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Treff lokalmarkedet i Asker
og Bærum på hjemmebane!
«ABBL nytt» – medlemsblad for Asker og
Bærum Boligbyggelag utgis fire ganger
per år og har et opplag på ca. 27 000
eksemplarer.
Kontakt oss nå for et godt tilbud
på annonsering.

ANNONSESALG:

www.hsmedia.no
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NÅR ALT
HENGER SAMMEN
Vi har de senere år hatt en utvikling hvor stadig flere
regler skal harmoniseres og henge sammen.
I Norge har vi hatt en tradisjon for det som heter
fraksjonert lovgivning. Dette betyr at man har laget
lover som kun har hatt som formål å regulere
spesifikke områder, uten at dette nødvendigvis har
vært harmonisert med andre lover. Det har gått bra
så lenge ikke alt har vært regulert.
Etter hvert som samfunnet blir mer og
mer gjennomregulert, har det oppstått
et behov for å se flere områder i sam
menheng. Det er jo i utgangspunktet
bra, men så oppstår det imidlertid
noen uventede problemer.
Ønsket om å kunne se flere ting i sam
menheng er drevet frem av behovet for
bedre oversikt og forutsigbarhet. Resul
tatet er imidlertid at man får dårligere
oversikt og mindre forutsigbarhet.

I år kom det ny Eierseksjonslov. Kanskje
den blir satt i kraft i 2018. Tidligere var ei
erseksjonsloven en «eierlov», som hadde
som formål å fordele eierrettigheter og
forpliktelser i sameier.
I den nye loven lages det en kobling til
plan og bygningsloven, slik at fordeling
av rettigheter mellom sameiere, også skal
justeres i forhold til hva som er vedtatt i
regulering og byggesak for eiendommen.
Dette er et utmerket formål, men vil sam

HVEM FÅR ABBL NYTT?
ABBL er et medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag.
Bladet distribueres fire ganger i året til boligbyggelagets medlemmer og til husstander
hvor ABBL er forretningsfører. Samlet opplag for ABBL nytt er ca. 28 000 eksemplarer,
noe som dekningsmessig stiller oss på linje med de store abonnementavisene i vårt
område, Aftenposten og Budstikka.
Bare personlige medlemmer av ABBL kan benytte seg av medlemsfordelene.
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.

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

tidig gjøre det betydelig mer komplisert å
få seksjonert eiendommer. Man kommer
til å ha to typer seksjonssameier, de hvor
det ved seksjonering er tatt hensyn til
regulerings- og byggesak, og de hvor det
ikke er det.
Bygging av nye Sandvika blir en omfat
tende og komplisert prosess. Det er flere
grunneiere som skal spleise på ny kom
munal infrastruktur (vann og avløp, veier,
plasser, parkeringsløsninger etc). Kommu
nen ønsker en fin by med gode kvaliteter.
Det er dyrt.
For å finansiere dette må grunneierne
bygge mye, noe som gjør at man kanskje
må akseptere høyere og tettere bebyg
gelse enn man ellers hadde ønsket. Dette
er nå på plass, så det er vel egentlig bare
å gå i gang.
Avgjørende for nye Sandvika er om og når,
motorveibroen forsvinner. Om den gjør
det, og når den gjør det, avgjøres ikke
av kommunepolitikerne i Bærum, men

av Regjeringen, Stortinget, og kanskje
av småpartier i vippeposisjon.
Også på Bekkestua er det mye som skal
klaffe når ABBL sammen med Norges
gruppen og Peab står klare til å bygge
ut på nordsiden av Bekkestua, mellom
Nadderudveien og Bussterminalen. Det
blir mange flotte boliger, og en flott opp
gradering av et ellers litt rufsete hjørne
på Bekkestua. Vi er klare, men det er ikke
nok. Reguleringen på Bekkestua kan ikke
stadfestes før Statens veivesen har fått en
trafikkløsning i området. Det står på en
rushtidsbom som skal være stengt
mellom kl. 7 og 9.

Adm. dir.
Erling Rein

Vedtaket om denne bommen var ikke
klargjort i kommunen. Det står et bygge
prosjekt til mange hundre millioner kroner
på vent, i påvente av vedtak om en rush
tidsbom som skal være stengt to timer
per dag.

skal ta stilling til spørsmålet om rushtids
bommen, har ingen anelse om hvilke
kostnader en slik forsinkelse medfører.
I den store overordnede planleggingen,
blir det ikke de sentrale planleggerne
som bestemmer, men tilfeldige grupper
som har begrensede detaljinteresser
i området.

Dette spørsmålet avgjøres ikke av de
overordnede planleggerne. Og de som

Når alt skal henge sammen med alt, så
stopper alt.

Adgangskontroll
for alle
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Sertifisert partner

Fotografert fra venstre: Elisabeth Grimstad, Lars Johan Nordgård, Knut Wilsbech, Ragnhild Brudevik, Petter Sørensen, Anne Solheim,
Aleksander Ekeberg, Wenche Mjaaseth og Erling Rein.

Generalforsamling i ABBL
Årets generalforsamling ble avholdt den
14. juni på Scandic Hotell Asker.

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

Etter gjennomgang av årsoppgjør, revi
sjonsberetning og budsjett for 2017, ble
det tatt opp til behandling om man skulle
endre tildelingsreglene med hensyn til
hvorledes forkjøpsrett skal utlyses.
ABBLs tildelingsregler har forutsatt
annonsering i Budstikka.
Annonsering i papiraviser begynner å bli
gammeldags, og ikke minst – det er dyrt.
Det ble derfor foreslått å fjerne plikten til
utlysing i Budstikka. Utlysning av forkjøps

rett internt i borettslag vil skje på samme
måte som før. Utlysing eksternt vil skje på
ABBLs hjemmeside. For de som leter etter
boliger er dette en oppfordring til å holde
seg orientert på vår hjemmeside.

Alle disse er yngre medlemmer med svært
gode faglige forutsetninger innenfor admi
nistrasjon og eiendomsutvikling. Det skal
derfor bli spennende å se hvordan disse
kan være med å forme og fornye ABBL.

Ved valg av nye styremedlemmer, har det
i år vært fokus på fornyelse og å få inn
yngre styremedlemmer.

Etter mange år som ABBLs faste revisor,
meddelte Asbjørn Næss at han nå
pensjoneres fra KPMG.

Elisabeth Grimstad og Lars Johan
Nordgård ble valgt inn som nye styre
medlemmer, Christian Haaseth ble valgt
inn som første vara.

ABBL takker for et langt og svært godt
samarbeid med revisor. Etter gode
erfaringer, fortsetter ABBL med KPMG som
fast revisjonsfirma, men nå med Svein Wiig
som ny hovedrevisor.
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Avtjerna ligger mellom Sandvika
og Sundvollen, sørøst for Sollihøgda,
og er et ubebygd område på 2700 mål
som er satt av til å være et fremtidig
utbyggingsområde i Bærum.
Bærum er en av kommunene i landet med
sterkest vekst gjennom de siste 70 årene.
Bærum er et sted mange vil flytte til.
Avtjerna er et sted hvor det er mulig
å bygge en by som er smartere og mer
bærekraftig enn andre byer ettersom man
starter på bar bakke.

I dag er Avtjerna et ubebodd skogsområde i Bærum. I fremtiden kan det romme
30.000 innbyggere, 15.000 arbeidsplasser og bli Europas første plussby. En by
hvor du aldri er mer enn 200 meter fra marka eller fem minutter fra togstasjonen.
En by som produserer mer energi enn den bruker. Et bærekraftig sentrum i marka
som kan fungere som en pilotby for uttesting av ny teknologi, energiproduserende
bygninger og selvkjørende transport.
Sollihøgda plussby er et ambisiøst miljø
prosjekt som vil utvikles for å styrke regi
onens boligbehov og som søker å ivareta
fremtidige behov. Ambisjonen er å bygge
Europas første plussby, det vil si en by som
nyttiggjør seg av fremtidsrettet, miljø
vennlig og smart teknologi.
– Sollihøgda plussby blir en eksepsjonell
by. Med dagens kunnskap og teknologi
har vi det som skal til for å nå ambisiøse
mål for smart og bærekraftig byutvikling,
sier Hans Jacob Låhne, utviklingsdirektør
i Sollihøgda Plussby og North Bridge.

Visjon for Sollihøgda plussby
Det ligger i fremtiden å bygge med tanke
på miljø og tilgang til marka.
– Sollihøgda plussby kan oppnå statusen
som Europas første plussby med de riktige
samarbeidspartnerne, miljøengasjerte og
fremsynte politikere og med togstasjon på
Avtjerna, sier Låhne.
Store planer krever gode løsninger
og flinke partnere for å bli en suksess.
– Vi ser etter samarbeidspartnere som har
gode ideer, løsninger og kunnskap om
hvordan bygge fremtidens smarte plussby
på Sollihøgda.

– Vi opplever at det er et paradigmeskifte
i forhold til hvordan vi vil leve hva gjelder
transport, bomiljø og teknologi, sier
Låhne.
Store drømmer kan bli virkelighet. Det
forutsetter togstasjon på Avtjerna langs
Hønefossbanen.

Fire prinsipper skal være førende for
utviklingen av den nye byen:
•	Smart by og smart transport; med
smartere bygg, miljøvennlige transport
løsninger og effektiv hverdagslogistikk.
•	Plussenergi; byen produserer mer energi
enn byen bruker. Smart energibruk,
produksjon og bruk av fornybar energi.

•	Markaportal; meget markanært. Gode
naturopplevelser til fots, ski og sykkel.
•	Sirkulærøkonomi; nullutslippssamfunn
med klimavennlige løsninger og gjen
vinning av ressurser.
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Forkjøpsrett – din viktigste medlemsfordel
Som medlem av ABBL har du forkjøpsrett til ca. 1 900 b
 oliger. Forkjøpsretten kan benyttes
ved kjøp av andelsleilighet i tilknyttede borettslag.
Ca. 30 prosent av leilighetene som
utlyses på forkjøpsrett blir kjøpt ved
hjelp av forkjøpsretten. Det betyr at
et medlemskap i ABBL kan være din
beste allierte når du er på boligjakt.
– 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 K
 nudsen, saksbehandler ved
forkjøpsrett i ABBL.
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

Adgangskontrollsystemet
til Scantron er bygget spesielt med tanke
på alle typer boligkomplekser. Systemet lar
seg enkelt integreres med bl.a porttelefoni og
postkassesystemer, samtidig som softwaren er
enkel og lettforståelig å betjene av administratoren. Produktene er av høy kvalitet, basert
på den nyeste teknologien - utført i eksklusiv
og moderne design.

|

inn i den avtalen som selger og budgiver
har inngått. Betingelsene for at du skal gå
seirende ut av boligkjøpet ved å benytte
medlemskapet, er at du har lengre ansien
nitet enn den som la inn (og fikk akseptert)
budet. Du må dessuten ha lengre ansien
nitet enn andre medlemmer som melder
forkjøpsrett.
Du trenger altså ikke å være med
i budrunden for å melde din forkjøpsrett.
Du må imidlertid ha sendt melding om
forkjøpsrett innen fastsatt meldefrist.
Boliger på forkjøpsrett utlyses i Budstikka
hver mandag.
De blir også lagt ut på ABBLs
hjemmeside: www.abbl.no

Har du spørsmål om bruk av forkjøpsrett
kan du kontakte

Anne Marie Nesse Knudsen
– tlf. 67 57 40 69

Alt i glass og glassarbeider
Du har prosjektene, vi har løsningene!

15%

Aiphone lanserer nå et nytt porttelefon svarapparat til GT serien i siste
kvartal 2016. GT-1c7.M fås med 7 tommers skjerm og innebygd zoom og tiltfunksjon. Aiphone har vært tilgjengelig på det norske markedet i over 40 år
og er kjent for sin kvalitet på sine produkter.

Assistentpartner er leverandør av
tradisjonelle elektro- og låsesmedtjenester
og spesialister på elektriske låssystemer,
adgangskontroll, dørautomatikk og
porttelefoner.
Ta kontakt på tlf. 48 10 11 00 for
mer informasjon.

Medlemsrabatt

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

SVELVIKVEIEN 61, 3039 DRAMMEN | TVETENVEIEN 157, OSLO | TLF. 48 10 11 00 | ASSISTENTPARTNER.NO

- Fagkunnskap gir trygghet
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Endelig
HJEMME!
Tone Harstad er en av 26 unge 
kjøpere av en splitter ny leilighet
i Emma Hjorths vei i Sydhellinga
boligsameie. Leilighetene sto ferdige
i september.

En fredag i midten av september var
det endelig klart, Tone skulle flytte inn
i sin første selveide leilighet sammen
med katten Sam og Dachsen Ero.

Det beste av alt er at den er min. Her
skal jeg slå rot, sier den smilende
32-åringen, som forteller at boligkjøpet
er resultat av flere års sparing.

– Jeg er så fornøyd! Min første
leilighet, det er helt fantastisk. Tone
holder på å flytte inn den dagen vi
er på besøk og kan fortelle at hun er
veldig fornøyd med at 12 år gamle
Ero slipper å gå i trapper.

Tone kjente området som leilighetene
ligger i fra før, og hun har utforsket
turstiene her tidligere. Men at hennes
nye hjem skulle dukke opp bare en uke
etter at hun meldte seg inn i ABBL, det
var en overraskelse.

Leiligheten på 48 kvm har to soverom,
kjøkken, stue, et romslig bad, bod og
terrasse med flott utsyn.

– Det var tanten min som mente jeg
burde bli medlem. En uke etter at jeg
hadde meldt meg inn, var jeg på til
delingsmøte for disse leilighetene. Der
fikk jeg drømmeleiligheten til fast pris,
sier Tone fornøyd.

– Jeg elsker at vi bor så tett på
naturen og leiligheten er kjempefin.

|

nr. 3

|

2017

11

12

ABBL NYTT

|

nr. 3

|

2017

Nytt
medlemstilbud

ABBL NYTT

|

nr. 3

|

2017

13

A part of San Sac Group

KNU

mobil ST
s
eller u kjerm,
«touc ten
h»?

De fleste har opplevd å miste mobil
telefonen i bakken eller på annen måte
fått skade på skjerm eller innhold. En del
skader på telefonen er det heldigvis mu
lig å reparere. ABBL har fått en medlems
avtale med Mobilfikser’n i S
 andvika som gir
våre medlemmer 10 % rabatt på reparasjon
av alle typer mobiltelefoner.
I Sandvika sentrum, like ved togstasjonen,
finner du Mobilfikser’n. Her har de lang erfaring
med å reparere mobiltelefoner. Mobilfikser’n
er en reparasjons- og servicebutikk for mobil
telefoner og nettbrett som har over 20 års erfaring.
Mobilfiksern’s teknikere har fagbrev innen elektro
nikk og en genuin interesse for fag og kvalitet.

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

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

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

Har du knust
skjerm?

ELLE mELLE. Foto: Kristin Støylen.

Da kan du komme
med din mobil uten
avtale og få den
reparert på kort
tid.

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

Hasan Imam har lang erfaring
som mobilreparatør, han hjelper
deg når uhellet er ute.

Vi tilbyr spesialløsninger for dine behov. Det er bare du som vet hva som passer deg og din stil.
Kvalitetsvinduer i vinyl som verken trenger skraping eller maling. Du sparer både tid og penger!

hplus.no
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ABBL EIENDOMSMEGLING

GODE UTSIKTER
Velg en megler som ser
lenger enn til neste kvartal.
LANGSIKTIG OG SERIØS

ABBL har utviklet, meglet og forvaltet alle typer boliger
i Asker og Bærum i mer enn tre generasjoner og er i
dag regionens desidert største fagmiljø innen eiendom. Dette gir en del fordeler du som skal kjøpe eller
selge kan ha glede av.

ALLE TYPER BOLIGER

Vi har erfaring med alle typer boliger fra små leiligheter til store eneboliger. Vi våger faktisk den påstanden
av ingen kjenner Asker og Bærum bedre enn oss, og vi
er stolte over å kunne å si at hver tredje husstand i de
to kommunene enten er medlem eller bor i en bolig vi
forvalter.

ABBL EIENDOMSMEGLING

UNIK ERFARING

ABBL er ingen solskinnsmegler som kun er der når pilene peker oppover. Etter over 70 år med utvikling, formidling og forvalting av boliger i Asker og Bærum har vi
sett alle årstider i markedene og lært en grunnleggende ting: Tenk langsiktig og gjør jobben ordentlig.

FAGLIG TYNGDE

I ABBL har vi samlet alt fra meglere til jurister under
samme tak. Dette er uten sammenligning det største og
bredeste fagmiljøet innen eiendom i Asker og Bærum,
og noe du virkelig kan profittere på.

TRE TIPS FOR ET GODT BOLIGSALG:
Gjør hjemmeleksen
Få en verdivurdering på din eksisterende bolig før du blir
med i eventuelle budrunder slik at du vet hva du har å rutte
med. Ring oss, så hjelper vi deg gjerne.
Bruk megleren
En god megler er ikke bare en som selger huset for deg,
men også en fagperson som står til din disposisjon. Ikke
nøl med å utfordre oss om det er ting du lurer på eller
trenger hjelp til.
Pass på oppussingen
Det kan være en god idé å pusse litt på slitte overflater,
men det er ikke all oppussing du er tjent med. Vi har god
oversikt og gir deg råd og tips om hva som lønner seg.

RUNE Tretterud
415 50 092
rt@abbl.no

OLE Kvigne
932 17 603
ok@abbl.no

ERIK Kvam Johansen
97727 222
ekj@abbl.no

JAN ERIK Reenskaug
481 42 802
jer@abbl.no

Kinoveien 3A 1337 Sandvika Tlf: 67 57 40 00 post@abbl.no
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ABBL har inngått en avtale med
P
e
U
S Pow
Power som gir ABBLs medlemmer
på
ekstra gode tilbud i perioden
19. til 21. oktober.
Tilbudet gjelder en rekke varer og tjenester.
•	20% avslag på Norema kjøkken ved booking
av tegnetime under kampanjedagene. Tegne
time er gratis.
•	15% avslag på hvitevarer fra AEG, Samsung
og Grundig
•	15% avslag på alt av lyd, for eksempel hode
telefoner, radio, hifi.

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

•	20% avslag på alle supporttjenester på pc og
telefon, det vil si på de tjenester som Power
leverer til PC og telefon, som oppdatering av
software og supportavtaler hvor kunden kan
tegne et abonnement fra 1 til 3 år.
Tilbudene gjelder ikke allerede annonserte varer.
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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.
For nærmere detaljer om medlemstilbudene henviser vi til abbl.no.

Kampanje 19.– 21. oktober
20 % avslag på kjøkken, ved booking
av tegnetime under kampanjedagene.
Tegnetime er gratis.
15 % avslag på hvitevarer fra AEG, Samsung
og Grundig

Tlf. 67 53 61 49
E-post: N065@flugger.com
Flügger Farve Høvik
Ramstadsletta 12, 1363 HØVIK
Tlf. 67 11 07 26
E-post: N038@flugger.com

15 % avslag på alt av lyd, eksempler
hodetelefoner, radio, HiFi.

•	20 % på maling, malerverktøy og tapet

20 % avslag på alle supporttjenester
på pc og telefon.

Gjelder ikke tilbudsvarer
www.flugger.no

ADVOKATBISTAND

BLOMSTER

DEKK, FELGER, LAGRING

Adv. Kjell Holden

Bærum & Lise Blomster AS

Asker:

•	Bistand uten kostnader
– begrenset til 1 time

BEGRAVELSESBYRÅ
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)
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.

Åpent:
Mandag -onsdag: 10–17
Torsdag - fredag: 10–18
Lørdag:
10–16
• Planter og snitt 10 %
• Potter, vaser og interiørartikler 10 %
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

Asker Trelast A/S (XL BYGG)

EIENDOMSMEGLING

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

ABBL Eiendomsmegling

Ørnulf Wiig Installasjon AS
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

Flisekompaniet
Oslo og Akershus AS
Hoffsveien 9, 0275 OSLO
Tlf. 22 51 94 00
www.flisekompaniet.no
• 20 % på fliser og lim
Behjelpelig med tilpassing av fliser.
Utlån av for. fliskutter, kr 10,- pr. dag.

RYDD & FLYTT

Postboks 16 Alnabru Bedriftssenter
0614 OSLO
Tlf. 22 21 77 35
E-post: rydd@online.no
Gratis grønt nummer: 800 41 150

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

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

ELEKTRO

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

OBS!
Svært gunstig innboforsikring!

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

Nesbruveien 33
1396 BILLINGSTAD

Flügger Farve Bekkestua
Jens Rings vei 30, 1357 BEKKESTUA

Kjøp av forsikring:
Jeff Pascual tlf. 965 09 571

Power Slependen

www.tryg.no/abbl
• Innbo Ekstra: Kr 1 684*
Forsikringssum 1 500 000
* priser gjelder i Asker, Bærum og Røyken

• Inntil 22 % rabatt på øvrig skadeforsikring
• Rabatt på el-sjekk
Grunnpremie på kr 198 beregnes
pr. forsikringsavtale

GARDEROBE
Garderobe-Mannen AS

Billingstadsletta 11, 1396 BILLINGSTAD
Tlf. 67 53 10 90
www.garderobemannen.no
•	35 % på måltilpassede
skyvedørsfronter
•	30 % på innredninger
eller Garderobe-Mannens beste
kampanjerabatt på det aktuelle tidspunkt

FLYTTING / SØPPELTAXI

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

Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer
og netto prisede varer

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

FLISER

Asker:
Flügger Farve Asker
Askerveien 61, 1384 ASKER
Tlf. 66 90 60 90
E-post: N047@flugger.com

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

19

Egenandel ved skade er kr 4 000

Gjelder ikke allerede annonserte varer.

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

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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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

Tryg

GLASS OG RAMMER
Glassmester 1, avd. Bærum

(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
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GOLF

KAFÉ

Marokkansk aften
Konsert og nordafrikansk mat

Ballerud Golf og treningssenter

Kanel Bakeri

Onsdag 8. november.

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

Løkketangen 26, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 54 77 76
• 10 % på bakevarer m/drikke
•	10 % på baguetter /
smørbrød / div. lunsjretter
• 10 % på brød
Åpent:
Mandag -fredag:
Lørdag:
Søndag:

07-18
09-18
10-18

KJØKKEN
HAGESENTER
Plantebørsen Brødr. Bergem AS
St Hallvardsvei 23, 3414 LIERSTRAND
E-post: post@brbergem.no
www.planteborsen.no

• 10 % på alle varer
•	Medlemsdag søndag 14. mai.
Denne dagen gis det 20 % på alle varer

HERREKLÆR

Østerby Kjøkkenstudio AS

Power Slependen

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

Nesbruveien 33,
1396 BILLINGSTAD

Tilbudet
gjelder fra
19.–21.10
2017

NB! Tidsbegrenset kampanje!

Avd. Sandvika Storsenter
Brodtkorbsgate 7, 1338 SANDVIKA
Tlf. 22 31 81 00

www.dressmann.com

Forestilling: 21. desember, kl 19.30

Bærum Musikk- og Danseteater
MINI (BærMuDa mini)

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

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

Julero – PUST seks stemmer
La freden senke seg med vakker
vokalstemning i unik julekonsert

• 25 % på Husebykjøkken
• 10 % på garderobe

KULTUR / TEATER

Avd. Liertoppen
Lierskogen
Tlf. 23 21 85 40

SMAK av portvin
Å smake portvin er som å smake på historien
Begivenhet: 8. desember, kl 19

TEATER

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

Avd. Asker
Strøket 3, 1383 ASKER
Tlf. 23 21 85 01

Forestilling: 23. - 25. november.

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

Dressmann

Avd. Fornebu
Snarøyveien 55, 1364 FORNEBU
Tlf. 22 31 81 15

Jo Strømgren – Viruset
Frisk science-fiction fra kanskje Norges
morsomste dansekompani.

Bærum Kulturhus

•	30 % på billetter til forestillinger
i regi av Bærum Kulturhus.
Max. 5 billetter pr. forestilling.
Kommende arrangementer i Kulturhuset
(se omtale side 28–30 og side 37)
Dianne Reeves
En av vår tids virkelig store jazzstemmer
Forestilling: Torsdag 26. oktober kl. 19.30
Rykte teater: Sjøfareren
Pessoas berømte stykke på norsk
Ved vinjournalist Ingvild Tennfjord.

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.

LÅSESMED
Trygge Rom

Jan-Terje Johansen
Takst & Rådgivning

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

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

SPORT
Frisk Asker

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

MALING
Star Fabrikkutsalg

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

MINICRUISE
Stena Line Norge AS

Postboks 764 Sentrum, 0106 OSLO
www.stenaline.no

MOBILTELEFON
Rådmann Halmrasts vei 18, 1337 SANDVIKA
Tlf. 23 31 03 90
www.mobilfiksern.no
• 10 % på reparasjon
av mobiltelefon

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

Lagerboks AS

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

NYTT
medlemstilbud

MOBILT MINILAGER

Åpningstider: 07-17 (10-15)

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

Trygge Rom tilbyr gratis brannog sikkerhetsbefaring av boliger
og næringsbygg.

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

Takstsenteret

Fagertunveien 1, 1357 BEKKESTUA
Tlf. 67 12 41 12
www.takstsenteret.no
• 10 % på ordinær pris for takstoppdrag

TRAFIKKSKOLE
Wright Trafikkskole Asker
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

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

VVS

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

www.sigvartsen.no

Settem Steinindustri A/S

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

Lommedalen Byggog Rørleggerbedrift AS

Gamle Ringeriksvei 5, 1369 STABEKK
Tlf. 67 13 75 76
kontakt@rorhandel.com
www.lbor.no
• 10 % på rørleggertjenester		
• 10 % på VVS-utstyr og deler		
•	10 % på andre
håndverkstjenester
Rabatten gjelder
ikke tilbudsvarer
og netthandel

• 10 % på granitt, skifer og marmor
•	10 % vinterrabatt på gravmonumenter
fra nyttår til påske
Stor og variert utstilling av
gravmonumenter med gode priser

2017

• 10% på ordinær pris for boligtakst

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

Stor utstilling innendørs.

Mobil Fikser’n

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

STEIN OG HELLER

|

Tlf. 970 70 684
jtjtakst@gmail.com
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Forestilling: Torsdag 2. november kl 19.30.

Bærum Musikk- og Danseteater
(BærMuDa)

SCANDIC markiser
– persienner – interiør

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

nr. 3

TAKSERING

7

Maria João Pires – klaver
Klaverstjerne og verdensborger.
Med Miloš Popovic.

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

NB! Rabatt gis kun ved fremvisning
av gyldig medlemskort!

|
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Forestilling: 27. - 29. oktober.

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

•	10 % på lagerførte brannskap, våpenskap,
verdiskap og dataskap
•	15 % på låsrelaterte produkter
•	20 % på nøkkelkopiering
•	25 % på postkasse-, ringeklokkeog dørskilt
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«Vi jobber for et trivelig
boligmiljø og for god
forvaltning av boligverdiene»

Juridisk avdeling
Det er ikke bare når boligselskapet er i tvist at behovet for
juridisk bistand kan melde seg. Lovverket stiller en rekke krav
til hvordan boligselskapene skal drives. Juridisk avdeling er
derfor også en viktig rådgiver.
Teknisk bistand
Gjennom forvaltningspakken sørger teknisk avdeling i ABBL
for en vedlikeholdsplan som fornyes hvert 5. år. Avdelingen
bistår også i saksbehandling ved forsikringsskader, tilstands
kontroller og prisoverslag for vedlikeholdsplaner for bygnin
ger og fellesareal.

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.

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

Vi bruker samlebetegnelsen boligselskap på sameier, hus
eierforeninger, andelslag, boligaksjeselskap og borettslag.

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

Felleskostnader
De fleste som bor i sameier eller borettslag hvor ABBL har
forvaltningsansvar kjenner oss fra fakturaene som sendes ut
i forbindelse med sameiets felleskostnader. Innkreving av
felleskostnader er en viktig del av forvaltningsarbeidet.

Kurs for styremedlemmer
Hvem som sitter i boligselskapenes styrer endrer seg over
tid og det er viktig at styret har trygghet og kompetanse til
å ivareta sine oppgaver på en god måte.

nr. 3

AVFALLSHÅNDTERING

Hvilken jobb gjør ABBL for styret i ditt boligselskap?
Styrets viktigste oppgave er å ivareta boligselskapets byg
ningsverdier. Derfor er det viktig å ha en forretningsfører som
har kompetanse i mye mer enn regnskap. Gjennom personlig
oppfølging og en god totalløsning sikres vedlikehold, økonomi
styring, juridisk bistand, innfordring, service og ivaretakelse.
Enkel og forutsigbar
ABBLs mål er å sørge for en enklere og mest mulig forut
sigbar styrehverdag. Styret har en fast forretningsfører til
daglig drift og rådgivning. Forretningsfører tar seg av alle
forvaltningsmessige og regnskapsmessige spørsmål, deltar
på årsmøte og rapporterer direkte til styret. Ved behov kobler
forretningsfører inn kompetanse fra andre avdelinger i ABBL.

|

Ta kontakt for et meget
konkurransedyktig tilbud!

Telefon: +47 64 80 29 00
Mail: office@strombergs-plast.no
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Finn løsningsordet til bildet og vinn en ABBL-trillekoffert
Send løsningsforslag til: hme@abbl.no og bli med i trekningen.

VIL DU GJØRE NOE HELT ANNET
ENN Å RAKE LØV I HØST?

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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Eventyrlig
høstdag
med
Semiaden
Semiaden har etablert seg som
en av høstens store familieutflukter
i Asker. Barn og voksne nyter
flott n
 atur, spennende oppgaver,
morsomme aktiviteter og godt
selskap. Fint turvær gjorde nok sitt
til at så mange tok turen til årets
arrangement ved Semsvannet.

Oppover bakken ved Sem Gård kom store og små, med sykler,
barnevogner og store smil. Rundt 350 frivillige bidro til en trygg
og innholdsrik dag for alle deltakerne.
Arrangementet har blitt en tradisjon for mange, samtidig som
stadig flere oppdager denne flotte aktivitetsdagen. P
 rogrammet
var bredt, med turløyper, poster, aktiviteter og underhold
ning. Mange frivillige lag og organisasjoner er bidragsytere til
Semiaden, og ABBL er stolt av å ha deltatt siden oppstarten for
elleve år siden. I år delte vi ut reflekser, drikkeflasker, og halser/
buffere til alle som ville ha og vi bød på gratis innmelding som
medlem i ABBL. Det var veldig hyggelig å møte så mange blide
mennesker, og vi ser frem til neste års arrangement.
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Medlemmer av ABBL får
30% rabatt i Bærum Kulturhus

Dianne Reeves er blant vår tids virkelig store jazzstemmer. På denne siden av
totusentallet er Reeves helt der oppe sammen med et knippe andre stjerner.
Selv vokste hun opp med en bassist-onkel med forkjærlighet for noen av jazzens
klassiske kvinnelige sangere. Særlig inntrykk på den unge Dianne gjorde Ella
Fitzgerald og Billie Holiday, men kanskje mest av alle Sarah Vaughan.

29

Ordinærpris: kr 480,- / ABBL-pris: kr 325,- Barn/studenter: kr 170,(inkl. avgifter)

Marokkansk aften – konsert og nordafrikansk mat
Onsdag 8. november
Søtt, salt og heftig i taginen! Perfekt oppvarming og aperitif til konsertene med Oum. Vi serverer marokkansk lammegryte med couscous
og mynteyoghurt på Foajéscenen fra kl. 18. «Billett» til deilig lam kjøpes samtidig med konserten til Oum.
Priser: Kr 255,- for lammegryte med alkoholfri drikke, kr 300,- for lammegryten med øl/vin.

Konsert med Oum
The Soul of Morocco
Store Sal 8. november kl. 20
Stemmen til Oum har både styrke og sødme. En het booking verden over
etter den oppsiktsvekkende debuten «Lik Oum» i 2009. Pop, hiphop,
r’n’b blandes inn i Oums nordafrikanske arv. Afrobetat, sufimusikk og
hassani-poesi har inspirert henne videre på de anerkjente platene «the
Soul of Morocco» og «Zarabi».

Ordinærpris: kr 850,- / ABBL-pris: kr 630,- (begge inkl. avgifter)
Barn/studenter: kr 170,-

Hun er født i Casablanca i 1978, og tilbragte ungdomsårene i Marrakech.
Her utviklet hun sitt særegne talent, blant annet fra et gospelkor, hvor hun
raskt ble en av solistene. Stemmen hennes har både styrke og sødme,
og egner seg like godt til soul og jazz. I hjemlandet vakte hun oppsikt alt
med debutplaten, «Lik Oum» i 2009, der hun også blandet inn pop, hip
hop og rhythm’n’blues. Også afrobeat, sufi-musikk og hassani-poesi er en
del av inspirasjonskildene hennes.

Rykte teater: Sjøfareren
Pessoas berømte stykke på norsk

Opplev Oums både sterke og sødmefylte stemme i samspill med sterkt
fire manns band.

27. – 29. oktober
Om virkelighet, drøm og sannhet. Willy Walder har oversatt stykket
av Portugals store dikter Fernando Pessoa, som med dette for første
gang settes opp på norsk med Bærums lokale Rykte teatergruppe i Erik
Borchsenius’ regi.

Ordinærpris: kr 300,- / ABBL-pris: kr 210,- Barn/studenter: kr 170,(begge inkl. avgifter)

2017

En av verdens fremste utøvere på klaver gjennom flere tiår. Hun debuterte som konsertpianist i en alder av fem, spiller regelmessig med
de største orkestre verden over, og har noen legendariske plateinnspillinger blant merittene. Sammen med den yngre, talentfulle Miloš
Popovic spiller hun verk av Mozart, Schubert og Schumann.

Reeves har de senere årene turnert verden rundt. Bl.a i «Sing the Truth»,
en musikalsk feiring av Nina Simone, som også inneholdt Lizz Wright og Angelique Kidjo. Hennes siste utgivelse, Beautiful Life, vant 2015 Grammy for Best Jazz
Vocal Album, og var hennes femte Grammy. Platen ble produsert av Terri Lyne
Carrington og inneholder sanger av Gregory Porter, Robert Glasper, Lalah
Hathaway og Esperanza Spalding.

Innledning om dikteren og hans Lisboa ved Diana Santos og João Marques Lopes på Foajéscenen, før stykket vises i Underhuset. Det statiske,
drømmende og psykologiske teaterstykket utspiller seg i et gammelt
slott. Tre kvinner har likvake gjennom natten og håper at solen aldri skal
stå opp.

|

Torsdag 2. november kl. 19.30

Her presenteres seks arrangementer, men følg med, det er mange, mange flere. Følg med på vår hjemmeside
– www.baerumkulturhus.no, facebook.com/baerumkulturhus eller meld deg
på nyhetsbrev: www.baerumkulturhus.no/subscribe

Torsdag 26. oktober kl. 19.30

nr. 3

Maria João Pires – klaver
Klaverstjerne og verdensborger.
Med Miloš Popovic

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

Dianne Reeves
En av vår tids virkelig store jazzstemmer

|

Ordinærpris: kr 445,- / ABBL-pris: kr 320,Barn/studenter: kr 170,- (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.
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Jo Strømgren – Viruset
Frisk science-fiction fra kanskje
Norges morsomste dansekompani
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Asker & Bærum VaktmesterKompani

23.–25. november 2017
En maskin forpester verden med grusomme virus... Vi
befinner oss i nær framtid hvor ting har gått skikkelig
skeis. I en liten avsidesliggende bunkers finnes kilden
til elendigheten: en maskin som forpester verden med
grusomme virus. Et lite team øyner muligheten for å
rette opp feilen og gi verden en omstart. En androide
hyres inn til et farefullt oppdrag, men det viser seg
snart at selv maskinelle hjerner kan ha både egenvilje,
samvittighet og ikke minst et sjarmerende vesen.
Friskt, nytt og morsomt! - Aftenposten

Renhold
Gartnertjenester
Garasjefeiing/vasking

«Viruset» er en skrullete etyde over populærkulturens framtidsvisjoner. Der hvor klassisk drama etterstreber stringens i dramaturgi og tematikk preges vitenskapsfiksjonen av usannsynlige historier, logiske brister og overdreven patos. Fiksjonens rammer er allikevel fullgode for
å portrettere menneskelig utilstrekkelighet og frykt. Videre kommuniserer utøverne i «Viruset» med uforståelig tale. For de som har vokst
opp med Chewbacca bør det være lettfattelig, i det minste assosiativt.
Ordinærpris: kr 350,- / ABBL-pris: kr 250,- (begge inkl. avgifter) Barn/studenter: kr 170,-

SMAK av portvin
Å smake portvin er som å smake på historien
8. desember kl 19.00
Frithjof Nicolaysen, med formell bakgrunn som mikrobiolog, har arbeidet med
vin i nesten hele sitt voksne liv. Gjennom sitt mangeårige virke som kvalitetssjef i
Vinmonopolet og senere Arcus med ansvar for de innkjøpte kvaliteter, har han satt
markante spor i det norske og internasjonale vinlandskap.
Frithjof Nicolaysen er i dag Norges fremste autoritet på vinproduksjon og vinkjemi,
og han har publisert mange artikler innen området. I tillegg til sin faglige tyngde er
han kjent som livsnyter så vel som mat- og vinentusiast. I 1998 ble han tildelt hederstittelen Conseiller
Ordinærpris: kr 480,- / ABBL-pris: kr 335,-

ØNSKER SAMEIET ØKT
FOKUS PÅ BRANNSIKKERHET?

Mindre flytteoppdrag
Bortkjøring av søppel

Asker og Bærum brannvesen tilbyr mottak
av brannalarmoverføring

67 15 00 88

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

post@abvk.no - www.abvk.no

Spesial- for
tilbud

Vi har butikk
på Stabekk!
Åpningstider
Man - Tors: 8 - 16
Fredag: 8 - 14.30

r
Ved kjøp av berede
ua
Aq safe
med montering - få

ABBLmedlemmer!

1 500,-

til
kun kr.

(prod. nr. 5648121)

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.

Bereder RSB120

AQUASAFE enkel
lekkasjestopper

(prod. nr. 8025192)

(prod. nr. 5648121)
Tilbudet varer tom. 31.12.2017
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FOLKEFEST

i Sandvika!

Sandvika Byfest er et p
 opulært
arrangement som tiltrekker seg
store og små. Tre flotte dager
med sol og finvær la grunnlaget for
feststemning i gatene og rekordbesøk.
Boder fylt med spennende varer, god
mat og spennende lukter, aktiviteter,
kulturtilbud og konkurranser sto
tett i tett.

Tradisjonen tro
stilte ABBL med stand
i gamle gågata i Sandvika.
I år var det mye som skulle skje.
Vi kunne tilby gratis innmelding i
ABBL der alle nye medlemmer fikk med
seg et gavekort fra Stenaline. I samarbeid
med Stiftelsen Ungdomsboliger i Bærum
kunne vi tilby leiligheter til leie i Jens Holes
vei på Emma Hjorth, like utenfor Sandvika.
Mange var også nysgjerrige på vårt prosjekt,
Nadderudveien 1 på Bekkestua som skal bygges
i samarbeid med Norgesgruppen og Peab. Lego
bygging for de minste var også populært, og det
ga våre voksne besøkende en fin mulighet for å
ta en boligprat i ro og mak.
Fine samtaler, god stemning og mye flott
kreativitet på Lego-bordet gjorde dette
til flotte dager for oss. Sandvika Byfest
har kommet for å bli, og vi kommer
definitivt tilbake neste år.
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Oppskrift og foto: Hilde Bringsli

NYTT OM NAVN

Nina Dodds
er vår nye kundeservicemedarbeider. Hun er den første du møter når du kommer
til våre kontorer i Kinoveien i Sandvika.

MATtips

Nina har nyttig bakgrunn fra Allkopi der hun jobbet med variert kontorarbeid.
Hun har dessuten bakgrunn som bolig-/interiørstylist fra Diva Interiør der hun
jobbet med boligstyling i forbindelse med boligsalg. Nina begynte i fast jobb
i ABBL 1. august, og forteller at hun trives veldig godt i jobben fordi det er så
mange hyggelige mennesker som kommer innom.

Vegar Biseth
jobber som ingeniør ved avdeling for teknisk forvaltning og jobber primært med
vedlikeholdsbefaringer, samt at han har ansvaret for kontroll av leiligheter for
utleiestiftelsene.
Vegar begynte i ABBL i september og kom fra stillingen som fagleder for gulv
arbeider hos malermester Buer i Drammen. Vegar har byggteknisk utdannelse
fra fagskolen i Telemark, og har bred erfaring innen håndverkerfaget, noe som
kommer godt til nytte i jobben her. Vegar har tidligere jobbet som HMS
og KS koordinator.

SIGVARTSEN
STEININDUSTRI

Ring 815 00 004
og få gratis befaring!

GRAVSTEINER

NAVNETILFØYELSER OG OMARBEIDELSER

Ovnsbakte grønnsaker
Ovnsbakte grønnsaker er enkelt å lage og smaker godt til fisk og kjøtt, eller
som en rett i seg selv. Her er en av mine favoritt-blandinger.

Ingredienser

Slik gjør du:

(3–4 personer)

1.	Sett ovnen på ca. 225 grader (varmluft).

10 poteter – skåret i båter

2.	Ha alle ingrediensene i en ildfast form,
unntatt auberginen.

3 gulrøtter – skåret i staver

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

-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.

1 stor aubergine – skåret i passe store
skiver (pass på at de ikke blir for tynne)
1 ranke cherry-tomater
Fetaost (så mye du ønsker)
Svarte kalamateoliven, uten stein
– så mange du ønsker

3.	Risle over olivenolje og legg smørklatter (2-3 ss)
utover blandingen.
4.	Ta på salt, pepper og friske eller tørkede urter (for
eksempel bladpersille, koriander, basilikum)
5.	Stek i grønnsakene i ca. 20 min, deretter legger du
i auberginen og steker videre i ca. 15 min.

|
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INTERIØR-nytt

Fargetester

Unngå fargefellene
Av Hilde Bringsli / ifi.no Foto: Nordsjö.no

Å velge rett farge når du skal pusse opp kan være vanskelig.
Mange av oss har prøvd både en og to ganger før vi blir fornøyde.
Hvorfor blir det slik? Her er seks tips til hvordan du kan unngå fargefellene.

Her er to alternative måter å teste ut hvordan farger passer
til rommet du skal male.
1. Kjøp en halvliter maling, mal et stykke av det som er underlaget,
for eksempel en panelplate, fibertapet eller lignende. Fest deretter
fargetesten på veggen og la den være der gjennom en hel dag, slik
at du ser hvordan fargen endrer karakter gjennom døgnet.
2. Last ned app‘en Fakta Nordsjö Visualizer.
Med denne kan du blant annet:
• «male» vegger bare ved å peke på skjermen
• finn farger som passer til dine møbler og tekstiler
• arkivere skjermbilder og farger

1. Farge rett fra nett

4. Glemmer totalmiksen

Vi surfer ofte på nett når vi skal finne tapeter, farger og interiørdetaljer.
Finner vi en farge vi liker er veien kort til et vellykket kjøp, tenker vi.
Men så lett er det nødvendigvis ikke. Som regel vil fargen se helt annerledes ut hjemme i eget hus. Hvorfor? Svaret er at fargen du ser på nettbrettet, pc-en eller mobilen aldri kan gi en riktig gjengivelse av farger.

Du har tømt stua for møbler eller kanskje du er i ferd med å flytte inn
i et nytt hus. Du begynner å male med fargen du tror vil være super til
akkurat dette rommet, men så skal alt på plass – møbler, gardiner, bilder,
puter og tepper. Det er da du oppdager at noe ikke stemmer. Hvorfor?
Svaret er at du trolig har glemt at også møbler og interiørdetaljer
påvirker resultatet. Isolert sett er veggfargen fin, men den passer rett
og slett ikke inn i helheten.

2. Fristende interiørmagasin
Mange av oss finner inspirasjon i interiørmagasiner. En flott bolig
reportasje fra et hjem kan få oss til å velge farge. Så bra at koden er
oppgitt, tenker du kanskje, da er det bare å dra til fargehandelen. Så
skrider du til verket, men resultatet blir ikke som forventet. Hvorfor?
Svaret er at lyset, materialene, tapeten osv. er annerledes i ditt hjem
enn det du har beundret i interiørmagasinet. I tillegg endres alltid
fargene på bildene i magasinet i trykkeprosessen og blir påvirket
av papiret det trykkes på. Et bilde i et magasin vil derfor aldri kunne
gjengi farger nøyaktig.

3. Farge fra venner
En kollega eller en venn har akkurat malt stuen. Du synes det ser lekkert
ut og tenker – denne kan bli fin i stuen vår også. Men resultatet ble
likevel ikke som forventet. Hvorfor? Svaret er at farger påvirkes av lys,
størrelse på rommet og ikke minst – underlaget det males på.

5. Velger fra fargekartet
Du drar til butikken og tar en titt på fargekartene. Kanskje snakker du
med en fagkonsulent. Så velger du farge og går fornøyd hjem. Men
resultatet blir du ikke så fornøyd med. Hvorfor? Svaret er at øyet lurer
oss. Det er stor forskjell på å se en farge på en liten prøve, kontra det
å se på en hel vegg, eller en hel flate.

6. Gulvet påvirker
Mange av oss får oss en overraskelse når vi ser hvordan veggfargen
virker sammen med gulvet. Hvorfor? Svaret er at også gulvet påvirker
opplevelsen av den valgte fargen.

Rabatt hos Flügger
Husk at du får 20 prosent på maling, malerverktøy og tapet
ved å vise fram medlemskortet ditt. Sjekk: www.flugger.no
for å finne din forhandler.
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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

TAKST
SENTERET
TAKSTMENN I KONTORFELLESKAP

TAKSTSENTERET
består av
NTF-autoriserte takstfirmaer.

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

Ventilasjon bolig
Teknisk service og filter
Ventilasjon næringslokaler
Blikkenslagerarbeider
Varmegjenvinning
Takomlegging
E-post: stig.a@bbv.no, tlf.: 67 15 19 30,
adr.: Løxaveien 15, 1351 Rud

- PUST

seks stemmer

Tette Rør?
Døgnvakt
67Rør?
56 48 48
Tette
Tette
Rør?

Sopp, råte,
fukt, mugg,
Altinsekter
innen elektriske
og
?

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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tekstene. Alle arrangementer er skrevet av gruppas egne medlemmer. De står også selv bak flere av de nye
www.baerumror.no
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Statens strålevern anbefaler alle
som bor i opp til 2. etg. å måle
radon. Det er enkelt å måle radon
ved hjelp av Radonlabs sporfilmer.

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

radonutbedring

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

radontiltak as

tlf.22 69 92 00

sangene som utfyller det ellers meget velkjente julerepertoaret med både alvor og glimt i øyekroken.

www.vat.no
Slependveien
1338 Sandvika
Slependveien
3333- -1338
Sandvika

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

radonmåling

Med sitt juleprogram lar de publikum synke inn i en fredfull og harmonisk verden av idyll og ettertenksomhet, med et svakt anstrøk av en leken uro som kribler under de lekre arrangementene og i enkelte av

Tl f: 46 9 75 50 0
Forskningsveien 3b
Pb 5 Blindern
0313Oslo

La freden senke seg med vakker vokalstemning i unik julekonsert
21. desember 2017, kl 19.30 i Bærum Kulturhus.

www.vat.no
Vann og avløpsteknikk-59X80.indd 1

HER kunne

DIN annonse stått

06-03-07 15:55:16

PUST er noe unikt innen nordisk vokalmusikk; sammen skaper de seks ulike stemmene en magisk, mektig og leken samklang som både bergtar publikum og gir de senkede skuldre. Ensemblet er kreative i sine
tolkninger av egne og andres komposisjoner, inspirert av viser, jazz og folkemusikk. Høsten 2017 slipper
de sitt femte album. PUST har siden 2003 utgitt fire kritikerroste album som har høstet nominasjoner til
både Spellemannprisen og CARA Awards (acapella-genrens Grammy). Høsten 2017 gir de ut sitt femte
album på plateselskapet Grappa.

Pris: kr 405,- ABBL: kr 290,- Barn/studenter kr. 170,- (inkl. avgifter).
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Returadresse:
Asker og Bærum
Boligbyggelag AL,
Postboks 385,
1301 SANDVIKA

Alle episoder
strømmer nå

Strømmeabonnement på Netflix kreves.

Se enkelt hva du vil og hvor du vil
Espervik Design

Med T-We har du et komplett underholdningsunivers kun ett klikk unna, med
hele sesonger av favorittserier, film, musikk og strømmetjenester som Netflix,
YouTube og NRK. Se alt dette på TV, nettbrett eller mobil.

