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PSYKOLOGIDREVET
BOLIGMARKED
I ABBL nytt i mars i 2017, skrev jeg en leder med tittel
«Når alle holder pusten», som betegnet den usikker
heten som rådet i boligmarkedet før prisene begynte
å falle. Når vi nå har hatt noen måneder med fallende
priser, kappes sjefsøkonomene om spådommer
videre. Noen sier at vi skal ha et langvarig prisfall
med inntil 30–40 % prisreduksjon, mens andre sier
at markedet snart kommer til å snu igjen, kanskje
allerede til våren. Dette er helt forskjellige analyser
av den samme situasjonen.

Det er mange signaler som trekker i litt
forskjellige retninger.

Det dreier seg om å skape avisoverskrifter. Boligmarkedet er i stor grad
psykologi-drevet, og utslagene kommer raskt. Kjøperne reagerer kollektivt
når nyhetsmediene rapporterer at prisene skal opp eller at prisene skal ned.
Markedet kan snu i løpet av 14 dager.
Det finnes dessuten noen selvforsterkende mekanismer i boligmarkedet.
Når prisene stiger, blir det mer egen

Det vi vet er at det i prosjekter, som regel
er et krav fra bankene om at utbygger må
ha forhåndssolgt 50-60 % av boligene, før
bankene vil åpne byggelånet og prosjektet kan komme i gang.

kapital i eiendommen, som igjen stimulerer til å kjøpe en større/dyrere eiendom.
Tilsvarende når prisene faller, reduseres
egenkapitalandelen i eiendommen. Når
denne blir lav nok, vil bankene kreve at
man selger egen bolig, før man kan få
lån til å kjøpe ny. På denne måten tvinges
flere boliger ut i markedet, og prisene
faller enda mer.

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.
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LEDER

Renten kommer trolig til å forbli lav i mange år fremover, slik at det fortsatt vil være
billig å låne penger. Reduserte oljepriser
og fall i fastlandsøkonomien har snudd
tilstrømning av arbeidskraft til Norge, slik
at vi i overskuelig fremtid vil ha relativt lav
befolkningsvekst. Det ser også ut til at
Oslo kommunes «Boligbygg» ikke lenger
kan fortsette de elleville oppkjøpene, som
var med på å drive prisene opp lokalt i
Oslo i 2017. Prosessen med å fortette i
kollektivknutepunkter går svært langsomt,
med mye politisk byråkrati og omkamper.

Allerede nå ser vi at noen prosjekter har
stoppet opp fordi utbyggere i et fallende
marked ikke klarer å få forhåndssolgt nok

boliger til å få startet byggingen. Det
rapporteres om redusert igangsettelse
av nye boligprosjekter.

Adm. dir.
Erling Rein

Problemet her er at byggetiden gjerne er
18–22 måneder, og med en salgsperiode
på 2 til 5 måneder i tillegg, betyr det at
effekten av det nåværende prisfallet, først
vil komme til syne om ca. 2 år. Da kan vi ha
et helt annet marked.
Boligbyggere har gjerne et perspektiv på
5–10 år, mens kjøperne har et relativt kort
tids-perspektiv. Dette er med på å skape
en uheldig «trekkspilleffekt» i boligproduksjonen. Entreprenører må bemanne
ned, for senere å måtte bemanne opp
igjen.
Det er ikke god samfunnsøkonomi, særlig
når virkningene av disse svingningene
kommer helt i utakt med etterspørselen
i markedet.
Dette er allikevel noe vi må leve med. Det
er veldig bra at vi i Norge har byggelåns-

banker som er ansvarlige nok til å kreve
en stor andel forhåndssalg. Det er den
beste garantien mot større boligbobler,
slik vi tidligere har sett i Spania.
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Arkitektkontoret Brodtkorb

•
•
•
•

“Hjem til landskapet”,- åsrygger, høydedrag, landskaps- og vegetasjonssilhuetter er av stor verdi for Askerlandet,
og hensynet til disse bør ivaretas ved regulering (KPA 2014).
Et godt SAMSPILL mellom bygning og landskap, menneske og rom, er grunnlaget for god arkitektur.
200
BOLIGER
PÅ BRINGEBÆRKYSTEN
For bebyggelse i åpent
landskap,
blir landskapet
en vesentlig premiss og medspiller.
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Det var med stor spenning vi så frem til resultatet av arkitektkonkurransen
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21.00

21.00

18.00

Drivhuset - felleshuset- fungerer som “historieforteller”, generator for fellesskap, og viktig bygningsmessig kontrast.
SJØSTRAND
KONSTRUKSJON OG MATERIALER
Like moduler kan tilrettelegge for evt. prefabrikasjon. Fleksibilitet i forhold til konstruksjon, materialbruk og høyder,
(3-4 etasjer). Materialer og detaljer skal ha et robust uttrykk med referanse til skog og skrent.
Tre som byggemateriale har fått en global dimensjon, gode bygninger av tre har store miljøfordeler, ikke minst i
det nordiske klima. Utstrakt bruk av tre, konstruktivt og med trefiberisolasjon kan være et alternativ. Leverandører
angir at bruk av trefiberisolasjon ikke krever tykkere isolasjon i vegger og tak enn tradisjonell mineralullisolasjon.
Saltak er funksjonelt i et fuktig klima, med utspring oppnås god beskyttelse for fasadene.
Økt bruk av tre som byggemateriale er et av svarene på klimautfordringene. Pr. i dag kan 48% av treet som felles i
Norge utnyttes til byggemateriale.

06.00

18.00
KJØREADKOMST
OG PARKERING

06.00

Tilpasset kjøreadkomst til tomten på eksisterende vei, med direkte innkjøring til P-kjeller. Kjørbar gangvei inn på
tunene benyttes kun til flytting/nødkjøring.

15.00

+35- +45Oversiktsbilde
KONKLUSJON
med solinnfall
+45- +50
Solinnfall
+50- +56
Gløtt til sjø

BÆREKRAFT OG ENERGI
Energi
• Boligene utformes med fokus på bærekraft.
• Vesentlig grunnlag for å oppnå dette er arealeffektive leiligheter og en rasjonell disposisjon / logistikk.
Oppvarming med sol, varmebrønn?? Energifleksibelt varmesystem med tilrettelegging for bruk av
lavtemperatur varmeløsninger?
Overvann
• Klimaendringer i kombinasjon med økende urbanisering har de siste årene gitt et nytt fokus på overvann.
Kommunene stiller oftere krav om at overflatevannet skal håndteres på egen tomt, og at åpne løsninger
skal integreres i utearealene. Moderne løsninger for overvannshåndtering dreier seg om å redusere risiko for
flomskader og samtidig skape mer attraktive oppholdsarealer.

15.00

09.00

09.00

12.00

Ved å tilrettelegge for blågrønne strukturer kan overflatevannet infiltreres i regnbed og
vegetasjonsfelter, forsinkes på grønne tak, i åpne renner, kanaler, bekkeløp og dammer. I tillegg til
å bidra til høyere kvalitet på utearealer for mennesker, vil dette kunne bidra til økt biologisk
KONKLUSJON
mangfold
i byer og tettsteder. Erfaringstall viser økonomisk gevinst ved åpen overvannshåndtering.
Solinnfall
Atkomst
Ny bebyggelse
Det foreslås
å benytte delvis overvannshåndtering
hvor bilvei
vannet samles i det sentrale,
hjerterommet,
ledes Atkomst
ned til Stupengdammen
til berikelse
og variasjon i opplevelsesbildet.
Gløttog
til sjø
Turvei
bilvei
Ny bebyggelse

12.00

Turvei
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Hjerterommet med tun, felles aktiviteter, hvor alle kan møtes.
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FAKTA OM ELNES
UTBYGGERE
ABBL
Backe Prosjekt
Løvenskiold

33 %
33 %
33 %

Boligene vil bli fordelt etter ansiennitet blant ABBL sine medlemmer.
BELIGGENHET
• Nærhet til fjorden og Sjøstrand bad.
• Nærhet til kyststien.
• Nærhet til skole, 1 km.
• Nærhet til Bjerkås nærsenter og Vollen lokalsenter.
• Gang- og sykkelveier er allerede etablert i og rundt området.
KOLLEKTIVTRANSPORT
• Gå-/sykkelavstand til båt 1,2 km.
– Båten trenger økt passasjergrunnlag.
– Flere passasjerer vil gi økt frekvens.
– Nye miljøferger utredes.
• Gåavstand til busstopp 50 meter.
• Opptil 14 bussavganger pr. time i rushtiden.
• Bare Asker sentrum har et så godt kollektivtilbud.

Typiske interiører

BOLIGENE PÅ PLATÅET
De ca. 200 boligene på platået, består av to hovedtun, fordelt
på mindre grupper rundt egne tun. Hovedtunet har av arkitekten
fått navnet «hjerterommet», med aktivitetstilbud og felleslokaler,
hvor alle kan møtes. Hver av de mindre hus-gruppene består av
ca. 30 boliger.

BÆREKRAFT OG ENERGI
Energi
•	Boligene utformes med fokus på bærekraft.
•	Vesentlig grunnlag for å oppnå dette er arealeffektive leilig
heter og en rasjonell disposisjon/logistikk. Oppvarming ved
hjelp av varmebrønner er et energifleksibelt varmesystem.

Overvann
•	Klimaendringer i kombinasjon med økende urbanisering har de
siste årene gitt et nytt fokus på overvann. Kommunene stiller
oftere krav om at overflatevannet skal håndteres på egen tomt
og at åpne løsninger skal integreres i utearealene. Moderne
løsninger for overflatehåndtering dreier seg om å redusere
risiko for flomskader og samtidig skape mer attraktive oppholdsarealer.
Ved å tilrettelegge for blågrønne strukturer, kan overflatevannet
infiltreres i regnbed og vegetasjonsfelter, forsinkes på grønne tak,
i åpne renner, kanaler, bekkeløp og dammer. I tillegg til å bidra til
høyrere kvalitet på utearealer for mennesker, vil dette kunne bidra
til økt biologisk mangfold. Erfaringstall viser ø
 konomisk gevinst
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67/552

50 UNGDOMSBOLIGER PÅ BRINGEBÆRKYSTEN
67/184

67/556

Ungdomsboligene plasseres på den nordlige delen av tomten. Tomtens nivåforskjell utnyttes for effektiv
organisering i to tun med 50 stk 2-roms leiligheter med atkomst henholdsvis fra gårdsrom (plan 1, c+ 38,0) og fra

67/560
18

Elnesveien (plan 2, c+41,0 vha svalgang). Organiseringen muliggjør at terrenget i stor grad bevares.
67/558

Bebyggelsen formgis med lave høyder, 2-3 etasjer, - og med saltak og eventuelt hems i toppetasjene.
Farger og materialer underordnes åsens uttrykk og karakter. Felles uterom berikes blant annet med vannspeil,
drivhus og felles grønnsakshager. Parkering er plassert på terreng i henhold til program.

67/557

De øvrige boligene fordeler seg på 2-, 3- og 4-roms leiligheter,
med 9 til 16 boliger i hvert hus. De store toppleilighetene får
takterrasse og hems.

67/559

490
3

3
c+

r

På Elnes planlegger vi 50 komprimerte 2-roms leiligheter på ca.
40 m2. Ungdomsboligene vil ikke bli belastet med tomtekostnader
og vil derfor kunne selges til priser 20 % under markedspris. For at
ikke første kjøper skal kunne ta ut gevinsten, vil boligene bli klausulert med en gjenkjøpsrett ved senere overdragelse, tilknyttet
en prisreguleringsklausul som sikrer eier en rimelig avkastning på
boligen, på linje med prisutviklingen i markedet for øvrig.

1,0

o

ngd

U
50

Elnes

Asker kommune har i sin boligpolitiske strategi lagt opp til at det
skal bygges 50 rimelige boliger i året. Så langt har kommunen
ikke klart å oppfylle målsetningen, men nå kan vi tilby en hel årsproduksjon på Elnes.

4
c+

lige

o
msb

UNGDOMSBOLIGER

8,0

Stiftelsen Ungdomsboliger i Asker, hvor ABBL er forretningsfører,
har også meldt interesse for kjøp av noen ungdomsboliger, for
utleie til Asker-ungdom under 35 år.

en

ei
esv

Eln

REKKEFØLGEBESTEMMELSER
Elnes inngår som en del av arealplanen for Asker. Det er imidlertid
knyttet to viktige rekkefølgebestemmelser for en utbygging
av Elnes. Begge disse punktene må være avklart før området kan
bebygges:

13A

13B
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Tun for ungdomsboliger. Boligene bygges over 2 – 3 plan.

ved åpen overflatevannshåndtering. Det foreslås å benytte en
overvannshåndtering hvor vannet samles i det sentrale hjerte
rommet og ledes ned til Stupengdammen, til berikelse og variasjon i opplevelsesbildet.

KALKLINDESKOGEN
I området er det kartlagt kalklindeskog, som vi ønsker å bevare. Kalklindeskog er en skogstype som vokser på kalkrik mark.
Skogen er dominert av lind, ofte sammen med hassel og eik. Når
lindetrærne faller over ende på grunn av alder, skyter det opp nye

PLAN 1 1:500

PLAN 1
20 STK 2-R LEILIGHETER:
20 STK UU ATKOMST FRA C+38,0

skudd fra roten. Lind har vanskelig for å spre seg på egen hånd.
Det er derfor viktig å sikre skogen der den står. Kalklindeskogen
er viktig for en del spesielle og sjeldne soppsamfunn. Skogstypen finnes nesten bare i områdene rundt indre Oslofjord
og i Grenlandsområdet.

KONSTRUKSJON OG MATERIALER
Fleksibilitet i forhold til konstruksjon, materialbruk og høyder
(3-4 etasjer). Materialer og detaljer skal ha et robust uttrykk, med
referanse til skog og skrent. Tre som byggemateriale har fått

PLAN 2

0
3,
20 STK 2-R LEILIGHETER:
5
10 STK UU ATKOMST
FRA C+41,0
c+

PLAN 3
10 STK 2-R LEILIGHETER
ATKOMST FRA SVALGANG C+44,0

en global dimensjon. Gode bygninger av tre har store miljø
fordeler, ikke minst i det nordiske klima. Saltak er funksjonelt i et
fuktig klima. Med utspring oppnås god beskyttelse for fasadene.
Økt bruk av tre som byggemateriale er et av svarene på klima
utfordringene. Pr. i dag kan 48 % av treet som felles i Norge,
utnyttes som byggemateriale.

1) Skolekapasitet
•	Arnestad skole er nettopp utvidet med en paviljong på 500 m2.
•	Elever på Torp Høymyr kan gradvis overføres til Heggedal
skole, som en del av Heggedal-satsningen.
•	Dette vil frigjøre kapasitet ved Arnestad skole.
•	Det er også mulig å la elever fra Elnes gå på Slemmestad skole
etter kommunesammenslåingen i 2020. I Slemmestadområdet
er det meget god skolekapasitet.
2) Tilfredsstillende bussfremkommelighet
•	Bussen har 14 avganger pr. time i rush-tiden.
•	Norconsult konkluderer med at bussfremkommeligheten
på Slemmestadveien (Elnes – Holmen) er tilfredsstillende.
•	Bussfremkommeligheten er bedre på Slemmestadveien enn
på noen av de andre hovedveiene i Asker.
•	Busstrafikk på Slemmestadveien har både høyere kjørehastighet og mindre forsinkelser enn strekningen HolmenSlependen (Nesbru), der kommunen planlegger bygging av
over 1600 boliger.
•	Påstanden om dårlig bussfremkommelighet på Slemmestadveien, er en myte.

I ABBL SIN STORE MEDLEMSUNDERSØKELSE FOR 2015
rangerte medlemmene Elnes som det mest attraktive bolig
området i Asker, etter Asker sentrum.

BOLIGTYPER
Det blir varierte boligtyper:
50 stk. ungdomsboliger på ca. 40m2 BRAs.
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VINTEREN ER HER!

NY EIERSEKSJONSLOV
– revisjon av vedtektene
Den nye eierseksjonsloven trådte i kraft 1. januar 2018. Det
er i den nye loven flere endringer som har betydning for
vedtektene i boligsameiet. Noen av endringene i den nye
loven er:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nytt språk og nye begreper
Nye parkeringsregler for el-bil og for funksjonshemmede
Endringer i midlertidig enerett
Seksjonseiernes pantesikkerhet øker
Presisering av vedlikeholdsansvaret
Strengere erstatningsansvar
Elektronisk kommunikasjon
Flertallskrav

Vi anbefaler alle boligsameier å foreta en full gjennomgang
av vedtektene. Det kan være vanskelig å vite hvilke tilpasninger som er nødvendige. Vi har derfor utarbeidet et rimelig

LA OSS
GJØRE
JOBBEN!

fastpristilbud, som gir sameiet nye, oppdaterte vedtekter til en
forutsigbar kostnad.

Vårt tilbud omfatter:
•	Alle nødvendige tilpasninger til ny
eierseksjonslov
•	Andre forslag til hensiktsmessige vedtekts
endringer
• Kommentarer til alle foreslåtte endringer
Denne pakken tilbys eksklusivt til våre
forvaltningskunder for kr. 3 900,- + mva. 
Bestilling kan sendes direkte til juridisk@abbl.no,
eller ta kontakt med din forretningsfører.

Bestill brøyte- og strøavtale i dag!
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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AVFALLSBRØNNER

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

METRO UNDERGRUNN

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

MOLOK® DYPOPPSAMLER

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

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

Tlf. 97 61 92 91

www.conservomiljo.no

Ring 815 00 004
og få gratis befaring!

|

2017
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Boligåret
2017

For å dempe prisveksten, innførte Finansdepartementet høyere
krav til egenkapital for boligkjøperne. Dette bidro til at prisene,
særlig for de «rimeligste boligene» rettet mot førstegangskjøperne,
flatet ut. I Oslo viste det seg senere at det kommunale selskapet
Boligbygg, som en følge av sin uhemmede oppkjøpspolitikk,
hadde bidratt til å drive prisene kunstig opp. Kombinasjon av disse
virkemidlene bidro til at bruktboligprisene utover våren og sommeren begynte å falle i Oslo. Samtidig ble det lagt ut en rekke nye
boligprosjekter for salg. Det virket som om etterspørselen etter
boliger begynte å bli mettet og prisene sank.
I Asker og Bærum har vi også merket en lavere aktivitet i bolig
markedet. I 2015 og 2016 steg bruktboligprisene i Asker og Bærum
med ca. 15 % pr. år. I 2017 har vi kun registrert en svak prisoppgang
og den fant sted i første kvartal. I de neste tre kvartalene flatet
prisene ut, men vi har så langt ikke registrert noen nedgang.
For 2017 har vi for bruktboliger innenfor ABBL sin forvaltning hatt
samlet prisstigning på ca. 3 % og det er litt i overkant av økningen
i konsumprisindeksen.

UTVALGT SOLSKJERMING

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

nr. 4

Året ble innledet med at den
kraftige prisveksten i 2016
fortsatte inn i første kvartal
2017. Det var mange deltakere
på visninger og det ble satt pris
rekorder i bruktboligmarkedet
ukentlig.

-30%

Ta kontakt for et meget
konkurransedyktig tilbud!

|

-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.

Ønsker du å vite hva din bolig er verdt, kan du sende oss en
melding på e-post: eiendom@abbl.no, eller gå inn på vår
hjemmeside abbl.no.
Ønsker du å selge boligen, kan våre meglere gi medlemmer
et spesialtilbud kr 5 000,- som medlemsrabatt ved inngått
salgsoppdrag.
Det er selvfølgelig også hyggelig hvis du tar en tur innom vårt
kontor i Kinoveien 3 A i Sandvika for boligprat. Husk at ingen annen
megler representerer så mange boligkjøperne i Asker og Bærum
som ABBL.
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Forkjøpsrett – din viktigste medlemsfordel
Som medlem av ABBL har du forkjøpsrett til ca. 1 900 boliger. Forkjøpsretten kan benyttes
ved kjøp av andelsleilighet i tilknyttede borettslag.
Ca. 30 prosent av leilighetene som
utlyses på forkjøpsrett blir kjøpt ved
hjelp av forkjøpsretten. Det betyr at
et medlemskap i ABBL kan være din
beste allierte når du er på boligjakt.
– Vi ser at mange av våre medlemmer benytter seg av forkjøpsretten
når de er på boligjakt. Primært er
det leiligheter som lyses ut, men
vi har også 2- og 4-mannsboliger
og rekkehus, forteller Anne Marie
Nesse Knudsen, saksbehandler ved
forkjøpsrett i ABBL.
Fordelen ved å benytte forkjøpsretten
er at man ikke bidrar til å drive opp bud
runden. Du kan altså vente til budrunden er avgjort før du velger om du vil gå

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

Har du spørsmål om bruk av forkjøpsrett
kan du kontakte

Anne Marie Nesse Knudsen
– tlf. 67 57 40 69

Elektronisk nøkkelsystem for
borettslag/sameier
gjør hverdagen enklere og tryggere for alle
beboerne.

Utbyggingsavtale

Boligtyper

Når det gjelder bussfremkommeligheten,
ønsker Statens Vegvesen og Ruter en
rushtidsbom mellom kl. 0700 og 0900 i
Gamle Ringeriksvei, nord for Bekkestua.
Dette for å lede privattrafikk over Gjønnes
og ned i tunnelsystemet under Bekkestua, hvor det i dag er god trafikkapasitet.
Bussen vil da bli enerådende gjennom
Bekkestua sentrum i morgenrushet.

Det neste som gjenstår, er utbyggings
avtalen med Bærum kommune.
Utbyggingsavtalen med kommunen dreier
seg om hvor mye dette prosjektet må
dekke av kommunale infrastrukturtiltak
på Bekkestua. Til sammen utgjør disse
ca. kr 135 mill., noe som gir en mer
kostnad per leilighet på nesten kr 400 000.

Nadderudveien 1 består av 67 boliger,
hvorav 58 leiligheter og 9 rekkehus. Leilighetene blir utlyst først. De 9 rekkehusene
vil bli utlyst senere. Leilighetene varierer
i størrelse, fra 67 m2 til 179 m2. Flere av
leilighetene i toppetasjen vil få store,
flotte takterrasser.

Dialogen med kommunen er god og alle
er opptatt av at vi skal komme i gang med
byggingen så raskt som mulig.

✓	
Prosjektet består av 67 boliger, med en næringsdel i 1. etasje, hvor det
blant annet kommer en KIWI-butikk.
✓	
Eiendommen vil bli organisert som et eierseksjonssameie, med ABBL
som forretningsfører.

Halvside-liggende-ABBL-TryggeRom-nov-2017-v2.indd 2

✓	
ABBL sine medlemmer har fortrinnsrett til boligene og boligene vil bli
solgt etter ansiennitet blant ABBL sine medlemmer, på et valgmøte.

15.11.2017 16.52.09
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Bussfremkommelighet

✓	
Nadderudveien 1 er et samarbeidsprosjekt mellom NorgesGruppen,
Peab og ABBL.

Trygge Rom AS | Bærumsveien 473, 1351 Rud | Telefon 67808080 | oppdrag@tryggerom.no | www.tryggerom.no

2017

Bærum kommunestyre
vedtok i sommer regulerings
planen for Nadderudveien
1. Reguleringsplanen ble
imidlertid ikke rettskraftig,
fordi Statens Vegvesen har lagt
ned innsigelse mot planen.
Statens Vegvesen vil først
heve innsigelsen når buss
fremkommeligheten gjennom
Bekkestua er sikret.

Systemet administreres av

Gå inn på www.tryggerom.no/borettslag for mer info

|

NADDERUDVEIEN 1 – BEKKESTUA

FAKTA OM NADDERUDVEIEN 1

systemavdelingen hos Trygge Rom AS.

nr. 4

Nå nærmer det seg utlysning av boligene i

Det pågår drøftelser mellom Statens
Vegvesen og Bærum kommune og vi
håper at denne saken er løst før dette
bladet kommer ut til medlemmene og at
Statens Vegvesen har hevet sin innsigelse.

Et brukervennlig og moderne låssystem som

|

Utlysning i ekstra utgave
og bestilling av prospekt
Fordi det er vanskelig å tilpasse utlysningen av leilighetene i Nadderudveien 1 til
de ordinære utgivelsestidspunktene for
ABBL nytt, har vi besluttet å utlyse leilighetene i en ekstra utgave. Fordi prospektet blir så stort, med én side for hver av
de 58 boligene, vil det kun bli et forenklet
prospekt i ABBL nytt på ca. 20 sider. Det
betyr at medlemmene først må registrere
seg som interessenter til prosjektet, for
å få tilsendt et komplett prospekt.
Forhåndsbestilling av komplett prospekt
kan skje på svarblankett på side 43
i bladet, eller på www.abbl.no
Dersom du mottar dette bladet og ikke
er medlem, men allikevel ønsker å kjøpe
bolig i Nadderudveien 1 på Bekkestua,
må du tegne medlemskap for å bli invitert
til valgmøtet hvor boligene skal fordeles.
Spørsmål om dette kan rettes til ABBL
medlemsservice, tlf. 67 57 40 00 eller til
post@abbl.no
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RINGERIKSBANEN:

Våre barnebarn
og oldebarn
VIL GREMMES!
Som å være vitne til en togulykke i sakte film.
Slik føles det å følge prosessen som kan ende
med at Ringeriksbanen og Bane NOR frarøver
Stor-Oslo et av regionens viktigste boligområder.
Ny Ringeriksbane uten mulighet for stasjon
på Avtjerna i Bærum, vil være et uopprettelig
feilgrep av historiske dimensjoner.

I 1934 takket Bærums folkevalgte pent nei
til tilbudet om å kjøpe Fornebu Hovedgård. Istedenfor kjøpte Oslo kommune 915 da til bruk for den kommende
flyplassen. En historisk tabbe man siden
den gang har ristet på hodet av. Siden
er samme område blitt forbundet med
farsen om en T-bane-linje som aldri kom
på plass før Fornebu ble bygget ut som
boligområde. En bane som fortsatt ikke er
der, og som jevnlig trekkes frem når det
snakkes om svikt i planleggingen av ny
infrastruktur i forbindelse med etablering
av nye boligområder. Hva har vi lært?
Mye tyder på at svaret er «lite».
Avtjerna er et sted de færreste har hørt
om i dag, men som i fremtiden kan bli
husket for de mulighetene som glapp.

Avtjerna, mellom Skui og Sollihøgda, er
av Bærum kommune utpekt som et viktig
fremtidig område for boligbygging. Med
Ringeriksbane rett forbi, ligger alt til rette
for en stasjon ved Avtjerna, en stasjon
som kan stå klar når boligene bygges.
Altså i den rekkefølgen man ikke klarte
på Fornebu.
Ettertidens historikere vil fundere over
hvordan man kunne beslutte å føre
Ringeriksbanen i tunnel under Avtjerna,
uten mulighet for å etablere en stasjon.
Og ikke minst kommer de til å spørre
seg hvem som hadde ansvaret for en slik
beslutning.
Uten Avtjerna vil Bærum miste et stort utbyggingsområde. Det betyr at fremtidens
vekst må tas som massiv fortetting.

Så tilbake til spørsmålet om hvordan det
er mulig å se for seg et slikt utfall i denne
saken. Dette er et prosjekt som involverer
politikere på lokalt nivå, på fylkesnivå og
til syvende og sist på riksnivå.

Det virker mildt sagt pussig at godstog skal
veie tyngre enn stasjon for potensielt 30 000
mennesker. Å sidestille tog til Oslo (22 min.)
med buss (45 min.) som like gode alterna
tiver, er også merkelig.

I Bærum kommune har de folkevalgte gitt
klar beskjed om at man ønsker stasjon og
utbygging på Avtjerna på sikt. Så langt
er alt greit. Mindre greit blir det når vi ser
nærmere på runddansen mellom Akershus
fylkesting og Bane NOR. Sistnevnte er
ansvarlig for byggingen av Ringeriksbanen.

I Akershus fylke har det så langt vært moderat interesse for en stasjon ved Avtjerna.
Det var derfor svært positivt at Akershus
fylkesting sitt hovedutvalg for samferdsel,
på siste møte besluttet, riktignok med
knapt flertall, følgende forslag fra FrP:

Bane NOR anbefaler ikke stasjon på Avtjerna, selv om dette er teknisk mulig og har
omtrent samme kostnadsramme som sammenhengende tunnel. Begrunnelsen virker å
være stigningsgrad for godstog, på en trasé
som i liten grad skal brukes til godstrafikk.

«Akershus fylkeskommune ønsker at det
utredes en stasjon i Avtjerna-området.
Behovet må tydeliggjøres i det videre
planarbeidet for Ringeriksbanen …»
Forslaget fikk støtte fra Ap, MDG og Sp,
mens H og V stemte mot. Det siste var

overraskende, da både Ole Kristian Udnes
(H), varaordfører i Bærum og Abid Raja
(V), Stortingsrepresentant fra Akershus,
har engasjert seg sterkt for stasjon på
Avtjerna. Vi hadde ventet at H og V hadde
fulgt opp dette også på fylkesnivå, slik at
vi hadde fått et enstemmig vedtak.
Bærum kommune har rakt en hånd
i været og lovet å fremskynde utvikling av
boligområdet Avtjerna, om det legges til
rette for en togstasjon. Nå hviler ansvaret på de statlige myndigheter. Det er
Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet
som til slutt bestemmer.
Vi som jobber med samfunnsutvikling
i Asker og Bærum, ser på nært hold det
skrikende behovet for rimelige boliger.

De boligene som bygges som fortetting
av etablerte kollektivknutepunkter må
nødvendigvis bli dyre boliger, som
i hovedsak retter seg mot 20 til 25 % av
boligmarkedet. Resten av etterspørselen
blir henvist til bruktboligmarkedet og
her synker utbudet, fordi sirkulasjonen
i boligmassen i stor grad eksporteres
ut av Bærum og til Oslo. Skal vi klare å
bygge r imelige boliger har vi ikke mange
områder å velge mellom.
Vi vil verne marka. Vi vil verne dyrkbar
mark. Vi vil helst bygge boliger der folk
kan ferdes uten bil. Da kan vi ikke sende toget i tunnel forbi en av regionens
viktigste boligreserver for kommende
generasjoner. Gjør vi det, vil våre barnebarn og oldebarn gremmes!
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RAGTIME

Stort ensemble
Musikalteatergruppen BærMuDa legger igjen lista høyt. Med oppsetningen
Ragtime har de beriket ensemblet med
mange nye og flinke folk, blant annet fra
musikal-suksessen The Book Of Mormon.
En av dem er den profesjonelle artisten
Mimmi Tamba fra Tromsø. M
 immi er
student ved Det Norske Teatret på
Det M
 ultinorske og har gitt ut albumet
«Storm». Hun gir ut sitt neste album
høsten 2018, men først spiller hun
hovedrollen Sarah i Ragtime.

Fortellingen i seg selv er veldig aktuell.
Vi møter også mennesker som faktisk
eksisterte i virkeligheten på den tiden,
sier Mimmi.
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– Jeg har ikke spilt en som Sarah før. Hun
er en veldig mystisk karakter som ikke sier
så mye. Vi vet ingenting om bakgrunnen
hennes. Hun er alene, og hun gjør jo noe
helt forferdelig i stykket. Hvorfor? Det
driver jeg og pønsker på. Det er en veldig
spennende rolle rett og slett, sier Mimmi.
Denne legendariske musikalen avbilder en
afroamerikansk familie, en jødisk immigrant og en rik overklasse-familie i «det
nye» Amerika. Innvandring fra Europa,
raseopptøyer og kampen om arbeidernes
og kvinnenes rettigheter står i sentrum av
handlingen. Som en rød tråd gjennom hele
musikalen, handler det selvsagt om kjærlighet, og ikke minst om jazzens forløper,
ragtime!

En drøm går i oppfyllelse
Lederen av BærMuDa, Cecilie Due, har
lenge drømt om å sette opp Ragtime,
nettopp fordi den har et så viktig politisk
budskap. Produksjonen er en av de største
i BærMuDas historie.
– Vi har et ensemble som består av mennesker i alle aldre og for første gang fra mange
forskjellige nasjonaliteter. Nesten halvparten
av ensemblet er nye i gruppa og noen trenger informasjon og regi på engelsk i stedet
for norsk. Dette setter andre krav til både
administrasjon og regi. Det er utfordrende,
lærerikt og spennende, sier hun.

En musikal for alle
Ragtime er en musikal som passer for alle
som liker å bli grepet. Alle fra 7 år og oppover vil kunne ha stor glede av å få med
seg denne opplevelsen.

Mimmi på øvelse.

– Jeg elsker musikken i Ragtime. Den er
melodiøs og drivende. Det er en mektig
historie som er innom de fleste følelser.

Øvelseshelg.

Ragtime i Blomstertoget 17. mai.

Ragtime på Sandvika byfest.

Billetter: Bærum Kulturhus Tlf.: 81511777 s www.baerumkulturhus.no
og i Sandvika Teater én time før forestillingen

Presented by special arrangement with Josef Weinberger Ltd. & Music Theatre International Europe
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Innvandring. Fremmedfrykt. Like rettigheter. Musikalen Ragtime utspiller seg i Amerika
på tidlig 1900-tallet og viser muligheter og utfordringer som er like aktuelle da som nå.

s Oversettelse: CHRISTIAN RANKE & CECILIE DUE

SANDVIKA TEATER 18. - 27. JANUAR 2018

nu

Musikalen RAGTIME i Sandvika Teater

Manus:TERRENCE MCNALLY s Musikk: STEPHEN FLAHERTY s Sangtekster: LYNN AHRENS
Regi: RENATE STRIDH s Koreografi: MIGUEL-ANGEL FERNANDEZ

Musikalsk ledelse: HELGE SUNDE

|

– Lærere på ungdomsskoler og videre
gående skoler bør dessuten sørge for å få
elevene sine på teateret. Her kan man få
påfyll i amerikansk historie, samfunnsfag
generelt, musikk og etikk, sier Cecilie,
som spiller den radikale anarkisten Emma
Goldman, og som gleder seg til å flytte inn
i teatret og se produksjonen vokse fra dag
til dag. Først med lys og lyd, deretter med
musikere, så med kostymer og sminke, og
tilslutt med publikum i salen.
For alle i BærMuDa er dette alltid en
magisk opplevelse.
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Alt i glass og glassarbeider
Du har prosjektene, vi har løsningene!

15%

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

- Fagkunnskap gir trygghet

I nært samarbeid med Norske Billedkunstnere (NBK), ø
 nsker
ABBL å utvikle et helt unikt boligområde i Asker. NBK er
foreningen som blant annet arrangerer Høstutstillingen.
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Kunstnerlia ligger i en vakker, vestvendt skråning, med utsikt mot Bondivannet.
Kunstnerlia ligger i gangavstand fra Bondivann jernbanestasjon og oppfyller alle
målsetninger fra myndighetene om boligfortetting ved kollektivknutepunktene.

Utkast til reguleringsplan for området er nå klar.
Neste fase blir utformingen av leilighetene og
da trenger vi medlemmenes hjelp.
Midt i bladet finner du en folder med et spørre
skjema, som vi ønsker at alle som kan være
interessert i å flytte til Kunstnerlia, fyller ut og
returnerer til oss innen fredag 26. januar 2018.
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planleggingsfasen og frem til byggestart.
Boligene vil bli fordelt etter ansiennitet blant
ABBL sine medlemmer.
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Kunstnerlia

Kunstnerboligen, slik den fremsto i høst. Boligen skal rehabiliteres og utvikles til kunstsenter. Foto: Arkitekt Bård Hagen

Lengst nord i området ligger den gamle kunstner
boligen, som er en testamentsgave etter billedkunst
neren Andreas Singdahlsen. Boligen er i dag i dårlig
forfatning, men den kan reddes. NBK ønsker å benytte
midler fra kjøpesummen for tomten, til å ruste opp
kunstnerboligen og bygge et nytt atelier på fotavtrykket
til det gamle, samt etablere en skulpturpark i hagen.
Øst for skulpturparken, i skråningen opp mot gang
veien, som vil slynge seg gjennom området og knytte
seg opp til gangveien inn til Asker sentrum, vil det bli
anlagt et lite amfi. Her kan man sitte og slappe av og
nyte utsynet over skulpturparken og Bondivann. Om
rådet mellom gangveien og Bondivann vil bli avsatt til
naturområde, likeledes «ugleskogen» nord for kunstner
boligen. På tuftene etter et gammelt hønsehus, vil vi
anlegge et utsiktstårn, hvor man kan iaktta fuglelivet
i den skjermede «ugleskogen». Gavlene på en del av
blokkene vil også få kunstnerisk utsmykning.

Prosjektet vil til sammen inneholde 128 boliger,
hvorav 10 ungdomsboliger. Ungdomsboligene
er komprimerte, rimelige boliger, som retter seg
mot Asker-ungdom under 35 år. Disse boligene
vil ikke bli belastet med tomtekostnader og vil
derfor bli særlig rimelige.
En annen målsetning for Kunstnerlia er «grønn
mobilitet». Med grønn mobilitet forstås redusert
bilbruk og konvertering av trafikk fra bilbruk til
skinnegående kollektivtrafikk, sykkel- og gang
trafikk. Ny adkomstvei til Bondivann jernbane
stasjon ligger derfor inne som en del av plan
forslaget.
For å redusere bilbruken, vil hver bolig
i Kunstnerlia bli tildelt en privat el-sykkel
med låsbar sykkelparkering, knyttet opp mot
det ordinære nøkkelsystemet.

God stemning på kurset.

ABBLs kurs for
tillitsvalgte i boligselskapene
Årets kurs for tillitsvalgte ble avholdt på Quality Hotel Fredrikstad,
helgen 27.– 29. oktober. Vi hadde i år en hotellkapasitet til 155 personer,
og kurset ble helt fullbooket. ABBL har avholdt slik kursweekend annethvert
år i en årrekke, og kursene har blitt svært populære. ABBL avholder i tillegg
årlige kurs for nye styremedlemmer i ABBLs kontorer.
Årets kurs hadde som hovedtemaer planlegging av større rehabiliteringsprosjekter,
ny eierseksjonslov og installasjon av ladestasjoner for el-bil i garasjeanlegg.
I tillegg var det også forelesninger
om bruk av portal i styrearbeid, HMS i
boligselskaper, bruksoverlatelse/utleie
i borettslag og skadehåndtering i forsikringssaker.

Slik kan amfiet se ut.

I tillegg til et omfattende faglig program,
ble det også satt av tid til byvandring med
«Vandreteater», fra hotellet til Grunnmurede hus. Generalen og øltappersken spilte
ut deler av byens historie i 5 akter.

FØRSTE DAG

ANDRE DAG

Det ble som vanlig satt opp busser på
fredag kl. 14 fra hhv Asker og Sandvika
som tok deltakerne til Fredrikstad. Ved
ankomst var det innsjekking og servering
av mat i restauranten, før kurset startet
kl. 16.45.

Begynte med forelesninger om plan
legging av større rehabiliteringsprosjekter.

Ettermiddagen ble benyttet til 2 økter á
45 minutter med praktisk bruk av portal
i styrearbeidet. Bruk av styreportal blir
viktigere og viktigere, og det er derfor av
stor betydning for en god og oppdatert
forvaltning av laget, at styret behersker
bruk av styreportalen.

Temaet ble fordelt på flere forelesere,
som gikk igjennom planleggingsfasen,
budsjettering, vedtak i årsmøte samt
gjennomføringsfasen. Særlig i prosjekter
med fasaderehabilitering og etterisolering, utskifting av dører og vinduer, er det
viktig å ha en løpende kvalitetskontroll av
de utførte arbeidene, slik at man får tettet
luftlekkasjer, for å oppnå energibesparing
og økt bo-komfort.
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Her er både god administrativ og teknisk bistand under
planlegging og gjennomføring en avgjørende faktor for et
godt resultat.
Videre ut på dagen ble det gjennomgang av ny eier
seksjonslov, som trer i kraft fra 01.01.2018. Parallelt med
dette var det for borettslag forelesning om bruksoverlatelse / utleie. Som avslutning på andre dag, ble det gitt en
gjennomgang av hvordan styrene kan organisere og utføre
det viktige HMS-arbeidet i boligselskapet. Til denne posten
kom Aleksander Colle fra Asker og Bærum brannvesen og
delte en del av sine erfaringer.

27

ABBL legger ned mye arbeid i å arrangere
disse kursene. Resultatene fra evalueringsskjemaene er nyttige for planlegging av
fremtidige styrekurs.

Bortsett fra Colle fra Asker og Bærum
brannvesen, var alle foredragsholderne
våre egne ansatte. Det er viktig for ABBL
å benytte egne forelesere, da det sikrer at
ABBLs ansatte oppdaterer seg på relevante fagområder og at vi har kunnskap i eget
hus, når det senere dukker opp spørsmål
og problemstillinger.
Styrekursene har vist seg å være veldig
nyttige for styrer og styremedlemmer,

Dagen ble avsluttet med byvandring fra hotellet, til Grunnmurede hus i Gamlebyen. Byvandringen ble krydret med
sketsjer og fortellinger av Generalen i autentisk 1600-talls
uniform og hans «slave», øltappersken, som var hans
gjeldsslave, etter konkurs i sjenkestuen.
De to fremførte og fortalte om livet i Fredrikstad på
1600-tallet. Vandringen førte oss til Cicignion fergeleie,
hvor vi tok byfergen over Glomma, til Fredriksten Festning
og til det Grunnmurede hus.
Festmiddag ble servert i det Grunnmurede hus, som er et
gammelt provianthus t ilhørende festningen.
Det kulturelle innslaget ble videreført av toastmaster og
musiker, som spilte, sang og fortalte historier i løpet av
kvelden.
Etter middag var det satt opp buss tilbake til hotellet,
hvor bandet Showbøck spilte til dans i hotellets toppetasje,
SkyBar.
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Tilbakemeldinger

Generelt
Det er et stort tema og en krevende prosess for styret som
skal gjennomføre dette.

|

Søndag morgen ble innledet med forelesning om etablering av ladestasjoner for
el-biler i garasjeanlegg. Her har det etter
hvert kommet teknologi som kan styre og
fordele ladestrøm, slik at man lader flere
biler med tilgjengelig strømkapasitet.

Kurset ble avsluttet med en gjennomgang
av skadehåndtering av forsikringssaker.
Det blir fra forsikringsselskapene stadig
mer fokus på skader, som er konsekvens
av manglende vedlikehold.

Karen øltapper får svi fordi hun forsøker å forgifte
Generalen med arsenikk.

nr. 4

TREDJE DAG

Resultatene fra evalueringsskjemaene kan
konstatere at de beste scorene på kurset
er blant våre egne foredragsholdere, og
at de kritiske bemerkningene som har
kommet, har rettet seg mot hotellets fasiliteter, som for eksempel dårlig a kustikk i
konferansesalen.

Dette er etter hvert blitt et viktig område,
hvor styrer møter utfordringer om etable
ring av stadig flere ladepunkter og en
begrenset kapasitet på tilgjengelig strøm.

Fullsatt sal.

|

Festmiddag i Grunnmurede Provianthus.

Atle Simonsen foreleser om el-bil.

både for å dyktiggjøre seg i styrearbeid,
men også som forum for å utveksle
erfaringer med andre styremedlemmer
om aktuelle problemstillinger. Det er alltid
noen som har erfaring med tilsvarende
problemer.
Alle kursdeltakere mottok kursmapper
med alt kursinnhold samt oppdatert håndbok for styrer i henholdsvis borettslag og
sameier. Dette materiellet kan med fordel
benyttes som oppslagsverk når styret skal
i gang med tiltak i boligselskapet.

Våre forelesere får gjennomgående score
på 85 til 95 % godt/svært godt, både for innhold og fremføring. Tilsvarende er det med
kurspermen og håndbøker som deles ut.

Takk til kursdeltakerne
God oppslutning fra boligselskapene er
avgjørende og samtidig inspirerende for
de som skal forberede kurs. Vi opplevde
denne gangen en svært engasjert forsamling. Alle fulgte godt med og det ble stilt
mange spørsmål underveis. Tusen takk til
alle deltakerne for stort engasjement!
Vi håper å se deg på neste forvaltningskurs om to år.
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Finn løsningsordet til bildet og vinn en ABBL-trillekoffert
Send løsningsforslag til: hme@abbl.no og bli med i trekningen.

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
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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 kjøpe rimeligere billetter
til 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 seks arrangementer, men 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

Karin Krog
Jazzikonet hedres av Georgie Fame,
John Surmann og band
Lokal og internasjonal stjerne: Karin Krog fylte 80 år 15. mai 2017, og vi fortsetter
hyllesten etter feiring i inn- og utland. Krog har et imponerende avtrykk i norsk
musikkliv, og i Store Sal blir det max musikalsk kvalitet.
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Ida Jenshus
3 x Spellemannprisvinner med sanger om kjærlighet, rastløshet,
nærhet og avstand
11. februar 2018, kl. 19.30
Ida Jenshus dukket for alvor opp i den norske musikkvirkeligheten for ti år siden. Allerede fra starten var
det tydelig at Ida hadde et usedvanlig godt grep om americana-musikken hun tok mål av seg til å være
en del av – da knapt fylt tjue år. I løpet av de neste fem årene lagde Ida Jenshus tre album, «Color Of The
Sun» (2008), «No Guarantees» (2010) og «Someone To Love» (2012). De satte standarden på den norske
americana-scenen, og ble behørig premiert med tre Spellemannpriser.
Ordinærpris: kr 345,- / ABBL-pris: kr 250,-

Medlemsfordel

14. februar 2018 kl. 19.30

|

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

Så sent som i 2013 mottok Karin Krog Spellemannsprisen i jazzkategorien for
plata «Songs About This and That» med John Surman. Hun har blitt samplet av
hip hop-artisten Madlib – og i 2014 utropte hipsterblekka Natt & Dag Karin Krog
til Norges største kultartist. Vi kunne ikke vært mer enige!

SMAK av franske viner
Christer Berens leder oss gjennom deilige viner

Ordinærpris: kr 445,- / ABBL-pris: kr 325,Foto: Vidar Ruud

15. mars 2018, kl. 19.00
Franske viner – ingen over ingen ved siden?
Vi smaker viner fra de fineste områdene i Frankrike. Områdene som har gjort Frankrike til et av
verdens mest spennende vinland. Vi smaker vin fra Sancerre, hvit Bourgogne, rød Bordeaux, rød
Rhone og avslutter med et glass champagne.

Benny – Da og nå
2. februar 2018, kl. 19.30
Endelig er den her! Forestillingen hvor Benny Borg er Benny Borg - med hele historien
og alle låtene.
Slagerne, med de iørefallende melodiene og enkle men følsomme tekstene, kommer
som perler på en snor: En spennende dag for Josefine, Den store dagen, Balladen om
Morgan Kane, I love Norwegian country, God morgen min kjære og mange, mange flere.
Et gjenhør med Bennys egne låter minner oss om hans genuine evne til å kombinere iørefallende melodier med tekster, som med sin enkelhet, følsomme og litt skarpe observasjoner, treffer oss alle. Hans allsidighet gjør det vanskelig å plassere ham i en bestemt kategori – Benny
Borg står for noe eget og helt unikt innen norsk underholdningsmusikk!
Med godlynt selvironi forteller Benny også små anekdoter fra sin barndom i Sverige og muntre historier om artistlivet, alt akkompagnert av
gitaren. Gjennom denne konsertforestillingen opplever vi Benny som visesanger, gjøgler, showman og imitator. Med andre ord; som den
allsidige og fleksible kunstneren han er.
Ordinærpris: kr 395,- / ABBL-pris: kr 285,-

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 eller kryss
av i «jeg-ønsker-nyhetsbrev-fra Bærum Kuturhus»-boksen når du kjøper billett. Du kan selv sagt også trykke «like»
Bærum Kulturhus på Facebook. Her legger Kulturhuset stort og smått: filmer, bilder, anmeldelser og annet som skjer.

Ordinærpris: kr 510,- / ABBL-pris: kr 360,-

Eldbjørg Hemsing, fiolin & Julien Quentin, klaver
Sandvika Master Series – med verk av bl.a Grieg og Schubert
18. mars 2018
Eldbjørg Hemsing (f. 1990) fra Valdres blir regnet som en av Norges mest lovende unge musikere.
Aftenposten’s Idar Karevold skrev etter ei framføring i Slottskapellet i Oslo: «– og der dukket den
unge fiolinisten Eldbjørg Hemsing opp med J. S. Bachs Chaconne i en fremførelse som i intensitet
vitnet om eksepsjonell personlig autoritet og vilje.»
Hun har etablert seg som en av de mest spennende fiolinistene i sin generasjon. Sin debut som
solist hadde Eldbjørg elleve år gammel med Bergen Filharmoniske Orkester. I løpet av det siste
året har hun blant annet spilt med Stavanger Symfoniorkester med Alan Buribayev, Trondheim
Symfoniorkester med Josep Caballé-Domenech og Nick Davis, Kringkastingsorkesteret med Peter
Szilvay, Stabsmusikken i Oslo med Ole Kristian Ruud, Tromsø Symfoniorkester, Oslo Camerata og
Trondheimsolistene.
Med seg til Sandvika har Eldbjørh pianisten Julien Quentin, og de skal fremføre verk av Grieg,
Schubert, Szymanowski og Wieniawski.
Ordinærpris: kr 405,- / ABBL-pris: kr 280,-
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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 www.abbl.no.
ADVOKATBISTAND

BYGGEVARER

EIENDOMSMEGLING

Adv. Kjell Holden

Asker Trelast A/S (XL BYGG)

ABBL Eiendomsmegling

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

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

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)

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

DEKK, FELGER, LAGRING
Asker:

post@akasien.no
www.akasien.no

Dekk 1 Hvalstad:

• 15 % på nye gravstener
•	15 % på navnetilføyelse på eksisterende
gravsten
• 10 % på kister
• 10 % på urner

Bærum:

Uforpliktende samtale ved dødsfall
eller ved planlegging av egen gravferd.
Utstilling av gravmonumenter både i Asker
og Bærum.

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

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
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for ABBL-medlemmer

•	Bistand uten kostnader
– begrenset til 1 time
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Kinoveien 3 A, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 57 40 50
www.abbl.no
•	SPESIALTILBUD PÅ SALG AV BOLIG
Vi tilbyr ABBL-medlemmer kr 5 000 i
rabatt ved inngått salgsoppdrag.
•	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.

FLYTTING / SØPPELTAXI

GLASS OG RAMMER

FLÜGGER

RYDD & FLYTT

Glassmester 1, avd. Bærum

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

Gratis grønt nummer: 800 41 150

FARGEHANDEL

Bærum:
Flügger Farve Kolsås:
Rødskiferveien 1, 1352 KOLSÅS
(Kolsås senter),
Tlf. 67 17 05 00
E-post: N037@flugger.com
Flügger Farve Grini
Grini Næringspark 2, 1361 ØSTERÅS
Tlf. 67 14 74 00
E-post: N042@flugger.com
Flügger Farve Bekkestua
Jens Rings vei 30, 1357 BEKKESTUA
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
•	20 % på maling, malerverktøy og tapet
Gjelder ikke tilbudsvarer

ELEKTRO

www.flugger.no

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

FLISER
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.

Postboks 16 Alnabru Bedriftssenter
0614 OSLO
Tlf. 22 21 77 35
E-post: rydd@online.no
www.ryddflytt.no
•	15 % rabatt på flytteemballasje
Flytteesker - Bokesker - Bobleplast Silkepapir - Plastsekker - Pakketape
•	15 % rabatt på søppeltaxi
		 (Kassebiler fra 3 m3 til 12 m3)

FORSIKRING
OBS!
Svært gunstig innboforsikring!

Tryg
Kjøp av forsikring:
Jeff Pascual tlf. 965 09 571
Melding om skade, endringer i avtale osv.:
Grønt nummer: 55 17 26 69
www.tryg.no/abbl
• Innbo Ekstra: Kr 1 892*
Forsikringssum 2 000 000
* priser gjelder i Asker, Bærum og Røyken

• Inntil 25 % rabatt på øvrig skadeforsikring
• Rabatt på el-sjekk
Grunnpremie på kr 259 beregnes
pr. forsikringsavtale
Egenandel ved skade er kr 4 000

(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

HAGESENTER
Plantebørsen Brødr. Bergem AS

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

St Hallvardsvei 23, 3414 LIERSTRAND
E-post: post@brbergem.no
www.planteborsen.no
• 10 % på alle varer
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RABATTER for ABBL-medlemmer
KAFÉ
Kanel Bakeri

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
Østerby Kjøkkenstudio AS

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

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

MOBILTELEFON

Forestilling: 11. februar 2018, kl. 19.30

Åpningstider: 07-17 (10-15)

SMAK av franske viner v/Christer Berens
Smak av viner fra de fineste områdene
i Frankrike

Trygge Rom tilbyr gratis brannog sikkerhetsbefaring av boliger
og næringsbygg.

Rådmann Halmrasts vei 18, 1337 SANDVIKA
Tlf. 23 31 03 90
www.mobilfiksern.no

Begivenhet: 15. mars 2018, kl. 19.00

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

TEATER
Bærum Musikk- og Danseteater
MINI (BærMuDa mini)
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.

KULTUR / TEATER

Bærum Musikk- og Danseteater
(BærMuDa)

Bærum Kulturhus

Billetter bestilles på tlf. 815 11 777 eller

Billetter bestilles på
www.baerumkulturhus.no
eller i Bærum Kulturhus (tir-lør 11-16)
Medlemskort må kunne fremvises
ved kontroll
•	30 % på billetter til forestillinger
i regi av Bærum Kulturhus.
Max. 5 billetter pr. forestilling.
Kommende arrangementer i Kulturhuset
(se omtale side 30–31)
Karin Krog
Lokal og internasjonal jazzstjerne.
Forestilling: 14. februar 2018, kl. 19.30
Bennny – Da og nå
Et gjenhør med Benny Borgs egne låter
og historier om artistlivet
Forestilling: 2. februar 2018, kl. 19.30

For øvrige kamper:
• 20% på ordinær billettpris

Ida Jenshus
3 x Spellemannprisvinner, med sanger om
kjærlighet, rastløshet, nærhet og avstand

www.baerumkulturhus.no
Billetter kan også kjøpes i døren fra en time
før forestillingen starter.

NB! Rabatt gis kun ved fremvisning
av gyldig medlemskort!

CERTEGO, avd. Asker og Bærum
Kontor og verksted:
Billingstadsletta 14, 1396 BILLINGSTAD
Tlf. 66 77 81 00
www.certego.no
•	15 % på materialer regnet
på pris eks. m.v.a.

MALING
Star Fabrikkutsalg

Broadwaymusikalen RAGTIME

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

spilles i Sandvika Teater 18.–27. januar 2018.

• 20 % på maling, beis, lakk og malerverktøy

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

Se omtale s. 18 – 19.

Har også gode priser på parkett, laminat
og strier

LÅSESMED
Trygge Rom

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

MINICRUISE
Stena Line Norge AS

Postboks 764 Sentrum, 0106 OSLO
www.stenaline.no

Mobil Fikser’n

• 10 % på reparasjon
av mobiltelefon

STEIN OG HELLER

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

Lagerboks AS

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

SOLSKJERMING

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.

SCANDIC markiser
– persienner – interiør

www.sigvartsen.no

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

Settem Steinindustri A/S

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

• 15 % på interiør
• 20 % på utvendig skjerming

• 10 % på granitt, skifer og marmor
•	10 % vinterrabatt på gravmonumenter
fra nyttår til påske

SPORT
Frisk Asker

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

Frisk Asker spiller mot Manglerud Star.
GRATIS inngang for medlemmer så langt
det er ledige plasser (medlemmer kan
ta med inntil 4 gjester, totalt 5 plasser
pr. medlemskap), se side 38.

Fagertunveien 1, 1357 BEKKESTUA
Tlf. 67 12 41 12
www.takstsenteret.no

S. Sigvartsen Steinindustri A/S

MOBILT MINILAGER

ABBL-medlemmer ønskes
velkommen til hockeyfest
søndag 4. februar kl. 1700

Billetter kjøpes på www.friskasker.no

Takstsenteret

Stor og variert utstilling av
gravmonumenter med gode priser

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

• 10% på ordinær pris for boligtakst

• 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

VVS
Lommedalen Byggog Rørleggerbedrift AS (LBR)
Gamle Ringeriksvei 5, 1369 STABEKK
Tlf. 67 13 75 76
E-post: 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
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Oppskrift og foto: Hilde Bringsli

23 17 22 00

vk.no

ØNSKER SAMEIET ØKT
FOKUS PÅ BRANNSIKKERHET?

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!

Asker og Bærum brannvesen tilbyr mottak
av brannalarmoverføring

La oss gjøre jobben!
Ta kontakt med oss i dag! Befaring er selvfølgelig gratis!
Tlf 23 17 22 00 / kampanje@vk.no / vk.no

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

Salade
Niçoise
MATtips
Salade Niçoise er en erkefransk
salat som smaker godt uansett
sesong. Den er mettende og
egner seg godt som en middag
eller som en rett på buffetbordet.
Det beste resultatet får du hvis du
bruker gode råvarer, ikke minst
ekte tunfisk. Her er min flybårne
oppskrift – direkte fra Nice!

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

Ingredienser
2 hardkoke egg
3 tomater i båter (kjøp smaksrike tomater)

A part of San Sac Group

1⁄4 agurk i skiver
½ gul paprika skåret i skiver
1⁄2 stk rødløk i ringer

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

EnviroPac kan også levere grunnarbeider i forbindelse
med installasjon av nedgravde avfallscontainere.
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Andre løsninger for borettslag
MILJØHUS

HAGEMØBLER

4-6 reddiker

BUNNTØMTE
OVERFLATECONTAINERE

1.	Kok eggene i ca. 6-8 minutter til de «smilende», det vil si
et sted mellom bløt- og hardkokte.
2.	Legg eggene i rennende, kaldt vann til de er avkjølte. Del
eggene i båter.
3.	Stek tunfisken kjapt i godt smør, som en biff, i 2-3 minutter
på hver side. Husk å salte og pepre. Tunfisken bør hvile et
par minutter før du skjærer den i skiver.

2 ss grønne bønner

4.	Bland sammen tomatbåter, grønne bønner, hjertesalat,
slangeagurk, rødløk, oliven, reddiker og stangselleri i en
bolle og fordel det i to dype tallerkener, hvis du har det.

1⁄2 stk hjertesalat e.l.

5. Legg tunfisk, ansjos og eggebåter på toppen.

6 ansjosfileter

6.	Bland sammen dressingen. Dersom du bruker balsamico,
ha dressingen ved siden av, da salaten ikke ser så pen ut
med brun dressing. Velger du hvitvinseddik, kan du helle
dressingen over salaten like før servering.

1 stangselleri skåret i skiver

Vi leverer hele eller deler av prosessen

b
tis

Ca. 30 gram kalamateoliven

Fremgangsmåte:

Ca. 300 gram fersk tunfisk (ev. en boks tun
fisk i olje)

Dressing
1⁄2 dl virgin olivenolje

Tips!

1–2 ss balsamicoeddikk eller hvitvinseddik
1 ts dijonsennep
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Salt og pepper
Og dersom du ønsker, en liten ss med pesto.
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
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Frisk Asker leverer på toppnivå i norsk
hockey og har hatt gode resultater også
denne sesongen.
– Vi er selvfølgelig stolte av resultatet i fjor.
Vi startet denne sesongen som i fjor med
et mål om å bli topp fire i ligaen. Denne
sesongen startet godt med en lengre
seiersserie, så hadde vi en periode med
litt mer ujevne resultater, men i desember
hadde vi igjen god flyt og vant kamper.
Målet er å komme til sluttspillet og til
semifinale. Kommer vi dit så kan alt skje,
det viste vi med avslutnigsthriller’n fra i
fjor og en solid andreplass, sier sportslig
leder i Frisk Asker, Nicolay Sørensen.

Vi synes selv vi har et godt lag og så er vi
selvfølgelig helt avhengig av at alt rundt
laget fungerer optimalt. Det er laget, de
frivillige, staben rundt og supporterne
som sammen gjør oss i stand til å levere på toppnivå. Vi hadde ellers en del
skader i starten av sesongen, med seks
spillere ute på det meste. Det vi har sett
er at resten av laget og flere av de yngre
spillerne har tatt ansvar og leverte godt,
også i den perioden. Nå er de fleste
tilbake og vi gjør veldig gode kamper,
fortalte Sørensen i midten av desember.
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FORRETNINGSFORSEL
Et godt tilbud til boligsameier

• A
 BBL er forretningsfører for
ca. 15 500 boliger i Asker, Bærum,
Røyken og Oslo Vest
• V
 åre samvittighetsfulle bolig
forvaltere sørger for at bolig
selskapene får den o
 ppfølging
de trenger
• A
 BBL tilbyr, foruten vanlig
forretningsførsel, teknisk
og juridisk bistand, revisjon
og inkasso
• V
 i kan også forestå prosjektledelse
og byggeledelse av større vedlike
hold og rehabiliteringssaker

www.abbl.no

Ta kontakt for tilbud boligforvaltning, telefon 67 57 40 00

– På nyåret skal vi fortsette fokuset på å
holde oss topp fire. ABBL-kampen mot
Manglerud Star blir spennende. Det
er en kamp vi ikke skal undervurdere,
Manglerud Star kommer til å gi oss en tøff
kamp, men vi skal vinne, sier Sørensen.

Ta med medlemskortet ditt
og bli med på hockeykamp!

En av markedets beste forsikringsordninger
Asker og Bærum Boligbyggelag samarbeider med Tryg. Det gir
deg som er medlem ekstra gode fordeler og gunstige tilbud på
forsikring.
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Frisk Asker

Svært gunstig innboforsikring
Bruk medlemsfordelen din, og få følgende priser:
Ditt bosted
Asker, Bærum og Røyken
Oslo og resten av landet

Innbo Ekstra
kr 1.892
kr 2.732

Grunnpremie på kr 259 beregnes per forsikringsavtale.

Forsikringssummen er på 2 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 25 prosent rabatt.
Bruk medlemsfordelene dine
Ring oss på grønt nummer 55 17 26 69, så hjelper vi deg med å
velge forsikringer som passer til dine behov.
Les om dine forsikringsfordeler på www.tryg.no/abbl
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INTERIØR-nytt

Seks barnevennlige tips

Smarte ideer
til barnerommet
Av Hilde Bringsli / Foto: Siren Lauvdal/Jotun

På barnerommet skal det være plass til lek og moro.
Her er noen tips til hvordan dere kan pusse opp rommet til familiens
gledesspreder og kanskje – største rotekopp.

Når tiden er inne for å fornye barnerommet, kan dere skeie litt
ut og ha det det gøy sammen med barna. Med enkle hjelpe
midler kan dere sette et personlig preg på interiøret og skape
et rom ingen har maken til.

Vær litt Pippi
De fleste barn elsker farger. Det kan derfor være lurt å legge
egne ønsker om sobre farger til side. Spør heller hva barnet
ditt ønsker seg, hvis hun/han er gammel nok til å bli involvert.
Det kan fort resultere i «Pippi-takter», men flere farger sammen
kan fungere fint. Har dere plass nok, er det supert med en
huske, en hengestol eller en hengekøye. Dette vil garantert slå
an hos de små.

Kjøp en gøyal tapet
Hvorfor ikke gå litt bananas hvis dere har lyst på tapet på
barnerommet. Det finnes masse fint på markedet. Tapetserer
dere bare én vegg, er det enkelt å forandre når barnet blir
større og ikke lenger har sjørøver- eller prinsessedrømmer.
Husk, en gøyal tapet vil i seg selv være nok til å skape stor
forandring på barnerommet.

Mal motiver på veggen
Hvis dere tar sjansen og maler motiver på veggen på frihånd,
vil barnerommet bli belønnet med unik dekor. Barnetegninger
rett på veggen kan fungere fint, særlig hvis dere har laget en
modell-tegning på forhånd. Er verken liten eller stor trygg på
egne ferdigheter, er sjablonger et supert hjelpemiddel.

Selvlysende maling
Maling som lyser i mørket synes de fleste barn er tøft.
Motivene er uendelige. En idé, som kanskje ikke er så
original, men likevel fin, er å male en blå himmel med
selvlysende stjerner og planeter. Sjekk: maxmaling.no
som selger maling med flotte sjablonger til.

Slå deg løs på gulvet
Nær sagt alle gulvunderlag kan males. Husk å velge
en slitesterk maling, skapt for røff bruk. Tenk gjerne
litt utenfor boksen, mal gulvet i flere farger eller lag
et eget mønster for en spennende effekt. Hva med
et hoppe paradis-motiv eller 3 på rad – vips så har
minstemann to leke-alternativer på gulvet.

Mal en tavle
Tavlemaling er morsomt og praktisk for både små
og store familiemedlemmer. Har dere en egnet plass
over pulten, kan dere lage en tavle som barnet kan
bruke til å ha oversikt over gjøremål og beskjeder.
De fleste barn er imidlertid mer opptatt av å tegne
med kritt, og da er det best å male en halv eller hel
vegg som det er god plass rundt. I dag finnes det
flere tavlemalinger på markedet som kan blandes til
all verdens farger. Bruker du i tillegg magnetmaling
som grunnlag, får du en flott tavle som du også kan
henge ting på.

1.	Husk høyden på barna/barnet når du monterer hyller,
knagger, speil osv.
2.	Tenk gjenbruk – mal møbler du kanskje har forkastet som
umoderne eller slitte. Litt farge kan gjøre dem til supre
møbler på barnerommet.
3.	Kjøp lekekasser på hjul, så klarer også de aller minste
å flytte rundt på dem.
4.	Merk de ulike lekekassene med et bilde som viser hva
som skal oppi. På den måten kan barnet lettere bidra
med rydding av egne leker.
5.	Flerbruksmøbler er bra og gir god utnyttelse av plassen
på rommet.
6.	Tenk på sikkerhet – sørg for at møbler ikke har skarpe
kanter eller hjørner, unngå løse ledninger og lamper som
blir svært varme.
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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

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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TAKST
SENTERET
TAKSTMENN I KONTORFELLESKAP

Ventilasjon bolig
Teknisk service og filter
Ventilasjon næringslokaler
Blikkenslagerarbeider
Varmegjenvinning
Takomlegging

TAKSTSENTERET
består av
NTF-autoriserte takstfirmaer.

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

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

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

Sopp, råte,
fukt, mugg,
Altinsekter
innen elektriske
og
?
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NADDERUDVEIEN 1 – BEKKESTUA
Jeg ønsker å motta komplett prospekt for Nadderudveien 1
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�Graving
�TV-inspeksjon
Graving

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

post@mycoteam.no
www.mycoteam.no

Vann og Avløpsteknikk AS

www.baerumror.no
Nesveien 19 - 1344 Haslum
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Ved å fylle ut og returnere denne svarslippen eller registrere deg på nett,
www.abbl.no, sikrer du at du får tilsendt komplett prospekt så fort det vi har det klart.

Slependveien 33 - 1338 Sandvika
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3333- -1338
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Fyll ut og send inn:

Slependveien 33 - 1338 Sandvika

radonmåling

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

radontiltak

Ved oppdaget radonproblem er det
viktig med toppkompetanse. Vår
avdeling Radontiltak utfører tiltak og
senker høye radonnivåer i boliger.

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

06-03-07 15:55:16

Medlemsnr: ...................................................
Navn: ............................................................................................................................................................

HER kunne

DIN annonse stått

Fødselsdato: ................................................ Telefon:..............................................................................
Epost: ...........................................................................................................................................................
Adresse: .......................................................................................................................................................
Postnr/sted: .................................................................................................................................................

Ring eller bestill på nett i dag!

Jeg er ikke medlem og ønsker å melde meg inn i ABBL.
Det er kun medlemmer av boligbyggelaget som får anledning til å kjøpe bolig på valgmøtet.

tlf. 21 96 03 50, www.radonlab.no
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Returadresse:
Asker og Bærum
Boligbyggelag AL,
Postboks 385,
1301 SANDVIKA

T. 08420

post@gravco.no - www.gravco.no

