor en stor lettelse da Fylkesmannen for Oslo og
Akershus, Valgerd Svarstad Haugland, trakk Fylkeskommunens
innsigelse rett i forkant av departementets sluttbehandling av
kommuneplanen for Asker. Det som fortsatt ikke helt er avklart,
er bussfremkommeligheten på Slemmestadveien. Rutenettet
er utmerket med 7 minutters avganger i rushtiden, men enkelte
har hevdet at bussen står og stamper langs Slemmestadveien
og at det oppstår store forsinkelser. ABBL har derfor engasjert
e
Norconsult for å utarbeide en analyse
en over bussfremkommelig
s
heten, basert på tall innhentet
aufra Ruter. Konklusjonen i denne
n
undersøkelsen er krystallklar:
sk Det foreligger ikke vesentlige
e
forsinkelser på Slemmestadveien.
Faktisk er fremkommeligheten
n
El fleste andre bussrutene i Asker.
her bedre enn for de

ne

2et
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kr. 1,500 mill
kr. 1,750 mill
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ELLE mELLE. Foto: Kristin Støylen, Inger Marie Greni

Området sett fra sydvest

Et kombinert bolig- og kunstsenter,
med vekt på «grønn mobilitet»
Kunstnerlia ved Bondivann i Asker oppfyller alle målsettinger fra myndighetene om
boligfortetting ved kollektivknutepunktene.

VEDLIKEHOLDSFRIE VINDUER
TILPASSET DITT BEHOV
Moderne forbrukere ønsker ikke bare valgmuligheter – de ønsker mange
valgmuligheter. Med H-vinduet plus+ kan du selvsagt velge mellom både
størrelser, utforming, farger og sprosseløsninger. I tillegg finnes det ulike
glassvarianter med energisparing, solskjerming, sikkerhetsglass, støydemping og selvrensende glass.

I et nært samarbeid med Norske Billedkunstnere (NBK), ønsker ABBL å utvikle et helt
unikt boligområde i Asker. NBK, foreningen som blant annet arrangerer Høstutstillingen,
ønsker å trekke kunsten inn som et viktig element i boligområdet. Bakgrunnen for dette
er at NBK i sin tid ble tildelt eiendommen som en testamentarisk gave etter billed
kunstneren Andreas Singdahlsen.

ANDREAS SINGDAHLSEN
Singdahlsen ble født 31. mars 1855 i Moss og døde i Asker 1. november 1947. Han
debuterte på høstutstillingen i 1898 og fra 1897 bodde Singdahlsen i Asker.
Singdahlsen malte helst motiver fra Asker-bygda, f.eks. «Gammel bondegård i Asker» fra
1899, som henger i Nasjonalgalleriet. Han har også malt et utsynsbilde over Bondivann,
som henger utenfor inngangen til kommunestyresalen i Asker Rådhus.

BEVARING AV KUNSTNERBOLIGEN
Den gamle kunstnerboligen er i dag i dårlig forfatning, men den kan reddes. NBK ønsker
å benytte midler fra kjøpesummen for tomten til å ruste opp den gamle kunstnerboligen,
bygge et nytt atelier på fotavtrykket til det gamle og etablere en skulpturpark i hagen.

Vi tilbyr spesialløsninger for dine behov. Det er bare du som vet hva som
passer deg og din stil.Kvalitetsvinduer i vinyl som verken trenger skraping
eller maling. Du sparer både tid og penger!
hplus.no

I den gamle kunstnerboligen ønsker NBK å etablere et nytt kunstsenter med galleri
og aktiv billedkunst, for små og store kunstnere. Stikkord her blir «Den kulturelle skole-
sekken», som har til formål å vekke interessen for kunst blant skolebarna. Her vil også
ABBL bli en betydelig bidragsyter.

Portrett av Andreas Singdahlsen. Malt av Edvard
Munch, 1883. Portrettet henger i Munchmuseet.
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GRØNN MOBILITET
Kunstnerlia har en beliggenhet som opp
fyller kravene fra overordnede myndigheter
om fortetting ved kollektivknutepunktene.
Derfor vil vi i reguleringsplanen legge inn
en utbedret adkomst fra Bondivann-broen
og frem til Bondivann jernbanestasjon.
I dag er denne tilkomsten bratt og for
mange direkte farlig på vinterstid.

Å se gjennom å tegne. Den kulturelle skolesekken

Ugleskogen

Boligene ligger som tidligere på tre nivåer:
• Det laveste nede ved vannet.
•	Det neste i skråningen under parkerings
anlegget.
•	Det øverste på toppen nedenfor Røyken
veien.

Med grønn mobilitet forstås redusert
bilbruk og konvertering av transport fra
bil til skinnegående kollektivtrafikk, sykkelog gangtrafikk. I Kunstnerlia ligger dette
meget godt til rette, med kort gang
avstand til Bondivann jernbanestasjon.
For å kompensere for redusert bilbruk,
vil hver bolig i Kunstnerlia bli tildelt en
privat El-sykkel. Det vil også bli lagt opp til
låsbar sykkelparkering, hvor sykkellåsen vil
bli knyttet opp mot det ordinære nøkkel
systemet.
Området sett fra nordvest. Fra venstre kunstnerboligen, skulpturparken med amfi og en av b
 ryggene
ut mot Bondivann
Kart over grønn mobilitet

I Kunstnerlia vil derfor parkeringsnormen ligge på nesten halv
parten av hva vi bygget av parkeringsplasser på nabofeltet Bondi
stranda. Ingen av boligene i Kunstnerlia vil få to parkeringsplasser.
De minste boligene vil heller ikke få eksklusiv parkeringsplass.

Boligene i den øverste rekken vil få
adkomst til parkeringsanlegget med heis.

GANG- OG SYKKELVEI GJENNOM OMRÅDET
All biltrafikk vil bli avsluttet ved inn
kjøringen til garasjeanlegget, ca. 50 meter
inn på området. Alle boligene blir vest
vendte og får utsikt ut mot Bondivannet.

Slik kan amfiet se ut

Øst for skulpturparken, i skråningen opp mot gangveien som vil slynge seg gjennom
området, vil det bli anlagt et lite amfi. Her kan man kan sitte og slappe av og nyte
utsynet over skulpturparken og Bondivann. I tilknytning til parken vil vi også anlegge
en flytebrygge av samme type som på Bondistranda og muligens en vannskulptur.

NATUROMRÅDER
Området mellom gangveien og Bondivann vil bli avsatt som naturområde, likeledes
«ugleskogen» nord for kunstnerboligen.
På tuftene etter det gamle hønsehuset vil vi anlegge et utsiktstårn, hvor man kan iaktta
fuglelivet i den skjermede «ugleskogen».

BOLIGENE
Selve boligområdet er ikke vesentlig forandret siden forrige presentasjon. Vi har økt
høyden på blokkkene mot Røykenveien med en etasje for å få innpasset ti ungdoms
boliger. Videre har eier av eiendommen nærmest stasjonsbakken ønsket å avgi noe
areal til prosjektet, slik at vi får inn en ekstra blokk med seks leiligheter og en
gunstigere plassering av gjesteparkeringen.

UNGDOMSBOLIGER
I Asker kommunes boligpolitiske strategi,
er det angitt at det skal bygges 50 rimelige
ungdomsboliger hvert år. Derfor har ABBL
innpasset 10 rimelige 2-roms leiligheter i
Kunstnerlia. Disse vil bli fritatt for tomte
belastning og vil heller ikke bli tildelt
eksklusiv garasjeplass. Boligene vil bli
klausulert for Asker-ungdom under 35 år,
med minst 5 års botid eller fast arbeidssted
i Asker. ABBL er svært opptatt av at unge
førstegangssøkere skal få anledning til å
bosette seg i egen kommune. Derfor er
vi villige til å gi et slikt bidrag og utfordrer
andre utbyggere og ikke minst kommunen,
til å gjøre det samme.

Den eksisterende gang- og sykkelveien gjennom Bondistranda
vil bli videreført langs Bondivannet, frem til og gjennom skulptur
parken og derfra på oversiden av kunstner-boligen, opp den
bratte bakken og frem til undergangen i krysset Røykenveien /
Idunns vei. Denne bakken er så bratt at det ikke vil være mulig å
utforme den universell. For at eldre og funksjonshemmede også
skal kunne ferdes fra nedre til øvre nivå, vil det bli anlagt en heis
adkomst. Denne vil være åpen for alle, også turgåere som synes
at gangveien blir for bratt.

BILPOOL
ABBL har under arbeid, etablering av en bilpool-ordning for om
rådet. Alene vil antallet boliger i Kunstnerlia ikke kunne forsvare
en bilpool-ordning, men i fellesskap med boligene i Askerlia, på
den andre siden av Bondivann og boligene på Bondistranda, vil
en bilpool kunne bli drivverdig.
Vi tenker oss da to stasjoner, en på hver side av Bondivann. For
de nye boligene i Kunstnerlia, vil kollektivt medlemskap i en bil
pool kunne inngå som en del av sameiervedtektene. Det samme
vil gjelde for de tre nye sameiene, som er under planlegging i
Askerlia. For de 12 eksisterende sameiene i Askerlia og for de
4 sameiene på Bondistranda, må et kollektivt medlemskap i en
bilpool vedtas med 2/3 flertall av sameiermøtet og det kan bli en
utfordring hos noen av sameiene.
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ANLEGGSARBEIDER I BYGGETIDEN
For å skjerme boligene langs Bondis
tranda for anleggstrafikk i byggetiden,
har vi lagt opp til en midlertidig anleggs
vei fra Røykenveien, der hvor adkomsten
til den bratte nedkjøringen til kunstner
boligen ligger i dag. Her vil vi anlegge
rigg og lagerplass i byggeperioden.

ET BOLIGOMRÅDE UTEN LIKE
Kunstnerlia vil bli et unikt boligområde,
et område Asker kommune kan bli stolt
av. Her kombineres hus og hjem med
kultur og billedkunst av ypperste klasse.
NBK vil invitere skoler og barnehager,
foreninger og institusjoner fra nærområ
det til å besøke stedet. Kunstnerlia skal
bli et lokalt kunstsenter, som selvfølgelig
vil påvirke boligene og beboerne i nær
miljøet. Å flytte inn på Kunstnerlia vil bli
en glede, men det vil også bli et ansvar.
Beboerne i området vil være en sikker
het for at kunstverk ikke blir skadet eller
stjålet. Det vil derfor bli viktig å etablere
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et eierskap til kunsten, også fra beboernes
side. Det sameiet som etableres, vil få en
viktig rolle i så måte.

MED KUNSTNERLIA VIL MANGE
VERDIER BLI SIKRET
Planforslaget for Kunstnerlia vil sikre:
•	Biologisk mangfold og naturvern i
strandsonen og i nordre del av tomten.
•	Bevaring av kulturverdier og etablering
av en ny kulturarena i Asker.
•	
Komplettering av offentlig gang-/sykkel
vei fra Asker sentrum til Bondistranda.
•	Boliger med gangavstand til alle
viktige målepunkter.
• Økt trafikkgrunnlag for Spikkestadbanen.
•	Ny universell utformet adkomst til
Bondivann stasjon fra østsiden.
•	Nye, attraktive boliger med glimrende
solforhold og utsikt – for Askers
befolkning og ABBL sine medlemmer.
•	Rimelige etableringsboliger for Askers
ungdom.

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 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.

NYT VÅREN
- LA OSS GJØRE JOBBEN!

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

23 17 22 00

vk.no

VINTERTJENESTER | FEIING OG SPYLING | CONTAINERUTLEIE | GARTNERTJENESTER | ANLEGG OG ASFALTERING
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SIKKERHET
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.
Nadderudveien 1 sett fra hjørnet Nadderudveien/Jens Rings vei

FRA VEST

NÅ KOMMER DET ENDELIG
NYE BOLIGER PÅ BEKKESTUA!

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.

Nadderudveien 1 vil utgjøre første
byggetrinn. Prosjektet består av 78
leiligheter, hvorav 9 rekkehusleiligheter
med adkomst fra Fagertunveien. De
øvrige leilighetene vil få adkomst til
garasjeanlegget fra Nadderudveien.
I første etasje, under boligene, blir
det butikklokaler med blant annet en
KIWI-butikk.
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Ta kontakt for et meget
konkurransedyktig tilbud!

Butikk på Rud i Bærum
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Hvis den videre behandlingen av
prosjektet går etter planen, vil
boligene kunne bli lagt ut for salg
i neste utgave av ABBL nytt, som
utkommer i september måned.
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Lås og beslag | Adgangskontroll | Boligalarm

6. april ble reguleringsplanene for Nadderudveien 1 og Nye Egne Hjem godkjent
av Planutvalget. Saken går nå videre for endelig godkjenning i kommunestyret.
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Telefon: +47 64 80 29 00
Mail: office@strombergs-plast.no
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Trygge Rom AS, Bærumsveien 473, 1351 Rud

,25
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40
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I samarbeid med PEAB, påbegynner
vi nå arbeidet med detaljprosjektering
og innhenting av priser fra entreprenør.
Nye Egne Hjem, som utgjør bygge
trinn to, vil fremdriftsmessig ligge
ca. 6 måneder etter.

C+
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MOLOK® DYPOPPSAMLER

TEGNING
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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.
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Gnr/Bnr 19/73 - Detaljregulering - Nadderudveien 1
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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, FELGER, LAGRING

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)

Rabatten gjelder ikke bunter, frakt,
Floragram og tilbudsvarer.

Bærum:
Bærumsveien 375, 1346 GJETTUM
Tlf. 67 80 87 80 (døgnvakt)

BYGGEVARER

Oslo:
2. etasje på Røa Senter
Parkering i kjelleren på senteret.
Vækerøveien 205, 0751 OSLO
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.

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

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

EIENDOMSMEGLING

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

ABBL Eiendomsmegling

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

19

ELEKTRO

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: N047@flugger.com

www.dekk1.com

Asker Trelast A/S (XL BYGG)

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

2017

SKO

for ABBL-medlemmer

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

Bærum:
Flügger Farve Kolsås:
Rødskiferveien 1, 1352 KOLSÅS
(Kolsås senter),
Tlf. 67 17 05 00
E-post: N037@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

Flügger Farve Grini
Grini Næringspark 2, 1361 ØSTERÅS
Tlf. 67 14 74 00
E-post: N042@flugger.com

OBS!
Svært gunstig innboforsikring!

Flügger Farve Bekkestua
Jens Rings vei 30, 1357 BEKKESTUA
Tlf. 67 53 61 49
E-post: N065@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: N038@flugger.com

www.tryg.no/abbl

•	20 % på maling, malerverktøy og tapet

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

Gjelder ikke tilbudsvarer
www.flugger.no

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
• 10 % på rammer og innramming
• 20 % 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
•	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

KULTUR / TEATER

Plantebørsen Brødr. Bergem AS

Bærum Kulturhus

St Hallvardsvei 23, 3414 LIERSTRAND
E-post: post@brbergem.no
www.planteborsen.no
Medlemsdag søndag
14.mai
• 10 % på alle varer
•	Medlemsdag søndag 14. mai.
Denne dagen gis det 20 % på alle varer

HERREKLÆR
Dressmann
Avd. Kolsås
Rødskiferveien 1, 1352 KOSLÅS
Tlf. 22 31 82 40

NYTT
medlemstilbud

Avd. Sandvika Storsenter
Brodtkorbsgate 7, 1338 SANDVIKA
Tlf. 22 31 81 00
Avd. Fornebu
Snarøyveien 55, 1364 FORNEBU
Tlf. 22 31 81 15
Avd. Asker
Strøket 3, 1383 ASKER
Tlf. 23 21 85 01

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

• 25 % rabatt på ordinær billettpris.
Max. 5 billetter pr. forestilling.

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

Trygge Rom

•	20 % på alle varer.
Gjelder i perioden
8. mai–13. mai 2017

Tilbudet
gjelder
i uke 19

www.dressmann.com

KAFÉ

Kommende arrangementer i Kulturhuset
(se omtale side 36–37)
Al Di Meola – World Sinfonia
En av verdens mest innflytelsesrike
virtuoser på gitar

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

Forestilling: 4. mai 2017

Åpningstider: 07-17 (10-15)

SMAK – sommerens favoritter
Vinsmaking – grillviner, roséer, hvitviner og
nytelsesviner til sol og sommer.
Ved vinjournalist Ingvild Tennfjord.

Trygge Rom tilbyr gratis brannog sikkerhetsbefaring av boliger
og næringsbygg.

Fredag 5. mai.

Forestilling: 30. mai.

GAVEKORT 1:
FamilieCruise
for inntil 2 voksne og 2 barn på Barnas Båt
Reiseperiode:
Sommerferien, 23. juni – 12. august 2017
Gratis søndag til torsdag.
Helgetillegg fredag og lørdag.
Tilbudskode: X415557
Gebyrfri bestilling på
www.stenaline.no/X415557
GAVEKORT 2:
StenaCruise
for inntil 2 personer
Reiseperiode:
Frem til 22. juni 2017
Gratis søndag til torsdag.
Helgetillegg fredag og lørdag.

NB! Rabatt gis kun ved fremvisning
av gyldig medlemskort!

Tilbudskode: X215608

CERTEGO, avd. Asker og Bærum

Gebyrfri bestilling på
www.stenaline.no/X215608

MALING

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

Billetter bestilles på
www.baerumkulturhus.no
eller på tlf. 815 11 777
Billetter kan også kjøpes i døren
fra en time før forestillingen starter
• 25 % rabatt på ordinær billettpris.
Max. 5 billetter pr. forestilling.

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

Billetter kjøpes på www.friskasker.no

• 10 % på ordinær pris for takstoppdrag

TRAFIKKSKOLE
Wright Trafikkskole Asker

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

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

•	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

www.sigvartsen.no

kontakt@rorhandel.com
www.rorhandel.com

Settem Steinindustri A/S

• 10 % på rørleggertjenester		
• 10 % på VVS-utstyr og deler		
•	10 % på andre
håndverkstjenester

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

Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer
og netthandel

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

Stor og variert utstilling av
gravmonumenter med gode priser

TAKSERING

SCANDIC markiser
– persienner – interiør

Jan-Terje Johansen
Takst & Rådgivning

• 15 % på interiør
• 20 % på utvendig skjerming

2017

• 20% på ordinær billettpris

SOLSKJERMING

O. H. Bangs vei 51, 1322 HØVIK
Tlf. 04990
www.scandic.no

|

www.takstsenteret.no

Tlf. 970 70 684
jtjtakst@gmail.com

• 10% på ordinær pris for boligtakst

2 0 1

EM

■

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

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

Lagerboks AS

nr. 2

Fagertunveien 1, 1357 BEKKESTUA
Tlf. 67 12 41 12

7

Bærum Musikk- og Danseteater
(BærMuDa)

Star Fabrikkutsalg

MOBILT MINILAGER

Brages vei 2 (Askerhallen), 1387 ASKER
Tlf. 66 98 82 39
www.friskasker.no

|

Takstsenteret

L
MED

• 25 % på Husebykjøkken
• 10 % på garderobe

Vi minner om at gavekort som var vedlagt
ABBL nytt 1-2017, fortsatt er gyldig.

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

Bærum Musikk- og Danseteater
MINI (BærMuDa mini)

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

Frisk Asker

Postboks 764 Sentrum, 0106 OSLO
www.stenaline.no

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

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

Østerby Kjøkkenstudio AS

Stena Line Norge AS

Torsdag 1. juni.

TEATER

KJØKKEN

SPORT

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

Løkketangen 26, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 54 77 76

07-18
09-18
10-18

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

MINICRUISE

SMAK – Gin
Ginsmaking, en spennende smaksopplevelse litt utenom det vanlige og
informasjon om dens historie m.m.

Kanel Bakeri

Åpent:
Mandag -fredag:
Lørdag:
Søndag:

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

Ellen Fjærvoll Samdal – II Violino Virtuoso
Stipendvinnerkonsert
I januar 2016 ble Elle Fjærvoll Samdal kåret
til stpendvinner av Bærum kommunes
kulturstipend. Det kan være lurt å kjøpe
billetter på forhånd!

Avd. Liertoppen
Lierskogen
Tlf. 23 21 85 40

Billetter kan også kjøpes i døren
fra en time før forestillingen starter
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GODE UTLEIEBOLIGER FOR UNGE MENNESKER
JENS HOLES VEI

BO BRA
SOM UNG

SØKNA

DSFRIS

12

mai
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m2m2

HUSLEIE KR. 7 000,- PR. MÅNED, 1. ETASJE
HUSLEIE KR. 7 400,- PR. MÅNED, 2. ETASJE
Stiftelsen Utleieboliger i Bærum (UBB) har som mål å gi
unge mennesker mulighet til å finne et godt sted å bo som er ryddig,
rimelig og rettferdig. Dette gjør vi ved å tilby boliger av god kvalitet
med forutsigbare betingelser og gode felles løsninger.
Prosjektet i Jens Holes vei 2–16 på Emma Hjorth består av 8 hus
med til sammen 60 leiligheter. Alle leilighetene er like store (38 m2)
og består av kombinert stue og kjøkken, soverom og et praktisk
bad med opplegg for vaskemaskin.

Leilighetene i første etasje får privat terrasse, mens leilighetene
i andre etasje får balkong. Bredbånd er inkludert i leien og det
er mulig å leie innendørs parkeringsplass i kjelleren.
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1. ETASJE TYPISKE PLANLØSNINGER
TYPISKE PLANLØSNINGER
2. ETASJE
2. ETASJE

Stiftelsen Utleieboliger i Bærum (UBB), org.nr 852 021 802.
Stiftelsen Utleieboliger i Bærum ble opprettet i 1989, med formål
å skaffe Bærumsungdom rimelige utleieboliger. Stiftelsen har
i dag boliger for utleie på Bærums Verk, på Solberg og i
Heimdalløkka på Rykkinn.

ANSVAR FOR UTLEIE

Utleier har engasjert ABBL Eiendomsmegling til å gjennomføre
utleie av boligene. Ansvarlig megler er Stian Nyblin-Austgulen
Megler MNEF, tlf. 932 17 120, sna@abbl.no

BELIGGENHET OG FASILITETER

Boligene ligger i Jens Holes vei 2–16 på Emma Hjorth med
nærhet til Sandvika. Cirka 5 minutter med bil til Sandvika
sentrum med alle fasiliteter, kollektivtransport, mm.

BEBYGGELSEN

Prosjektet består av 8 to-etasjers hus med felles parkeringsanlegg
under. Leilighetene i første etasje får privat uteplass på terreng,
mens leilighetene i andre etasje får balkong. Mellom husene
opparbeides det hyggelige fellesområder.

HVEM KAN LEIE BOLIG?

For å bli tildelt bolig må søkeren være under 35 år, ha minst
5 års botid i kommunen eller fast arbeidssted i Bærum.
0

1

2

0

3

1

4 2

5m 3

4

5m

Søker må dokumentere fast inntekt som gjør leietaker i stand til å
betjene husleien.

SØKNAD, RANGERING OG SØKNADSFRIST

Man kan søke på to måter, enten ved å fylle ut søknadsskjemaet
som du finner på nest siste side i bladet eller elektronisk på nettsiden www.mitteget.no. Nødvendig dokumentasjon på fast inntekt
må uansett vedlegges.
Søkere rangeres etter følgende poengberegning:
• 1 poeng for hvert fulle kalenderår med botid i Bærum.
Maks 20 poeng = 20 år.
• 4 poeng for hvert påbegynte kalenderår med fast
arbeidssted i Bærum.
Ved poenglikhet får søkere med lengst botid prioritet.
Søknadsfristen er satt til: Fredag 12.05.17
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FOR UNGDOM
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Ring 815 00 004
og få gratis befaring!

SØKNA

DSFRIS
T

12

mai
VALGMØTE

Etter søknadsfristens utløp vil søkerne bli invitert til et valgmøte,
hvor de skal velge bolig etter rangeringslisten. Nærmere informasjon
om valgmøte vil bli gitt i invitasjonen.
Valgmøte er planlagt gjennomført: Onsdag 24.05.17
Etter valg av bolig avtales dato for kontraktsmøte.

LEIEVILKÅR

Leilighetene vil bli utleid på tidsbestemte 3-års kontrakter, med
mulighet for leietaker til å si opp leiekontrakten med 3 måneders
varsel, etter minimum ett års leietid.
Husleien vil bli kr 7 000,- pr. måned for 1. etasje, og 7 400,for 2. etasje. I husleien inngår alle driftsutgifter vedrørende
boligen, med unntak av strøm og innboforsikring. Disse må
leietaker selv betale.

FOR DEG SOM ER UNG!

mitteget.no

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

-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.

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

Som sikkerhet for leieforholdet vil det bli stilt krav om depositum
tilsvarende 4 måneders leie, det vil si kr 28 000,- for 1. etasje og
29 600,- for 2. etasje.
Leilighetene leies ut umøblerte. Hvitevarer følger ikke med.
Dyrehold er ikke tillatt. Fremleie er ikke tillatt.

PARKERING

Under boligene blir det bygget et felles garasjeanlegg hvor
leietaker kan leie en plass for kr. 300,- pr. måned.

FREMDRIFT

Byggestart fant sted august 2016 og forventet ferdigstillelse
er begynnelsen av november 2017.

En av markedets beste forsikringsordninger

Varsel om innflyttingsdato vil bli gitt senest 8 uker før overtakelse.

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

27

28

ABBL NYTT

|

nr. 2

|

ABBL NYTT

2017

Fasaderehabilitering i Helset Boligsameie på Bærums Verk

Ingeniør/teknisk rådgiver i ABBL, Lasse Gundersen på ferdigbefaring

Mer enn et ansiktsløft

feilen og gjenbruke stålplatene, eller skal vi
bytte hele fasaden?

Alle boliger har behov for en oppgradering med jevne mellomrom. I større boligselskaper
vil en oppgradering eller rehabilitering av fasader, vinduer eller tak gjerne være et større
prosjekt som krever både tid og ressurser. God planlegging og profesjonell bistand kan
være nøkkelen til en vellykket rehabilitering.
Det første vi gjør når et sameie kontakter
oss, er å innhente informasjon om pro
sjektet. Deretter utarbeides en beskrivelse
av arbeidet som skal utføres. Dersom
arbeidet krever byggemelding, utarbeider
ABBL dette. ABBL har sentral godkjenning
for byggsøk. Når arbeidets omfang er
avklart, utarbeider ABBL et kostnadso
verslag og en finansieringsplan. Dersom
tiltaket går ut over vanlig vedlikehold, må
styret innhente fullmakt fra sameiermøtet/
generalforsamlingen. Så snart alle for
maliteter er på plass, lager vi en tilbuds
beskrivelse av jobben, som vi sender ut til
fire-fem aktuelle entreprenører. Når vi får
inn tilbudene, lager vi en evaluering. Styret

får en oversikt sammen med en anbefaling
fra oss, sier Lasse Gundersen i seksjon
rehabilitering i ABBL.
Dersom boligselskapet deretter ønsker
videre bistand, tar ABBL ansvar for
kontraktsskriving med entreprenør og
oppfølging på byggeplassen. Ved ferdig
stillelse av hele prosjektet gjennomføres
en overtakelsesforretning.
– Ved store rehabiliteringsprosjekter gjen
nomfører dessuten vi en ferdigbefaring for
hver enkelt blokk underveis i prosessen,
slik at vi har god kontroll på hva som er
utført, forteller Gundersen.

Nye fasader
Helset Boligsameie består av 13 terrasse
blokker bygget i 1985. Gavlveggene var
bygget med stålbeslag eller såkalt bølge
blikk. Disse bar preg av erosjon og slitasje
og hadde flere steder begynt å flasse.
Inge Sørensen har vært styreleder i Helset
Boligsameie de siste seks årene.
– Det hele startet med en beboer som
hadde et soverom som ikke kunne brukes
på vinteren. Det var en sprekk i veggen og
isolasjonen var dårlig, noe som gjorde det
veldig kaldt, forteller Sørensen. – Spørs
målet ble jo da, hva gjør vi? Skal vi rette

Stålplatene var slitt og i samråd med
Lasse Gundersen i ABBLs seksjon for
rehabilitering, ble det gjennomført en
anbudsrunde, i første omgang i forhold
til utbedring av den ene blokken. VBM
Byggfornyelse ble valgt som entreprenør.

– Vi fryktet at kvaliteten på isolasjonen
i veggene også på de andre blokkene
var en tikkende bombe. Derfor valgte vi
åb
 ytte isolasjon og fasader på alle gavl
vegger og på alle andre deler av veggen
som var bygget med samme konstruksjon.
Teglstein er et naturprodukt, som i tillegg
til å passe meget godt med blokkenes
fasader visuelt, har god isoleringsevne
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og er vedlikeholdsfritt. Valget falt på dette
materialet.
Våren 2017 er status at prosessen er foran
tidsskjema og styreleder er godt fornøyd
med prosjektet så langt.
– De leilighetene som har fått ny fasade
har blitt varmerne, og det er helt klart at ti
cm ekstra isolasjon sammen med nye flater
og vinduer har gitt et bedre inneklima.
Tilbakemeldinger fra beboerne er at leilig
hetene er varmere og ikke minst oppleves
det som en betydelig oppgradering av
sameiet, forteller Sørensen.
Som suksessfaktorer sier styrelederen:
– Vi har hatt utrolig god hjelp fra ABBL og
vi har ansatt et tidligere styremedlem som
vaktmester. Han har deltatt aktivt i pro
sjektet hele veien og det har vært veldig
verdifull hjelp. Vi er veldig fornøyd med
resultatet så langt og ser selvfølgelig frem
til å bli ferdig med prosjektet.
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NY DRESS til 17. mai?

Nytt
medlemstilbud

Dressmann fyller 50 år og vil feire gjennom å gi ABBLs
medlemmer et ekstra godt tilbud. ABBLs medlemmer
får 20 % rabatt på alle varer hos Dressmann i Asker,
på Liertoppen og i Bærum fra 8. til 13. mai.

Asker & Bærum VaktmesterKompani

Renhold

– Vi feirer 50-års jubileum i år, det må vi
feire ordentlig! Vi feirer ved å gi gode
tilbud til våre kunder, og vi feirer med
å gi ABBLs medlemmer 20 % rabatt på
alle v arer i uken før 17. mai. Dette er
tradisjonelt en viktig uke for oss, der vi
selger særlig mye dresser og klær for den
store feiringen. Vi håper at vi gjennom
dette gode tilbudet kan friste ABBLs
medlemmer til å besøke våre butikker.
Det v iktigste for oss er å gjøre enda flere
nysgjerrige på oss, forteller Martinsen.

Gartnertjenester
Garasjefeiing/vasking
Mindre flytteoppdrag
Bortkjøring av søppel

67 15 00 88

Viseadministrerende direktør i Dressmann,
Leiv Martinsen, er meget stolt av den spreke
50-åringen og ønsker velkommen til en
hyggelig handel.

post@abvk.no - www.abvk.no

– Jeg er veldig stolt av varepakken vår, vi
selger rett og slett veldig fine klær i god
kvalitet – klær til enhver anledning. Om
det er noen som ikke har prøvd oss så er
de hjertelig velkommen til det!
Benytt ditt medlemstilbud og gjør en god
sommerhandel i Dressmanns butikker
i Asker sentrum, Kolsås Senteret, S
 andvika
Storsenter, Fornebu Senter eller på Lier
toppen.

Selv bruker han Dressmann-klær til alle
anledninger og håper at enda flere skal få
kjennskap til deres produkter.

Ta en prat med oss!

Det er selvfølgelig deilig å sitte
på en innglasset balkong og nyte
livet. Men Balcos innglassede
balkonger er så mye mere.

Er borettslaget ditt
eldre enn 25 år?

Da bør du ta en balkongsjekk!

I tillegg til reduserte
energikostnader og økt verdi
på eiendommen gir Balcos
balkongsystemer deg muligheten
til å få større balkonger.
En hyggeligere investering er
vanskelig å tenke seg!

Senk energikostnadene

Beskytt mot vær og vind

Øk verdien på din bolig
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Tekst: Hilde Bringsli

Bæringer skal
SORTERE matavfall

I løpet av 2017 skal innbyggerne i Bærum begynne å sortere
matavfallet. Det er et viktig grep for et bedre miljø. Men er vi klare?
Alt tyder på at bæringene stort sett er po
sitive til matsortering og hilser ordningen
velkommen, men det er litt som skal på
plass før ordningen kan iverksettes.
– Vi i ABBL må bruke litt tid på planleg
ging i samarbeid med kommunen. En ting
vi jobber med er å finne gode løsninger
knyttet til utplassering av avfallsbeholdere
eller nedgravd system. Noen sameier har
store utfordringer knyttet til plassering av
disse, særlig når de samtidig skal passe
på at ingen skal måtte gå «for langt» for
å få kastet søppelet. Etter samtale med
kommunen, går vi nå ut fra en tommel
fingerregel på maks 100 meter, mot
tidligere 50, sier Atle Simonsen, seksjons
leder i prosjektavdelingen for rehabilite
ring i ABBL.
En annen ting som opptar sameiene, er
kostnadene som er forbundet med den
nye ordningen. – Med henting annen hver

uke, slik det er lagt opp til, kreves det
mange og store beholdere, hvor ned
gravd løsning er det foretrukne alterna
tivet. Det gir en høy engangskostnad for
sameiene, sier Simonsen og tilføyer: – Vi
har stor forståelse for at dette ses på som
en utfordring.

Hva opptar enkeltbeboere?
Med henting av matavfall annenhver uke,
må maten oppbevares i relativt store be
holdere i påvente av henting. En del be
boere reagerer på dette. – Vi forstår at for
store sameier, med flere blokker og man
ge beboere, kan antallet beholdere virke
avskrekkende. Da kan det bli nødvendig
å øke hentefrekvensen for å få plass til alt.
Med hyppigere hentefrekvens går antall
beholdere ned. Men dette er ting vi må
diskutere med styret og kommunen, da de
årlige kostnadene på renovasjon blir noe
høyere, understreker Simonsen.

Lukt fra rest- og matavfall er det flere som
er bekymret for, men det er vanskelig å
svare på hva som skal til for å løse dette,
da det er flere momenter som kan for
årsake lukt.
– Med nedgravde løsninger og tette skur,
vil mye av lukten stenges ute. Kommunen
anbefaler likevel at beholderne plasseres
i skyggen.

Når begynner matsorteringen?
Simonsen poengterer at det er viktig å
starte tidlig med planleggingen, da det
tar tid fra planleggingsfase til faktisk utfø
relse. Det er mange boligsameier som har
startet dette arbeidet, så det vil bli et stort
trykk på leverandører utover våren og
sommeren, noe som igjen kan føre til for
sinkelser med leveranse til boligsameier.
– Det er en del som skal på plass før
man får godkjent plassering av avfalls
beholdere eller nedgravd system.
Sistnevnte løsning, krever for eksempel
plass med tanke på eksisterende rørgater
og kabler i grunnen. Det må også være
gode nok veier for renovasjonsbilene.
Vi jobber nå for fullt med å få på
plass gode rutiner, slik at ord
ningen kan komme i gang,
sier Simonsen.

KUTT matsvinnet
Det er flott av vi snart kan sortere matavfallet vårt, men målet må a lltid være minst mulig matsvinn.
Visste du at hver åttende handlepose vi kommer hjem med går i søpla? Det tilsvarer 42,1 kilo mat
per person i året. Her er åtte gode tips til hvordan du kan redusere matsvinnet ditt.

❶ Ta bilde av kjøleskapet før du handler

De fleste av oss klarer ikke å huske hva vi har i kjøleskapet. Ta derfor bilde av kjøleskapet før du
handler, så unngår du å kjøpe inn varer du allerede har.

❷ Skriv handleliste

Handlelister gjør handlingen mer målrettet. Skriv for hånden eller enda bedre – last ned
en handle-app, da kan flere personer redigere i en og samme liste.

➌ Frys ned varer

Mange matvarer kan fryses, for eksempel frukt, ris,
kokt pasta, ost og bønner. Moden frukt, kuttet
i biter, er topp når du skal lage smoothies.

❹ Husk å ha emballasje på varene

Visste du at frukt og grønnsaker utsonder
etangass som fremskynder modningspro
sessen? Hvis du lar varene ligge inntil hver
andre, uten emballasje, vil de råtne raskere.

➎ Innfør én restematdag i uka

Innfør en restemat-dag. Rester egner seg som
regel supert til gryter og supper. Trenger du
tips, kan du ta en titt her: www.matvett.no eller:
www.matprat.no

➏ Ikke la maten bli varm

Pass på at kjøleskapsmat ikke står ute i romtempe
ratur for lenge, da går holdbarhetstiden ned.

❼ Vær «dato-kritisk»

«Best før»-mat kan ofte spises etter
datostempelet. Lukt og smak før du
kaster. For fersk fisk, kylling, farse og
enkelte kjøttpålegg gjelder «siste
forbruksdag».

❽ Kjøleskapsvenner

Appelsiner, sitroner og epler står ofte
fremme, men trives best i kjøleskap.

❾ Forleng livet til urtene

For å forlenge livet til urtene dine, husk at du må
helle vann i skålen, ikke direkte på jorden.
La planten suge til seg vannet i ca. fem minutter
og hell av restvannet. Litt lys er også fint.
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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
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Til NYTTE
og GLEDE
Planter, blomster og trær
er som skapt for å g
 lede.
Samtidig kan en god
hekk gi en fin avslutning
på h
 agen og ly for vær
og vind. Med de rette
plantene i verandakassen
kan du dessuten skape
ditt eget lune uterom,
skjermet fra innsyn og
forstyrrelser.

Medlemsdag
på Plantebørsen
søndag 14. mai

20 % rabatt

Ti minutters kjøretur fra Asker sentrum, rett etter Lierbakkene
finner du Plantebørsen i St. Hallvards vei 23 i Lier.
Her finner du blomster i flotte farger og vakre trær og prydbusker,
alt fra de vanlige sortene, til vakkert utformede og bearbeidede
planter og trær, og forskjellige eksotiske planteslag. – Vi har vel
dig fokus på kvalitet og service, sier Arild Bergem daglig leder i
hagesenteret. Det skal alltid være en gartner på jobb og kundene
skal oppleve å bli tatt godt vare på, både for salg og god veiled
ning. Hagesenteret byr på opplevelse for både store og små.

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

Et stort utvalg av hagemøbler, sommerblomster, hekker, stauder
og trær sammen med flotte krukker, morsomt interiør, lysthus og
paviljonger. Du finner faktisk alt hjertet kan begjære av hage
relaterte ting. Plantebørsen er et frittstående hagesenter, og det
ønsker de fortsatt å være. Bergem begrunner dette med frihet til
selv å velge hvilke planter han ønsker å ha i hagesenteret. – Jeg
tror nøkkelen til å drive dette på en god måte er kjærligheten til
faget og til jorda. Jeg har vokst opp med dette og jeg blir glad
av å se det spire og gro, sier han.

Vi har maskiner tilpasset de
fleste behov.

Skal du fornye hagen eller har du behov for inspirasjon eller vei
ledning? Ta en tur til Plantebørsen, for å oppleve det flotte miljøet
som er skapt der.

Bærum Hage &
Anleggsservice as

Plantebørsen satser på det private markedet, men også bolig
selskaper og anleggsgartnere får all hjelp de trenger her. B
 ergem
kan også bistå med anbudsregning når det gjelder større plante
leveranser. – Når du kommer som privatkunde og trenger tips
og råd, anbefaler vi at du har med et bilde av området det skal
plantes på. Da er det enklere for de ansatte å gi deg den beste
hjelpen, sier han.

på alle varer denne
dagen
Plantebørsen tilbyr ABBLs
medlemmer 10 % avslag
på alle varer.
Den 14. mai ønsker de
velkommen til ABBLs
medlemsdag der det gis
20 % rabatt på kjøpet.
Ta med medlemskortet og
gjør en god sommerhandel.
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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 med ditt medlemskort.
Ta med deg fire gode venner og få en flott kveld sammen
Her presenteres fem arrangementer, men følg med det er mange, mange flere. I mai og juni slippes billetter
til alle høstens konserter og forestillinger.
Følg med på vår hjemmeside – www.baerumkulturhus.no, facebook.com/baerumkulturhus eller meld deg
på nyhetsbrev: www.baerumkulturhus.no/subscribe
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Ellen Fjærvoll Samdal – Il Violino Virtuoso
Stipendvinnerkonsert
Tirsdag 30. mai 2017 kl. 19.30
Sist gang Ellen besøkte Bærum Kulturhus (2015) hadde hun nylig mottatt prosjektutviklingsstipend fra Bærum Kulturhus og Bærum Rotary Klubb, og fremførte franske romantiske mesterverk
for et utsolgt Underhus. Siden den gang har hun fullført sin mastergrad ved Norges musikkhøyskole, vært solist med Bærum symfoniorkester i både Norge og Estland, hatt julekonsert med
venner på Kalkmølla Kulturstasjon og spilt solokonsert i den Norske Opera & Ballett. I januar
2016 ble hun kåret til stipendvinner av Bærum kommunes kulturstipend, og vil ferie dette med
et fyrverkeri av en festkonsert i Bærum Kulturhus våren 2017. Denne gangen kan det være lurt
å kjøpe billetter på forhånd!
Ordinærpris: kr 305,- / ABBL-pris: kr 220,- (inkl. avgifter) Barn/studenter: kr 170,Foto: Birte
Magnu

ssen

Al Di Meola – World Sinfonia
En av verdens mest innflytelsesrike virtuoser på gitar
Torsdag 4. mai kl. 19.30
Al Di Meola parrer sitt lidenskapelige uttrykk med skyhøy musikalsk intelligens og teknikk. Med
en fot i amerikansk jazz, og den andre i spansk flamenco-musikk, spiller han en blanding av
egne komposisjoner, Piazzolla, og Lennon-McCartney låter.
Al Laurence Dimeola kjent som Al Di Meola er i dag en av de mest fremtredende og innflytelsesrike gitarister i det moderne jazz-feltet. Han ga i juni 2015 ut sitt siste album «Elysium», og
samme år mottok han «Miles Davis Award» av Festival International de Jazz de Montréal som
en anerkjennelse for sitt arbeid.

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.

SMAK – Gin
Torsdag 1. juni 2017 kl 19.00

I tillegg til en mengde egne album og prosjekter er han mest kjent for sitt samarbeide med
gitaristene John McLaughlin og Paco de Lucia i eksplosive, akustiske settinger, samt for
sin tid i Chick Coreas Return To Forever. Innovativ, lynrask og banebrytende innen elektro-akustisk jazz, men med røtter også innen latino, flamenco og world-music. På topp
i gjentatte kåringer over «best gitarist» i Guitar Player Magazine, Down Beat og andre
ledende musikktidsskrifter.

På ginsmaking får du vite mer om gin og dens
brokete historie. Hva er forskjellen på London dry
og Old Tom gin? Mot hvilke sykdommer ble gin
anbefalt som medisin? Er det noe særlig forskjell
på gin tonics hvis man varierer gin og tonicmerker?
Hvordan testet den britiske marinen sin Navy
strength gin før de dro ut i strid mot Napoleon?
Dette er bare noe av det du kan finne ut på en
spennende smaks-opplevelse litt utenom det
vanlige.

Gå ikke glipp av en av verdens mest innflytelsesrike gitarvirtuoser når han gjester Norge
og Bærum Kulturhus.
an Luois

Foto: Je

Neveu

Ordinærpris: kr 480,- / ABBL-pris: kr 340,- (begge inkl. avgifter) Barn/studenter: kr 170,-

Foredraget holdes av Lars A Madsen fra Oslo
Ginfestival. Aldersgrense: 20 år

Foto: Lars Myhren Holand

SMAK – Sommerens favoritter
Ingvild Tennfjord guider oss gjennom sine favoritter
Fredag 5. mai kl. 19.00
Nyter du vin, men mangler ofte ordene for å beskrive hva du smaker? Kjenner du deg
forvirret foran polhyllene? Ingvild Tennfjord er Norges mest leste vinjournalist. Vi smaker
fyldige grillviner, runde roséer, forførende hvitviner til skalldyr og rene nytelsesviner til sol
og sommer. Dette blir en festaften.
Aldersgrense: 18 år.
Ordinærpris: kr 620,- / ABBL-pris: kr 440,-

Ordinærpris: kr 480,- / ABBL-pris: kr 325,-

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.
Gjør det enkelt her: www.baerumkulturhus.no/subscribe. Du kan selvsagt 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.

Adgangskontroll
for alle
38
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Sertifisert partner

Medlemstilbud på Ballerud golfbane
I hjertet av Bærum finner du Ballerud golfbane. Golfanlegget er perfekt for
et hyggelig ettermiddagsspill, og en super treningsbane for alle som liker
golf eller som har lyst til å prøve seg på sporten. Som ABBL-medlem får du
20 % rabatt på greenfee og 10 % avslag på kurset; veien til golf (VTG)
Anlegget har en stor åpen driving-range og en korthullsbane med raske
velholdte greener. Ballerud Golf passer like godt for nybegynnere som
for elitespillere, og er en bane med spillere i alle aldre.
Golfbanen er en 9-hulls, par 3 parkbane, med høy kvalitet på greenene.
En runde på 9 hull tar 60 til 80 minutter avhengig av erfaring og trafikk.
Ballerud golfsenter har i mange år satset stort på juniorspillere og har
tidligere blitt kåret til årets juniorklubb.
Bestilling av kurs gjøres på www.ballerud.no eller ring 67 10 61 10 for å booke tid
på banen.

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

Adgangskontrollene fra dormakaba
passer til så og si alle steder hvor man
trenger adgang. Vi har til og med i
samarbeid med Stansefabrikken gjort
det mulig å ha adgangskontroll på
postkasser. Dette er både fleksibilitet.
og sikkert, og passer perfekt i borettslag
med mange postkasser
Vi leverer også adgangskontroll til alle
typer dører, både online og stand alone.

Postkasser og dormakaba sine
adgangskontroller passer perfekt til:
• Borettslag
• Leilighet
• Bofelleskap

dormakaba
Telefon: 06866
www.dormkaba.com

Greenfee

Hverdager før 15:00

Hverdager etter 15:00 /
Helger og helligdager

Voksen

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

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

Junior

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

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

Kurs

Veien til Golf 10% rabatt
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Alt i glass og glassarbeider
Du har prosjektene, vi har løsningene!

15%

Medlemsrabatt

Gratis opplæring i systematisk brannsikkerhetsarbeid
Orientering i lover og forskrifter kan være vanskelig for styreledere og styremedlemmer i boligselskaper. Asker og
Bærum brannvesen inviterer derfor til en kveld med opplæring i HMS-arbeid i boligselskaper.
Vi vil prate om:
•
•
•
•
•

Lover og forskrifterLover og forskrifter
Systematisk HMS (igangsette, kartlegge, planlegge og prioritere tiltak og oppfølgning)
Risikovurdering
Grunnprinsipp i brannvernarbeidet
Generell brannsikkerhet

Dato: Mandag 22.mai 2017 Kl: 18.00 – 20.00 Sted: ABBL sine lokaler i Kinoveien 3a i Sandvika

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

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

Påmelding eller spørsmål? Ta kontakt med Alexander Colle, e-post: alexander.colle@asker.kommune.no eller per
telefon 66 76 42 27. Det er maks 50 plasser (inntil 2 personer per boligselskap) og påmelding
gjøres fortløpende.
Ved mange påmeldinger vil det bli holdt nytt kurs i løpet av høsten 2017.
Mer informasjon om brannsikkerhet i boligselskaper finner du på www.abbv.no/borettslag

Ring: 67 15 44 50
post@haugensglass.no

- Fagkunnskap gir trygghet

TIPS TIL STYREMEDLEMMER

BRANNVERN FOR ALLE
Brannsikkerhet er en prioritet for alle boligselskaper. Det er derfor meget viktig at alle beboere
forstår og har kjennskap til gode rutiner for å sikre seg mot brann.

A part of San Sac Group

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

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

Norsk Brannvernforening har utarbeidet en digital brosjyre «Brannsikker bolig», som gir grunnleggende
kunnskaper om brannsikkerhet i hjemmet på 35 språk. Det er også laget en kort informasjonsfilm
basert på brosjyren, tilgjengelig på 13 språk. Vi oppfordrer styrene i alle boligselskaper til å formidle
informasjon om denne brosjyren til sine beboere.

https://brannvernforeningen.no/gode-rad/brannvern-pa-mange-sprak/

Vi leverer hele eller deler av prosessen
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Andre løsninger for borettslag
MILJØHUS

HAGEMØBLER

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

Nyansatt i ABBL
Svein-Erik Nielsen
I februar tiltrådte Svein-Erik stillingen som ingeniør/teknisk rådgiver i ABBL.
Han er oppvokst på Stabekk, men er i dag bosatt på Hønefoss.
Svein-Erik er tømrerutdannet og tok svenneprøven i 1987. Siden 2002 har Svein-Erik
jobbet med forsikringsskader i Skadegruppen. I ABBL skal han bistå boligselskapene
i rehabiliteringsprosjekter. Svein Eriks brede erfaring fra håndverkerfaget sammen med
hans kompetanse innenfor skadesaker er verdifull for avdeling rehabilitering i ABBL.
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Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no)

MATtips

Tagliatelle med blåmuggost
Dette er en lett, rask og velsmakende lunsj- eller middagsrett.

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

Ingredienser

Slik gjør du:

(4 personer)

1.	Rist valnøttene i en tørr stekepanne eller stek dem i stekeovnen
ved 180 °C i 5 minutter.
2.	Kutt kyllingfiletene i tynne skiver og stek dem i varm panne med
litt smør. Sett til side.
3.	Kutt av ca. 2 cm av den nederste delen av stilken på aspargesene.
Skrell den nederste delen av stilken og del aspargesene i mindre biter.
4.	Kok pastaen «al dente» i en stor kjele med fosskokende vann tilsatt salt.
Følg anvisningen på pakken for koketid. Sil av vannet og hell pastaen
tilbake i gryten.
5.	Mens pastaen koker, smeltes resten av smøret i en liten gryte.
Tilsett blåmuggost, kremfløte og asparges. Kok opp og la det
småkoke i ca. 5 minutter.
6.	Tilsett det stekte kyllingkjøttet de to siste minuttene.
Smak til med salt og pepper.
7. Fordel sausen og valnøtter over pastaen.

75 gram valnøttkjerner
500 gram tagliatelle
400 gram kyllingfilet
50 gram smør
150 gram frisk grønn asparges
150 gram blåmuggost
½ dl kremfløte
100 gram parmesan, til servering
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INTERIØR-nytt

Tips til hjemmet
Av Hilde Bringsli / ifi.no

Mørketiden er definitivt tilbakelagt. Dagene blir stadig lysere.
Det gir som regel mer overskudd til å sette fart i små og store huslige prosjekter,
som for eksempel vindusvask.
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Stell blomstene riktig
Friske blomster i vasen gir stemning i huset. Her er fem
enkle tips til hvordan du kan få blomstene til å vare
lengst mulig.
•	Fjern alt av blader nederst på stilken, så de ikke blir
liggende i vannet og forurense det.
•	Kutt blomsterstilkene med en skarp kniv før du setter
dem i vann.
•	Bruk holdbarhetsmiddel. Det hemmer bakterie
veksten i vannet.
•	For lengre blomstringstid og holdbarhet, sett
blomstene i et kjølig rom om natten.
•	Du kan forlenge levetiden til blant annet roser og
tulipaner ved å lage et snitt tett opp mot blomsterhodet. Legg dem i en dyp skål eller lignende så har
du en vakker liten «blomsterdekorasjon» som kan
holde i inntil én uke til.

Lær å vaske vinduer på 1-2-3

Hullfritt på badet
Stadig flere får øynene opp for muligheten til å bruke monteringslim
på baderommet, som gjør at du enkelt kan feste alle typer oppheng
og knagger. Det finnes flere typer på markedet, men bare et fåtall
egner seg på våtrom på grunn av krav til fuktbestandighet, elastisitet
og limstyrke.
«SuperFix» og «XtremFix» fra Casco tåler stor variasjon i klima
og temperatur, i tillegg til å tåle høy belastning. Sistnevnte fester
umiddelbart. Det er derfor perfekt til liming av gjenstander med høy
vekt og den kan brukes både inne og ute, samt i fuktige miljøer.
Slik bruker du lim på badet:
1. Planlegg hvor du vil ha tingene og sett kryss.
2. Rengjør slik at du får god vedheft til limet.
3.	Påfør limet. Skråskjær tuppen med en kniv, for bedre kontroll
over limstripen.
4.	Påfør et jevnt lag over hele flaten på bakstykket, det vil si det
du skal feste.
5.	Press beslaget eller bakstykket forsiktig mot det markerte punktet
og rugg litt på det slik at limet fordeler seg jevnt.
6. La limet herde før du henger opp noe.

Friske
blomster
gir stemning

Som med mye annet her i livet, gjelder regelen «det enkle er ofte det beste».
Når du skal vaske vinduene trenger du faktisk bare vann, nal og en mikrofiberklut
for å få et godt resultat.
Her får du fem tips til rene vinduer:
1.	Vask når det er gråvær og plussgrader. Vasker du vinduene i solskinn, blir det lett
skjolder på glasset fordi vannet tørker for fort.
2.	Start med å fukte vindusflaten med en forvasker, det vil si en kost med
mikrofiberpels.
3.	Bruk deretter en spruteflaske til å påføre vann på vinduet og vent et par minutter.
4.	Vask vinduene med en egnet mikrofiberklut og vann.
5.	Gå over med en nal, og jobb den ovenfra og ned, helst i en stor s-bevegelse
og med nalen litt på skrå, slik at vannet ikke renner der du allerede har vasket.
6.	Tørk av nalen f.eks. med en mikrofiberklut mellom hvert drag.
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ABBL NYTT

AKTUELLE TJENESTER

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

TAKSTMENN I KONTORFELLESKAP

installasjoner og service.

Biologer gir svar!
Nøytrale
rådvarme
uten
• Lys og
økonomisk
interesse
• Porttelefon
i •sanering.
Brannalarm
• El. sjekk
Vi utfører:
- skadeutredning
dokumentasjon
Caverion Norge AS
- prøveanalyser
Avd.
Sandvika
Tlf:anbefaler
67 55 35 00
og
sandvika@caverion.no
utbedringstiltak.
www.caverion.no
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GODE UTLEIEBOLIGER FOR UNGE MENNESKER

Du kan også søke elektronisk på:

E-post: stig.a@bbv.no, tlf.: 67 15 19 30,
adr.: Løxaveien 15, 1351 Rud
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Ventilasjon bolig
Teknisk service og filter
Ventilasjon næringslokaler
Blikkenslagerarbeider
Varmegjenvinning
Takomlegging
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Følg oss på Facebook
Er du på boligjakt, eller skal du selge din bolig? Det kan være
nyttig og interessant informasjon å finne på «ABBL Eien
domsmegling» på Facebook. ABBLs eiendomsmeglere legger ut
boligannonser og generell informasjon om boligmarkedet, samt
råd for deg som skal selge og for deg som skal kjøpe.
For ABBLs medlemmer og for alle som er interessert i bolig
markedet, er det nyttig å følge «ABBL» på Facebook. På disse
sidene finner du informasjon om medlemstilbud og aktiviteter.
ABBL utvikler, bygger, megler og forvalter boliger i Asker, Bærum
og omegn, og det vil gjenspeile seg i innholdet i våre sosiale
kanaler. ABBL er boligsøkernes interesseorganisasjon i Asker
og Bærum, og jobber for å synliggjøre de behov og utfordringer
som finnes i markedet.
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BOTID I BÆRUM. (OPPGI MND./ÅR) FRA:

TIL:

ARBEIDSSTED I BÆRUM. (OPPGI MND./ÅR) FRA:

TIL:

………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dato, sted og underskrift (av person over 18 år)
Opplysningene på dette skjema garanteres behandlet med største fortrolighet.

SØKNADSSFRIST: FREDAG 12. MAI 2017
SØKNADSSKJEMA M/VEDLEGG SENDES I UTFYLT STAND TIL:

STIFTELSEN UTLEIEBOLIGER I BÆRUM

v/ABBL
Postboks 385
1301 SANDVIKA

Att: Stian Nyblin-Austgulen
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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
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