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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. 28 000
eksemplarer.
Kontakt oss nå for et godt tilbud
på annonsering.
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Flere medlememmer
benytter rabattordningen
Vi får stadig tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere
om at fler og fler medlemmer benytter seg av rabatt
ordningene som er knyttet til medlemskapet i ABBL.
Vi har fått tilbakemeldinger fra Bærum
Kulturhus om at det er svært mange
ABBL- medlemmer som benytter seg
av muligheten til å få 30 % rabatt på
billetter til forestillinger i Kulturhuset
og 25 % rabatt på forestillinger på
BærMuDa (Bærum Musikk- og Danseteater). Ca. 1 250 billetter ble i fjor
kjøpt med ABBL-rabatt.
Det ikke alle har fått med seg, er
at rabattordningen gjelder for inntil
5 billetter.
Også fra Dekk 1 har vi fått tilbakemeldinger om at rabattene er populære
hos våre medlemmer. Personlig benyttet jeg meg av denne rabatten da jeg
trengte nye vinterdekk til min bil. Dekk
med litt store dimensjoner blir fort

kostbare. Montering, dekkskift på bilen og
lagring av sommerdekk på dekkhotell, ga
meg en rabatt som dekker 8 års kontingenter i ABBL.
Mini cruisene med Stena Line er også
svært populære. (Se innstikk i dette nummeret av ABBL Nytt). Det har årlig vært et
sted mellom 680 og 750 passasjerer som
har benyttet tilbudet gjennom ABBL.
Også Mobil Fikser`n melder tilbake
om mange kunder som benytter ABBL-
rabatten.
Flügger Farve har tidligere meldt at de
har solgt varer for ca. kr 1,5 mill. pr år, hvor
ABBLs rabatter har vært benyttet. Det blir
mye maling for ca. kr 1,5 mill.!

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 72

ABBL NYTT
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Wright Trafikkskole har gitt tilbake
melding på at de i siste år har hatt
ca. kr 400.000,- i omsetning knyttet til
rabattavtalen med ABBLs medlemmer.
Det betyr at mange har fått rimeligere
sertifikat.
Søndag 4. februar gikk ABBL-kampen
med Frisk Asker Hockey mot Manglerud
Star.
Siden ABBL var hovedsponsor i kampen,
fikk ABBLs medlemmer gratis adgang.
Alle som kom fikk dessuten servert gratis
pølser ved inngangen og det ble delt ut
buffer med ABBL/Frisk Asker logo. Stor
stemning i hallen, ettersom Frisk Asker
vant 3 -1.
Dette er bare et utdrag av de drøyt
30 bedriftene som gir rabatter til ABBL
medlemmer.
Nå er det allikevel først og fremst
muligheten til å få tildelt bolig som er det
primære bak medlemskap i ABBL. Flere
hundre har satt seg på interessent-liste
for Bekkestua-prosjektet Nadderudveien

1, som vil bli lyst ut snarlig. Tilsvarende
er det stor interesse for Nye Egne Hjem,
som kommer ca. 6 måneder senere og blir
liggende ved siden av Nadderudveien 1.

Adm. dir.
Erling Rein

Det er også mange som har meldt interesse for bolig i Asker, i prosjektet Kunstnerlia.
Kunstnerlia ble tidligere stoppet i bygningsådet, fordi de mente at det ikke var
mer kapasitet på Røykenveien. Dette ser
nå ut til å ha endret seg. Det er bygget
sykkelvei langs det meste av Røyken
veien, men viktigst er at Asker kommune
i 2017, solgte Åmotåsen i Heggedal til
boligutvikling. I motsetning til Kunstnerlia,
som ligger bare et par hundre meter fra
togstasjonen og bare ca. 10 min fra Asker
sentrum, vil Åmotåsen bli et bilbasert
prosjekt. Salg av Åmotåsen til boligutvikling ser derfor ut til å åpne for mer trafikk
på Røykenveien. Den økte trafikken kan
avhjelpes med økt frekvens på kollektivtransporten.
ABBL arbeider med ytterligere 8–9
prosjekter, herunder Elnes ved Vollen og
Øvre Båstad, med utsyn over Leangbukta.

Det tar lang tid å utvikle og bygge nye
prosjekter, ofte 10 år eller mer. På grunn
av mange muligheter for at noe kan skje
i beslutningsprosessene i denne lange
perioden, er det ikke mulig å planlegge
nøyaktig utlysningstidspunkt for prosjektene.
Medlemskap benyttes normalt bare én
gang for å skaffe bolig. Det er derfor
viktig at vi til medlemskapet også knytter
andre fordeler, slik at de som er bevisste
på det, kan spare penger, eller delta på
ting som kan gi andre gode opplevelser.
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NYBYGGERNE
Asker og Bærum blir bare mer populært, og det blir
stadig trangere om plassen. Derfor styrker ABBL
staben i nybyggavdelingen med to nye medarbei
dere, når en av de ansatte nå går av med pensjon.
«Det er jo kjempegøy å få være med og
utvikle stedet hvor jeg har røttene mine,
og som jeg elsker mer enn noe annet sted
på jorden», smiler nyansatt markedssjef
Johannes Rivertz. Han er født og oppvokst
på Nesøya og er fjerde generasjons asker
børing. «Å bidra til at flere får oppleve
hvor bra det er her, ser jeg mer på som et
privilegium enn en jobb.»

Felles bakgrunn, variert kompetanse
Johannes Rivertz har bakgrunn som
eiendomsmegler, med lang erfaring
fra boligsalg i Asker og Bærum. Sammen
med nyansatt prosjektdirektør Aleksander
Ekeberg, som har bakgrunn som advokat, inngår han i et tverrfaglig team som
skal ta nybyggavdelingen i ABBL til nye
høyder. Både Rivertz og Ekeberg har
jobbet mer enn ti år i andre avdelinger
i ABBL, så ferske i organisasjonen er de på
ingen måte. Med i teamet er også Mette
Heidi Kirksæther og Liv Oddrun Hustveit,
henholdsvis arkitekt og ingeniør, som
begge har vært i avdelingen en stund.
«Vi fire har ulik bakgrunn og kompetanse, og det er veldig viktig for å skape et
komplett fagmiljø», forteller Mette Heidi
Kirksæther, kollega av Rivertz og prosjektsjef i ABBLs nybyggavdeling, «men det er
én ting vi deler: Vi er lokalpatrioter. Vi er
alle enten født eller oppvokst her, og har
mye av vår egen identitet knyttet til Asker
og Bærum. Jeg tror det er en viktig egenskap når du skal finne og utvikle eiendom
her.»

Bare å ta for seg
Kirksæther har rett når hun antar at
hun deler lokalpatriotismen med de
andre på jobben. De har alle sine favorittsteder og -aktiviteter og bruker
både skogen og sjøen flittig.

Aleksander Ekeberg

«Jeg mener oppriktig at Asker og
Bærum må være et av verdens beste
steder å bo», sier Liv Oddrun Hustveit, ingeniør og byggesaksbehandler i ABBL nybygg, «her har du flotte
tur- og aktivitetsmuligheter uansett
når det er på året: fra endeløse
skiløyper i Vestmarka og skøyter

på Kadettangen om vinteren og til båtliv
og bading i fjorden på sommeren. I tillegg
har du utallige muligheter når det gjelder
sport og idrett – fra ishockey og fjellklatring til fotball og tennis – det er i grunnen
bare å ta for seg. Det er ikke rart Asker og
Bærum ligger over snittet når det gjelder
folkehelse.»

Alltid på jakt
ABBL nybygg er alltid på tomtejakt og
finner ofte prosjekter «der ingen skulle
tru …».
«Å finne gode tomter handler om å ha
teft og lokal kjennskap», sier Aleksander
Ekeberg som går inn i stillingen som prosjektdirektør i ABBL nybygg og har bodd
hele livet på Kolsås i Bærum. «Du må
kunne se mulighetene andre kanskje ikke
ser, og ha kompetansen og musklene til å
gjøre noe med dem. På den måten gjør vi
Norges indrefilet tilgjengelig for flere, og
det er jeg veldig glad for. Vi har fortsatt
massevis av plass i Asker og Bærum – det
handler bare om å ha øynene med seg
– og jeg tror jeg snakker for alle kollega-

ene mine når jeg sier at jeg gleder meg
til å skape nye, gode nabolag for unge
og gamle, familier og single.»

ring. På den måten sikrer de at prosessen
er så smidig og oversiktlig som mulig, slik
at verken de eller bolig-kjøperne skal få
noen ubehagelige overraskelser til slutt.

Tålmodighet er en dyd
Selv om Aleksander og resten av teamet
skulle finne drømmetomten, er det ikke
bare å sette i gang å grave. Tvert imot,
det kan ta så mye som ti år fra plan til
bygg, for å si det slik.

«Det er viktig å huske at det vi holder på
med, ikke er å lage investeringsobjekter,
men hjemmene til folk», sier Mette Heidi
Kirksæther, «og det er ikke det samme
som å selge en bil eller en miksmaster,
fordi det vi gjør får store konsekvenser for

mange mennesker over lang tid. Gjør vi
jobben ordentlig, gir vi våre medlemmer
muligheten til å skape seg et godt hjem.
Gjør vi en dårlig jobb, skaper vi frustrasjon
og dårlig livskvalitet. Så enkelt kan det
sies. Det er mye vanskeligere å gjøre det
i praksis, men det vet jeg vi får til med
dette laget og all den erfaringen vi sitter
på etter over 70 år som Asker og Bærums
fremste og største boligbygger», avslutter
hun med et smil.

«Å utvikle en eiendom fra bunnen av er en
komplisert og tidkrevende oppgave, som
involverer mange mennesker og prosesser
hvis du skal gjøre det skikkelig. I slike prosesser må du være langsiktig og metodisk
og ikke falle for fristelsen til å ta snarveier
underveis», forteller Ekeberg. «Vi finner
ofte tomter som enten er regulert til andre
formål, eller som ikke er utbygd i det hele
tatt, og da sier det seg selv at det kan ta
tid før førstemann flytter inn.»
ABBL nybygg arbeider etter det man
kaller «vugge til grav»-prinsippet, som vil
si at de påtar seg hele prosjektansvaret fra
planlegging via byggeledelse til overleve-

Johannes Rivertz

Mette Heidi Kirksæther

Liv Oddrun Hustveit

REGISTRERT ELEKTROINSTALLATØR OG KABA LÅSESMEDPARTNER
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Dørautomatikk
Adgangskontroll
Porttelefon

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.

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

Fordelen ved å benytte forkjøpsretten
er at man ikke bidrar til å drive opp bud
runden. Du kan altså vente til budrun-

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.

nr. 1

Forkjøpsrett – din viktigste medlemsfordel

– 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 K
 nudsen, saksbehandler ved
forkjøpsrett i ABBL.

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.

|

den 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

Det vedlikeholdet som le est blir glemt, er det som ikke synes, men likevel gjør stor skade.
Vær føre var – vedlikehold avløpsrør og kummer!
Ta kontakt for informasjon og et uforpliktende lbud.
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EL BIL
Den 1. januar 2018 trådte den nye
eierseksjonsloven i kraft. Loven sier at styret
i sameier ikke kan nekte beboere å lade elbil dersom
det ikke er svært god og saklig grunn for avslag.
«Eierseksjonsloven § 25 første ledd tredje og fjerde punkt skal lyde: «En seksjonseier kan med samtykke fra s tyret
anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller
andre steder som styret anviser. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.»
Saklig grunn

Forskrift

Saklig grunn kan være f.eks. utilstrekkelig
kapasitet i anlegget/for liten trafo.
Dette gir føringer for styret og vi anbefaler alltid en kartlegging av ladebehov og
kapasitet ved det elektriske anlegget.
Frykt for brann og brannfare regnes
ikke som gyldig grunn til avslag, så sant
ladestasjoner er etablert etter gjeldende
forskrifter.

På fast parkeringsplass for lading av elbil
må sikkerhet mot overbelastning og
jordfeil ivaretas. Dersom eksisterende
kurs med vanlig kontakt skal benyttes for
regelmessig lading vil dette være å anse
som en bruksendring etter §16 i forskrift
om elektriske lavspenningsanlegg som
krever at anlegget «skal være egnet til
forutsatt bruk». Bakgrunnen er at lading
av elbil vil innebære en vesentlig endring
i belastningsmønster og type belastning.
Selv om en vanlig kontakt kan tilkobles
med 16A er den ikke laget for denne
høye belastingen over tid. Direktoratet
for Samfunnssikkerhet og Beredskap

Konsekvenser
Konsekvenser ved «feil lading» kan være
varmgang i det elektriske anlegget som
følge av overbelastnig, som i ytterste
konsekvens kan føre til brann.

Ladestasjon i borettslag

(DSB) erfarer ofte varmgang og smelteskader ved tilsyn. Slike skader er en stor
risiko for brann. I tillegg vil ladesystemet
i elbilen maskere en vanlig jordfeilbryter
som da ikke vil fungere ved jordfeil. Da
kan det oppstå livsfarlige situasjoner. Det
må installeres en spesiell jordfeilbryter
type B som ikke forstyrres av støyen fra
ladesystemet.
Ladekabel skal ikke forlenges med
skjøteledning grunnet fare for skade
og varmgang.
Borettslag og sameier er underlagt forskrift
om internkontroll og skal derfor etablere rutiner for ukentlig visuell sjekk av ladesystem
og ladekontakter som borettslaget/sameiet
selv eier eller har ansvaret for. Dette kan for
eksempel utføres av vaktmester i forbindelse med vernerunde. Det må også gjennomføres årlig kontroll av ladeanlegget av en
kompetent elvirksomhet.
ABBL får ofte spørsmål om det er lov
å lade elbiler og plug-in hybrider på
vanlige stikkontakter. Det menes mye om
dette, og mange påstår at dette er en
grei løsning for de som ikke trenger så
rask lading. «Pass bare på så det ikke blir
varmegang», er ofte svaret man får når
man spør.

Ulike typer ladere.

Men hva sier egentlig el-forskriftene om å
lade på en ordinær husholdningskontakt
(såkalt Schuko)?
Til tross for mye forvirring og feilinformasjon, så er forskriftene klare her. Dette har
også blitt bekreftet av Direktoratet for
Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB),
som har ansvaret for å forvalte el-forskriftene i Norge. For regelmessig lading av elbil
og plug-in hybrid på stikkontakt, skal denne oppfylle kravene i gjeldende norm, dvs.
NEK400:2014 delnorm 722. Kort forklart så
må stikkontakten oppfylle disse kravene:
• Maks 10A sikring
• Jordfeilvern Type B
•	Ingen andre laster på kursen
(Ingen andre laster betyr at det ikke kan
være andre stikkontakter, lys, garasjeportåpnere eller annet på kursen, og
det betyr også at kontakten må være
enkel. Det skal med andre ord kun være
den ene enkle kontakten på kursen.)
•	Ladekabelen skal ikke henge i kontakten
•	I tillegg er det en sterk anbefaling om
overspenningsvern i installasjonen,

lynnedslag i ladende elbil kan bli meget
kostbart og det er ikke alltid klart hvem
som skal dekke utgiftene ved skade.
Dette gjelder altså regelmessig lading,
som for eksempel hjemme i garasjen.
Brudd på el-forskriftene kan gi alvorlige
konsekvenser hvis noe skulle gå galt.
DSB har blant annet utdypet dette i skriv
om elbillading fra april 2016.

Oppdater vedtektene
Få inn regler for fordeling av lade
plasser, vedlikehold og betalingsordning
i vedtektene, slik at dette ikke blir et
diskusjonstema senere.
Tilrettelegging av ladepunkter for elbil
øker verdien i borettslag og sameier,
og er en langsiktig investering.

Ved bruksendring må kursen oppgraderes
til gjeldende regelverk, dvs. jordfeilbryter
type B samt maks 10 A sikring for vanlig
kontakt.

ABBL kan bistå
boligselskapet

DSBs klare anbefaling er installasjon av
«Mode 3» på vegglader. Denne løsningen
ivaretar alle sikkerhetskrav, er praktisk og
gir mange fordeler.

ABBL – seksjon rehabilitering
– kan bistå boligselskapet med
kartlegging og innhenting av
tilbud på ladestasjoner.

Det er også meget viktig med en
avklaring av kapasiteten i det eksisterende
anlegget, slik at forventningene til det nye
ladeanlegget blir realistisk.

Ta kontakt med seksjonsleder
Atle Simonsen, as@abbl.no
mobil 920 36 635
for et uforpliktende tilbud.
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Årets
megler
2017

– Året startet med positivitet blant boligkjøpere- og selgere. Vi så en formidabel
prisvekst frem til slutten av april. Det var
mange på visning og det ble satt prisrekord ukentlig. Etter restriksjoner fra
Finansdepartementet, med høyere egenandelskrav, kom reaksjonen relativt raskt,
det kom færre på visning og budrundene
var mindre hektiske enn tidligere, forteller
Reenskaug.
Jan Erik Reenskaug har lang fartstid som
megler, de siste 15 årene i ABBL Eien-
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ABBL Eiendomsmegling startet
2018 med å gjøre noen viktige
og spennende endringer.
Erik Kvam Johansen tar over
stillingen som daglig leder for
ABBL Eiendomsmegling, etter
Johannes Rivertz, som går til en
annen s tilling i selskapet. Erik
Kvam Johansen er en erfaren
og profesjonell eiendomsmegler,
som har stort engasjement for vår
eiendomsavdeling. Kvam Johansen
vil fortsette som megler samtidig
som han vil jobbe med drift og
utvikling av avdelingen.

ABBL har dyktige eien
domsmeglere med lang
fartstid både fra bransjen
og fra ABBL. Det er vi veldig
stolte av. Våre meglere har,
foruten lang erfaring i faget,
opparbeidet seg gode
rutiner og et godt øye for
hva som er viktig i hvert
enkelt boligsalg.
I et skiftende boligmarked kommer det
veldig godt til syne hvilke kvaliteter en
eiendomsmegler har. Året 2017 viste oss
et boligmarked i forandring, og vi fikk se
hvordan våre meglere brukte sin erfaring
til å skape trygghet og sørget for en god
gjennomføring av boligsalgene. En av
våre meglere gjorde det spesielt godt i
fjorårets marked og Jan Erik Reenskaug
fikk utmerkelsen «årets megler 2017».

|

Vår erfarne eiendomsmegler,
Rune Tretterud, har nå overtatt
ansvaret som faglig leder for
ABBL Eiendomsmegling. Rune
er en dyktig megler med lang
fartstid og meget god kunnskap
om boligmarkedet. Tretterud vil
fortsette som megler samtidig
som han kommer til å ha det
overordnede fagansvaret for
avdelingen.
Fra 1. mars er vår eiendoms
avdeling utvidet med en ny
eiendomsmegler. Runa Moen
har lang og bred erfaring fra
eiendomsmeglingsbransjen,
og vi ser frem til å få en ny megler
på laget, se nærmere presentasjon
side 35.

domsmegling. Lang erfaring er en styrke,
ikke minst i en salgssituasjon.
- Evnen til å skape tillit og trygghet er
viktig, både på visning og i en budrunde.
Det er viktig for meg at både selger og
kjøper føler seg ivaretatt. Et boligkjøp er
en viktig og stor investering. Derfor er det
å gi gode råd og å sy sammen en god
totalpakke avgjørende for å oppnå
en god salgspris, sier Reenskaug.
Det å ha evnen til å lese både selgers
og kjøpers behov og ta hensyn til disse,
er ofte det som skal til for å få i havn et
vellykket salg.

– Jeg gjennomfører alle visninger selv
og har av den grunn også kjennskap til
hva som er viktig. Selger og kjøper skal
føle seg trygge på at deres interesser blir
forvaltet på en grundig og profesjonell
måte. Alle utfordringer, små som store, må
takles, slik at begge parter blir fornøyd.
Et vellykket salg er gjerne bygget på gode
relasjoner og dyktige medarbeidere.
– Jeg bruker de beste innen foto, takst
og tilrettelegging. Jeg skriver selv alle
salgsoppgaver og bruker mye ressurser
på å spisse og tilpasse teksten så man
treffer de rette kjøpere. Vi er et uavhengig

meglerhus og kan sy sammen et opplegg
som passer 100 % for din bolig og dine
behov. Vi bruker også vår interne database og gir beskjed direkte til aktuelle
interessenter når en leilighet kommer for
salg, sier Reenskaug.
Året 2018 er så vidt i gang, og bolig
markedet ser ut til å ha stabilisert seg noe.
– I år ser vi for oss at markedet normaliserer seg, uten de store svingningene. Mulig
en prisøkning på 3-5 % jevnt fordelt ut
over året.

Ønsker du å vite hva din bolig er verdt,
kan du sende en melding på Facebook
eller e-mail jer@abbl.no. Det er selvfølgelig også hyggelig hvis du tar en tur innom
vårt kontor i Sandvika sentrum for en
boligprat og en kopp kaffe.

– Vi har stor tro på et godt og stabilt
marked fremover. Kundene forsvinner
ikke, de tar bare en liten pust i bakken,
avslutter Jan Erik Reenskaug.

❀

Vi gratulerer Jan Erik Reenskaug
som «Årets megler 2017»
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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

Adv. Kjell Holden

Asker Trelast A/S (XL BYGG)

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

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

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

Tilbudet gjelder kun for nye kunder og ikke
sammen med andre tilbud

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.

•	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:

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

2018
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EIENDOMSMEGLING
ABBL Eiendomsmegling

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.

FARGEHANDEL
FLÜGGER
Asker:
Flügger Farve Asker
Askerveien 61, 1384 ASKER
Tlf. 66 90 60 90
E-post: N047@flugger.com
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
www.flugger.no

ELEKTRO
Ørnulf Wiig Installasjon AS
Postboks 93
1306 BÆRUM POSTTERMINAL

FLISER
Flisekompaniet
Oslo og Akershus AS

Besøksadresse:
Slependveien 48
Tlf. sentralbord: 67 57 20 20
Tlf. serviceavd.: 67 57 20 40
www.wiig.no

Hoffsveien 9, 0275 OSLO
Tlf. 22 51 94 00

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

Behjelpelig med tilpassing av fliser.
Utlån av for. fliskutter, kr 10,- pr. dag.

www.flisekompaniet.no
• 20 % på fliser og lim

FLYTTING / SØPPELTAXI

GLASS OG RAMMER

RYDD & FLYTT

Glassmester 1, avd. Bærum

Postboks 16 Alnabru Bedriftssenter
0614 OSLO
Tlf. 22 21 77 35
E-post: rydd@online.no
Gratis grønt nummer: 800 41 150
www.ryddflytt.no
•	15 % rabatt på flytteemballasje
Flytteesker - Bokesker - Bobleplast Silkepapir - Plastsekker - Pakketape
•	15 % rabatt på søppeltaxi
		 (Kassebiler fra 3 m3 til 12 m3)

FORSIKRING
OBS!
Svært gunstig innboforsikring!

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

St Hallvardsvei 23, 3414 LIERSTRAND
E-post: post@brbergem.no

Garderobe-Mannen AS

www.planteborsen.no

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

• 10 % på alle varer

Flere rabattavtaler neste side
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RABATTER for ABBL-medlemmer
Cirkus Xanti – As a tiger in the jungle
Gripende forestilling som forener dans og
nysirkus – Norgespremiere.

Trygge Rom tilbyr gratis brannog sikkerhetsbefaring av boliger
og næringsbygg.

Gratis søndag til torsdag.
Helgetillegg fredag og lørdag.

SPORT

Løkketangen 26, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 54 77 76

Tilbudskode: X412789

Frisk Asker

Forestilling: 7. april 2018, kl. 18.00

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

Gebyrfri bestilling på
www.stenaline.no/X412789

Piotr Anderszewski – solo klaver
Polens mesterpianist og internasjonale
stjerne er på sjeldent norgesbesøk.

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

Åpent:
Mandag -fredag:
Lørdag:
Søndag:

Forestilling: 15. april 2018, kl. 19.30

NB! Rabatt gis kun ved fremvisning
av gyldig medlemskort!

Reiseperiode 2018:
Frem til 21. juni
(Gjelder ikke Barnas Båt perioder)

07-18
09-18
10-18

KJØKKEN
Østerby Kjøkkenstudio AS

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

KULTUR / TEATER
Bærum Kulturhus

Billetter bestilles på
www.baerumkulturhus.no
eller i Bærum Kulturhus (tir-lør 11-16)
Medlemskort må kunne fremvises
ved kontroll
•	30 % på billetter til forestillinger
i regi av Bærum Kulturhus.
Max. 5 billetter pr. forestilling.
Kommende arrangementer i Kulturhuset
(se omtale side 30–31)
Bugge Wesseltoft Solo Pino
Everybody loves angels tour.
Solo pianomusikk på sitt aller fineste
og mest stillferdige
Forestilling: 8. mars 2018, kl. 19.30

Forestilling: 21. mars 2018, kl. 19.30

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

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

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

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

OLSENBANDEN JR. PÅ CIRKUS
Egon Olsen blir sluppet ut etter fire ukers
husarrest, og han har en ny plan…..
(Se omtale side 30 og 31).
Forestillinger:
6. – 11. mars – i Sandvika Teater
Tirsdag 6. mars til og med
fredag 9. mars starter forestillingen
kl. 18:00.
Lørdag 10. og søndag 11. mars
– er det to forestillinger hver dag,
kl. 13:00 og kl. 17:00

MALING
Star Fabrikkutsalg

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

Trygge Rom

Bærumsveien 473, 1351 RUD
Tlf. 67 80 80 80
E-post: oppdrag@tryggerom.no
www.tryggerom.no
Trygge Rom finner du på Rud,
vis a vis Dønski VGS, i bygget der
Byggholt/JM Bygg holdt til
Åpningstider: 07-17 (10-15)

Tilbudskode: X222823

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

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

Registrer deg på www.wright.no
Bruk wright-kode: abbl15fan

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

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

VVS

• 10 % på reparasjon
av mobiltelefon

Stor utstilling innendørs.

Gamle Ringeriksvei 5, 1369 STABEKK
Tlf. 67 13 75 76

Mobil Fikser’n

www.sigvartsen.no

Lagerboks AS

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

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

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

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

www.stenaline.no
Gavekort fra Stena Line følger vedlagt,
se side 17.
TILBUD 1:
FamilieCruise
for inntil 2 voskne og 2 barn på Barnas Båt
Reiseperioder 2018:
Påskeferien, 23. mars – 31. mars
Sommerferien, 22. juni – 18. august

•	15 % rabatt på trafikkopplæring
Gjelder pakkepris for følgende klasser:
Personbil – henger – førerkort for MC
og moped samt trafikalt grunnkurs

MOBILTELEFON

Har også gode priser på parkett, laminat
og strier

Postboks 764 Sentrum, 0106 OSLO

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

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

MOBILT MINILAGER

MINICRUISE

Wright Trafikkskole Asker

Gebyrfri bestilling på
www.stenaline.no/X222823

• 20 % på maling, beis, lakk og malerverktøy

Stena Line Norge AS

LÅSESMED

Gratis søndag til torsdag.
Helgetillegg fredag og lørdag.

STEIN OG HELLER

TRAFIKKSKOLE

SOLSKJERMING
SCANDIC markiser
– persienner – interiør

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

Settem Steinindustri A/S

Lommedalen Byggog Rørleggerbedrift AS (LBR)

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

Stor og variert utstilling av
gravmonumenter med gode priser

TAKSERING

2 0 1

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

• 10% på ordinær pris for boligtakst

L

■

Yamandu Costa
Brasiliansk gitarirtuos, en av Brasils
største musikkgenier i vår tid.

CERTEGO, avd. Asker og Bærum

Billetter kjøpes på www.friskasker.no

• 10 % på ordinær pris for takstoppdrag

MED

Forestilling: 10. mars 2018, kl. 19.30

Bærum Musikk- og Danseteater
MINI (BærMuDa mini)

• 20% på ordinær billettpris

www.takstsenteret.no

8

Salif Keita
Verdensstjernen med Afrikas gylne stemme

TEATER

TILBUD 2:
StenaCruise
for inntil 2 personer

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

Fagertunveien 1, 1357 BEKKESTUA
Tlf. 67 12 41 12

EM

RT

Kanel Bakeri

Takstsenteret

■

KAFÉ
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GAVEKORT PÅ ET CRUISE
MED STENA LINE
Unn deg en liten ferie. Som medlem i ABBL får du i dette nummeret
et gavekort fra Stena Line. Gavekortet kan benyttes for å reise
på et 24- eller 36-timers cruise til Frederikshavn, eller et 24-timers
cruise på Barnas Båt.
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En liten flukt fra virkeligheten
Hverdagens mas og kjas kan vike plass når 24 timer ligger foran
deg. I et døgn kan du bare slappe av, nyte, kose deg og oppleve
et skip med masse fasiliteter som spa, restauranter og shopping
til taxfreepriser.

Taxfree-priser
Om bord finner du en stor taxfree-butikk, der du kan gjøre bra
kupp på alt fra kjente merkevarer innen hudpleie, gaveartikler,
design, make up, smykker, leker, solbriller, klokker og mye mer.

Spa
Nyt den flotte sjøutsikten fra Pure
Nordic Spa. På dekk 9 finner du
spa-anlegget på 750 kvadratmeter med boblebad, kaldkulp, flere
badstuer i vakre omgivelser. For de
som tåler litt vind i håret finnes også
utendørs boblebad, så husk å pakke
badetøy.
Det lønner seg å forhåndsbestille tid, grunnet begrenset
med plasser.

36-timers cruise til Frederikshavn;
en koselig by på toppen av Jylland

Restaurantene om bord
Restauranten The Steakhouse er blitt en av skipets mest
populære restauranter. Her serveres klassiske steakhouse-retter
som biff, entrecote og saftige burgere (også vegetar-burgere).
Vis a vis The Steakhouse finner du a la carte restauranten
Metropolitan. Her kan du velge fra en fristende a la carte meny,
eller kjøkkensjefens 3-retters meny med tilhørende drikke.
I den store buffèrestaurant Taste kan du velge mellom et bredt
utvalg matretter. Her serveres det også frokostbuffe og lunsj hver
dag. Under Barnas Båt i skoleferiene serveres det også egen
barnebuffé her.
Ta en kaffepause eller nyt enklere småretter i Cafe Saga, vis a vis
taxfree-butikken.

Best på underholdning
Ta med deg en venn, kona eller
mannen og få noen fine musikalske
øyeblikk om bord. Kjente artister,
temacruise og dyktige partyband
som spiller coverlåter alle kjenner
til, skaper god stemning.

Den lille havnebyen Frederikshavn er absolutt verdt et besøk.
Frederikshavn har en av Danmarks lengste shoppinggater, og
her finner du et bredt spekter av butikker – fra kjente merker til
spesialbutikker med et unikt utvalg. Frederikshavn har også et
stort utvalg av restauranter og kafeer.

Opplev dansk hygge på et 36-timerscruise
Båten seiler søndag kveld kl. 19.30 og ankommer Frederikshavn
mandag morgen. Da har du 11 timer til å nyte Frederikshavn,
eller ta toget til Skagen eller Aalborg.
Reiser du med barn eller barnebarn, kan et besøk på det tropiske
badelandet Scandic The Reef, som ligger midt i Frederikshavn,
anbefales. Båten seiler tilbake til Oslo klokken 18.30,
og er i Oslo 07.30 dagen etter.

Morsomme aktiviteter
og show på Barnas Båt

Torsdag til lørdag er det alltid god partystemning med DJs,
kjente artister, temacruise eller et partyband – og det beste av alt:
Underholdningen er inkludert i prisen!

Ta en liten ferie i ferien. Et 24
timers cruise på Barnas Båt
gir barna mange spennende
opplevelser. Når barna har
pause fra sin hverdag, har de
lyst til å underholdes og ha det
gøy, og på Barnas Båt kan dette
ønsket oppfylles. Dere møter
tryllekunstneren Erling Solland, som imponerer med trylleskole
barne- og familieshow, og kveldsshow for de voksne. I tillegg
er det danseskole, fiskedam og show med Zita & Zotpiratene.
Forestillingen «Tøffest på dekk» hadde premiere sommeren 2017,
og spilles også denne påsken. Vil man bo i ekte piratstil, kan man
velge familielugarene som har piratdekor og ligger i en stille
familiekorridor.

Les mer om underholdningen på
www.stenaline.no/underholdning

PS: Sommeren 2018 kommer en ny forestilling med
Zita & Zotpiratene!

I år kan du blant annet reise på 80s
Cruise, ElvisCruise, Hip Hop Cruise
eller oppleve Plumbo til sjøs.
Den første tirsdagen i måneden er det konsert med ulike kjente
artister som Jørn Hoel, Baccara eller Steinar Albrigtsen.
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Vil du styre ABBL?
ABBL søker kandidater til valgene i 2018
Asker og Bærum Boligbyggelag har ca. 17 000 medlemmer.
Det som samler oss mest er interessen for bolig- og bolig
utvikling. Medlemmene og aktiviteten i laget gjør oss til en av
Østlandets mest betydelige aktører innen boligsektoren.
ABBLs generalforsamling finner sted i juni 2018. General
forsamlingen skal velge tre styremedlemmer og tre vara
medlemmer. Dessuten skal det velges medlemmer og vara
medlemmer til representantskapet og til valgkomiteen.
Valgkomiteen ønsker forslag til kandidater.
I Thorendahl as er vi stolte over å ha rehabilitert Universitetet i Oslo.
Vi er også stolte over at arbeidet er utført med dyktige håndverkere
ansatt hos oss, på skikkelige vilkår. En viktig del av godt håndverk
handler om ansvarlighet, kompetanse og erfaring, som skal merkes
både på byggeplassen og på sluttresultatet. Fordi vi er opptatt av
våre ansatte er vi automatisk også opptatt av eiendommen din.

Vi ønsker oss personer med nye ideer, som har lyst til å gjøre
ABBL enda bedre i stand til å møte medlemmenes behov i fremtidens boligmarked. Kandidater bør ha erfaring fra ledelse og/
eller styrearbeid og ha interesse for boligpolitiske spørsmål.
Styret avholder normalt 10–12 møter pr år, mens representant

skapet og valgkomiteen avholder ca. 5 møter pr. år. Møtene
foregår på kveldstid på ABBLs kontor i Sandvika, og er honorert.
Alle posisjoner krever medlemskap i ABBL. Funksjonstiden for
faste medlemmer er to år, mens varamedlemmer velges for ett år.
Valgkomiteen har startet sitt arbeid og vil gjerne ha forslag til
kandidater innen 31. mars.
Meld gjerne din interesse med en kortfattet CV på e-post til
valgkomiteens leder,
bjorn.korstvedt@gmail.com
For valgkomiteen i ABBL
Bjørn Korstvedt

www.thorendahl.no

Nåværende styre i ABBL, fra venstre: Elisabeth Grimsgaard, Lars Johan Nordgård, Knut Wilsbeck (ordfører i representantskapet), Ragnhild Brudevik,
Petter Sørensen (styreleder), Anne Solheim, Aleksander Ekeberg, Wenche Mjaaseth og adm. dir Erling Rein. Nestleder Are Njåstein var ikke tilstede
da bildet ble tatt
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Fasade – garasjehus 2 – sett fra Huldreveien. Legg merke til de store vestvendte hagene i 1. etasje.

NYE BOLIGER OG GARASJER PÅ BORGEN
Askerlia er et stort boligområde med fantastisk utsikt over fjorden
og Bondivann. Området består i dag av 12 sameier, med til
sammen 654 boliger.

–	21 boliger i tilknytning til
garasjehus 2
–	21 boliger i tilknytning til
garasjehus 3

For å betjene parkeringen i områ
det, er det etablert et garasjesam
virke bestående av 3 garasjehus
på flere plan. Disse ble oppført på
slutten av 1960-tallet og er nå i en
dårlig forfatning. Garasjesamvirket
arbeider derfor med en regule
ringsplan, med formål å bygge nye
garasjer. Man legger opp til

I tillegg til disse 71 boligene,
legges det opp til utbygging av
16 nye rekkehusleiligheter helt
nord i området, nærmest Asker
sentrum. Disse 16 boligene vil
utgjøre første byggetrinn. Dernest
igangsettes garasjehus 1, 3 og 2,
i nevnte rekkefølge.

3 underjordiske garasjeanlegg, over
flere plan. Over garasjene plan
legges det å bygge nye boliger.
Askerlia er i dag et område preget
av blokkbebyggelse. For å gi om
rådet mer differensierte boligtyper
vil ca. 2/3 av de nye boligene bli
rekkehusleiligheter.

ABBL er engasjert av garasje
samvirket til å forestå reguleringog byggherreadministrasjonen,
mens Hartmann Arkitekter i Asker
er engasjert som arkitekt.
Til sammen utgjør boligdelen av
prosjektet 87 boliger, fordelt på:
–	29 boliger i tilknytning til
garasjehus 1

For å kunne betjene parkerings
situasjonen i hele byggetiden, vil
det bli etablert midlertidig parke
ring. På den måten vil det være
parkeringsdekning i området gjen
nom hele byggeperioden, som
anslås å strekke seg over 4–5 år.
Vi forventer at bygningsrådet
vil første gangs behandle
reguleringsplanen rett over påske.
Planen vil da bli lagt ut på høring,
med endelig reguleringsvedtak,

forhåpentligvis en gang til høsten
2018 og byggestart våren 2019.
Det kombinerte bolig- og
garasjeprosjektet vil bidra til å
løfte attraktiviteten også for de
eksisterende boligene i Askerlia.
Hele området vil få en «vitamin
innsprøytning» i form av nye
garasjer.

19,5 m

22

ABBL NYTT

|

nr. 1

|

23,3 m2

23

2018
balkong
15,3 m2

HUS 2 OG 3

HUS22og
OG3 3– -perspektiv
HUS
perspektiv sett
settfra
frasyd/øst
syd/øst

HUS 2 og 3

6 STK. REKKEHUS

PR OSJEK T

Gnr.

Bnr.
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Postboks 385
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REKKEHUSLEILIGHET: 5-ROMS
BRA: 157m2
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E-post: elisabeth.stor m@getmail.no
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1301 Sandvika

Dato
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Knud Askersvei 28a
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Telefon: 66900069
E-post: nina@har tar k.no
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Plan r ekkehusleilighet hjør ner hus 2 og 3
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REKKEHUS TYPE 1
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EKSISTERENDE BLOKK

3

GARASJE

LEILIGHET
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2B
1
1B
-1
-1B
-2
-2B

De 16 rekkehusene nord i området, som ikke er knyttet til de eksisterende garasjehusene,
vil bli igangsatt først. Her har også detaljplanene kommet lengst, og det inviteres derfor
til en spørreundersøkelse (se midtoppslaget), hvor vi ønsker tilbakespill fra interessenter,
på utformingen av prosjektet.

REKKEHUS TYPE 2

3 060

3B
2

LEILIGHET

HAGE

2 800

GANGVEI

2 800

16 nye rekkehus – 800 meter fra Asker sentrum

KOMMUNIKASJON

400

Beskrivelse

600

Dato

600

Index

400

A3 = 100 %

2 500

TEGNINGSNUMMER :

A 1 606

Slik vil boligene over garasjehus 2 fortone seg i perspektiv. Legg merke til området m
 ellom boligene, hvor heishuset stikker opp.
Rekkehusleiligheten nederst til venstre i første rekke, blir på 157 m2 og er en av de største leilighetene i prosjektet.
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Perspektiv hus 2 og 3
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Telefon: 67574000
E-post: elisabeth.stor m@getmail.no

Målestokk
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Postboks 385
1301 Sandvika

Dato
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400
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ARKITEKT
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GA R A SJEHUS OG BOLIGER I ASKERLIA
Detaljr eguler ing

Pr osjektnummer

FORMÅLSGRENSE

Bnr.

TYPISK SNITT A-A

3 060

600
400

3 060
3 060

LEILIGHET

INN/ UTGANG GARASJE OG LEILIGHETER

2 800

Alle rekkehusene får en eksklusiv garasjeplass i eget garasjehus, hvor det også blir avsatt
plass til en sportsbod på 5 m2. På garasjetaket vil det bli anlagt en ballbane (se for øvrig
utomhusplanen på baksiden av spørreskjemafolderen).

FELLES HALL

2 800

2B
1
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400

REKKEHUS TYPE 2
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2

12 240
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3
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HAGE
FORTAU

3 060

5

300
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Foreløpig er det utformet to hustyper, en på 110 m2 BRAs og en stor på 145 m2 BRAs.
Sistnevnte får også takterrasse. Husene ligger i skrått terreng, med inngangsparti og uteareal
i 1. etasje og trapp ned til underetasjen mot øst og trapp opp til 2. etasje, hvor stue
og oppholdsrom er plassert.

3 060

600

Snittet viser 5 garasjeplan under bakken, med leiligheter og rekkehus over.
Snittet viser inngangspartiet med heis og trapperom som betjener garasjene
og leilighetene og rekkehusene i forkant. Heis og trapperom fører opp til et uteplan,
med adkomst til rekkehusene i bakkant.
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GRØNN MOBILITET
Fra boligene i Askerlia, er det gangavstand til de fleste fasiliteter.
Ned til Asker sentrum vil gangveien bli oppgradert med adskilte felt for gående og syklende.
Gangavstand ca. 800 meter. Se fasilitetskart under.
Askerlia ligger sentralt med tanke på viktige målpunkter i hverdagslivet. Barneskoler,
ungdomsskoler, butikker, flere bussholdeplasser, Asker og Bondivann stasjon ligger innenfor
1 km gåavstand fra boligene.

Askerlia

Med nytt fortau langs Huldreveien og forbedret gang-sykkelvei fra H
 uldreveien til Asker
sentrum, vil fremkommeligheten bli enda bedre. Det er ca. 7 barnehager/familiebarnehager
i nærområdet og det er avsatt fremtidig utbyggingsareal ved Bondivann stasjon for offentlig
tjenesteyting/barnehage i kommuneplanen. Barnehage på veien til togstasjonen vil forenkle
folks hverdagslogistikk ytterligere.
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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

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.
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ER DU UNDER 35 ÅR
OG PÅ JAKT ETTER
Å LEIE BOLIG I ASKER?
Stiftelsen Ungdomsboliger i Asker har ledige utleieboliger
på Gullhella og i Heggedal. Stiftelsen tilbyr komprimerte
2-roms leiligheter, på størrelse mellom 29 m2 – 59 m2.
Leiepris: Fra kr 5 675,- til kr 7 550,- pr. måned.
Leiekontrakten er tidsbegrenset for 3 år.
Kriterier for tildeling:
• Søker må være under 35 år
•	Minimum 5 år botid eller dokumentert
arbeidssted i Asker
• Betalingsevne må dokumenteres
Ved leiekontraktens inngåelse, kreves det innbetaling
av depositum tilsvarende 4 måneder husleie.

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

TOTALLEVERANDØR
AV MALERTJENESTER
TOTALLEVERANDØR
AV MALERTJENESTER

Totalleverandør av MALERTJENESTER

Vi planlegger,
prosjekterer
og gjennomfører
totalleveranse
Vi planlegger,
prosjekterer
og gjennomfører
totalleveranse
TOTALLEVERANDØR AV MALERTJENESTER
av alle
typer innvendige
og utvendige
malertjenester
til
av alle typer
innvendige
og utvendige
malertjenester
til

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

• Utvendig
og innvendig
malerarbeid
Utvendig
og innvendig
malerarbeid

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

•
•
•
•

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

håndverksgrupper

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

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

HJEMMESIDE:

www.meyer-morch.no

Elektronisk nøkkelsystem for
borettslag/sameier

Å selge leilighet

Et brukervennlig og moderne låssystem som
gjør hverdagen enklere og tryggere for alle
beboerne.

Sjansen er stor for at vi i ABBL Eiendomsmegling allerede har solgt leiligheter i ditt boligselskap.
For deg som vurderer å selge er det en fordel å velge en megler som både har

Systemet administreres av

lokalkunnskap om ditt nabolag og er en leilighetsekspert.

systemavdelingen hos Trygge Rom AS.

Det hele starter uforpliktende med en verdivurdering.
Kontakt oss på abbl.no

Gå inn på www.tryggerom.no/borettslag for mer info
Trygge Rom AS | Bærumsveien 473, 1351 Rud | Telefon 67808080 | oppdrag@tryggerom.no | www.tryggerom.no
Halvside-liggende-ABBL-TryggeRom-nov-2017-v2.indd 2

15.11.2017 16.52.09

ABBL EIENDOMSMEGLING
- leilighetseksperten

T: 67 57 40 50
E: eiendom@abbl.no

abbl.no

30

ABBL NYTT

|

nr. 1

|

ABBL NYTT

2018

BærMu

Da Mini presenterer
EGON OLSEN blir sluppet
ut etter fire ukers husarrest,
og han har en plan …
Sirkus Flamingo har kommet til byen og alle gleder
seg til sirkus og godteri. Men Sigvald og hans kone
Mathilde vil gjøre alt for å ødelegge for sirkuset, så de
selv kan bli sirkusdirektør og damen med snurrebart.
Svaret og beviset på deres onde planer gjemmer seg
i en rød koffert.
Alt er timet og tilrettelagt når Olsenbanden gjennomfører Egons planer for å få fatt i den røde kofferten
og redde sirkuset.

Olsenbanden jr. på

K
U
R
S
I
C

BærMuDa Mini har gjennom mer enn 20 år gledet
Bærums befolkning med barneteater. Gruppen består
av 40 barn og unge som elsker å synge og spille teater.
I likhet med resten av BærMuDa, er musikalteater vår
store lidenskap og vi presenterer alltid forestillinger
med store, fargerike sang- og dansescener, og vi har
alltid med oss vårt eget husorkester.
Kom og se BærMuDa Minis «Olsenbanden jr.
på Cirkus» i Sandvika Teater 6.–11. mars!
Forestillingen passer for alle aldre.
ABBL-medlemsskap gir 25 % rabatt på billetter.
Regi: Charlotte Fjell Lindman
Koreografi: Trine Eide Schjølberg
Kapellmester: Helge Sunde
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Kom deg opp av sofaen
og få en kulturopplevlese
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Yamandu Costa – Brasiliansk gitarvirtuos
21. mars 2018, kl. 19.30
Yamandu Costa fra Brasil betraktes som en av Brasils største musikkgenier i vår tid. Foruten å være
fenomenal virtuos på sin 7 strengers gitar, er han også komponist, arrangør og en ettertraktet live
artist, med en intimitet og scenisk eksplosivitet som skaper konserter med nærhet og kraft.

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.

Han turnerer over hele verden, spiller med symfoniorkester, eller solo. Han er innom stilarter som
samba, tango, bossa nova i tillegg til det klassiske.
Ordinærpris: kr 395,- / ABBL-pris: kr 285,-

Her presenteres fem arrangementer, men det er mange, mange flere. Sjekk hjemmesiden – www.baerumkulturhus.no, f acebook.
com/baerumkulturhus eller meld deg på nyhetsbrev: www.baerumkulturhus.no/subscribe

Bugge Wesseltoft Solo piano
Everybody loves angels tour. Solo pianomusikk
på sitt aller fineste og mest stillferdige

Medlemsfordel

8. mars 2018 kl. 19.30
«It’s snowing on my piano» er en av jazzens mestselgende plater, og høsten 2017 kom Bugge
Wesseltofts etterlengtede oppfølger – «Everybody loves Angels».
Bugge Wesseltoft trenger ofte ingen nærmere presentasjon. Han som både er en pioner, og en
institusjon i nyere norsk jazzhistorie. I tillegg til å være kjent verden over for sitt New Conception
of Jazz og utgivelser på sitt eget label Jazzland, vil mange også forbinde ham med den vakre
og stillfarne jule- og vinterplaten «It’s snowing on my piano», utgitt i 1997. Sjefen i plateselskapet,
Siggi Loch, har helt siden den gang ønsket seg en ny solo pianoplate med Bugge, og nå kommer
han altså selv til Sandvika.
Ordinærpris: kr 395,- / ABBL-pris: kr 285,-

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.

Cirkus Xanti – As a tiger in the jungle
Foto: Egil Henning Hansen

Salif Keita – Verdensstjernen med Afrikas gylne stemme
10. mars 2018, kl. 19.30
«The golden voice of Africa» fra Mali kombinerer tradisjonell, vestafrikansk musikk, med europeisk og
amerikansk innflytelse. Verdensstjernens musikk er varm, melankolsk og livlig. Keita ble nylig hyllet for
sin lange musikkarriere med AFRIMA Legendary Award, og er i dag en av de virkelig store stjernene
innen «world music».
Salif Keita fikk sitt store gjennombrudd i 1987 med platen «Soro», og rekken av senere plateutgivelser
bekrefter posisjonen hans som «Den gyldne stemmen fra Mali». Musikken hans er varm og imøte
kommende, munter, melankolsk og livgivende, som vann i ørkenen.
Keita er ikke bare kjent for sin musikk, men også fordi han er albino. Han ble i sin tid kastet ut
av familien og sitt lokalmiljø pga overtro knyttet til albinisme. Og måtte klare seg selv – mot alle odds.
Til oss i Bærum kommer Keita med sitt akustiske band.
Ordinærpris: kr 735,- / ABBL-pris: kr 520,Foto: Tale Prisca Lobjoy

Gripende forestilling som forener dans og nysirkus // Norgespremiere
7. april 2018, kl. 18.00
Dette er historien om sirkusutøverne Renu Ghalan og Aman Tamang som forlot sine hjem
i Nepal med drømmer om stjernestatus og løfter om ubegrensede muligheter. Det som fulgte
var et liv i slaveri, utnyttelse og misbruk: Indiske sirkus ble deres fengsler.
Skuespiller og danser Loan TP Hoang er bærende fortellerstemme. Vi følger Renu og Amans
virkelige liv, deres motstand, håp og optimisme. Vi får ta del i deres tapte barndom. Tigeren
i tittelen er en metafor på menneskehandlerne som påvirket livet deres.
Med ord, bevegelse, dans og imponerende nysirkus stilles spørsmål om liv, kjærlighet, fattigdom og grådighet.
Ordinærpris: kr 325,- / ABBL-pris: kr 230,-

Piotr Anderszewski – solo klaver
Sandvika Master Series – Polens mesterpianist
15. april 2018, kl 19.30
Polens mesterpianist og internasjonale stjerne er på sjeldent norgesbesøk. Hen er berømt for sine
bemerkelsesverdige tolkninger av klaverlitteraturens mesterverk.

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.

Programmet han skal fremføre hos oss i Sandvika skal selvfølgelig inkludere noen verk
av Polens nasjonalkomponist – Frederic Chopin samt verk av J. S Bach.
Ordinærpris: kr 480,- / ABBL-pris: kr 340,-
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Anders Hopen Mathisen
Ved avdeling for rehabilitering og nybygg, begynte Anders Hopen Mathisen i desember i stillingen
som ingeniør/teknisk rådgiver. Anders jobbet tidligere som elektriker i Abicon Elektro AS. Han har
fagbrev som elektriker fra 2003, og bor med sin familie på Konnerud i Drammen. Han har 17 års
erfaring som elektriker og vi er veldig glad for å få Anders med på laget og ikke minst ser vi frem
til å dra nytte av hans kompetanse innen elektro.

Ståle Foslien

ØNSKER SAMEIET ØKT
FOKUS PÅ BRANNSIKKERHET?

Avdeling teknisk forvaltning ble i mars 2017 forsterket med Ståle Foslien, der han har stillingen
som ingeniør/skadeleder. Ståle har bakgrunn fra skadebransjen siden 1995, etter at han tok sitt
fagbrev i 1994. Som skadeleder har Ståle ansvar for å ta i mot skader og vurdere om disse er
forsikrings-dekkende, og å melde inn de skadene som er forsikringssaker. Rapportering på skader
og klargjøring av faktura er også oppgaver som leveres av Ståle.

Asker og Bærum brannvesen tilbyr mottak
av brannalarmoverføring

Runa Røhmer Moen

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

ABBL Eiendomsmegling har nylig ansatt Runa Moen som eiendomsmegler. Runa har lang e
 rfaring
og har jobbet bredt innenfor fagfeltet. Blant annet har hun, ut over det å drive megling, vært
fagansvarlig for egen eiendomsmeglerbutikk, hun har jobbet backoffice, hun har jobbet med
oppgjør, og hun har håndtert tvangssalg. Med Runa på laget vil våre eiendomsmeglere få enda
en faglig sterk megler på plass med masse erfaring å by våre boligselgere- og kjøpere.

Forvaltningsavdelingen i ABBL er denne vinteren forsterket med tre nye ansatte:

Grete Alice Lande
kom til ABBL i januar og har bred bakgrunn fra eiendomsbransjen. Grete har utdannelse fra
Handelshøyskolen BI, innen eiendomsmegling og økonomiske fag. Hun har flere perioder bak seg
som styreleder i borettslag og hun har jobbet som eiendomsmeglerfullmektig, eiendomsforvalter
og oppgjørsansvarlig i tidligere arbeidsforhold. Grete vil få ansvar for definerte boligselskaper, som
deres forretningsfører. Vi gleder oss til å dra veksel på hennes brede erfaring fra eiendomsbransjen.

Ole Kvigne

En av markedets beste forsikringsordninger
Asker og Bærum Boligbyggelag samarbeider med Tryg. Det gir
deg som er medlem ekstra gode fordeler og gunstige tilbud på
forsikring.
Svært gunstig innboforsikring
Bruk medlemsfordelen din, og få følgende priser:
Ditt bosted
Asker, Bærum og Røyken
Oslo og resten av landet

Innbo Ekstra
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

har lang erfaring som eiendomsmegler fra ABBL Eiendomsmegling. Denne erfaringen tar han nå
med seg over til vår forvaltningsavdeling. Ole har vært ansatt i ABBL siden 1995, de siste 15 årene
som eiendomsmegler. Oles erfaring og kjennskap til drift og styre i mange av våre tilknyttede
boligselskaper vil komme til god nytte i hans nye stilling som forretningsfører/forvalter.
Ole kommer til å ivareta de aktuelle boligselskapene på en god måte.

Cecilie Pettersen
overtar som forretningsfører/forvalter etter Thi Dang. Cecilie har utdannelse som eiendomsmegler
og har erfaring som oppgjørsmedarbeider hos oss siden 2014. Cecilies bakgrunn fra eiendoms
megling og oppgjør gir henne en solid base når hun nå går over som forretningsfører. Cecilie
er dyktig og dedikert i det hun driver med og hun er en medarbeider som jobber hardt for sine
kunder. Vi er trygge på at våre forvaltningskunder er i meget gode hender.
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Finn løsningsordet til bildet og vinn en ABBL-trillekoffert

SIGVARTSEN

Send løsningsforslag til: hme@abbl.no og bli med i trekningen.

STEININDUSTRI

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

GRAVSTEINER

NAVNETILFØYELSER OG OMARBEIDELSER

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

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.

Ring 48 300 500
og få gratis befaring!

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.

-30%

UTVALGT SOLSKJERMING

Ta kontakt for et meget
konkurransedyktig tilbud!

-30%
GARASJEPORTER

Få gratis befaring med gode tips og råd, vi har egen produksjon
og opptil 15 års garanti. Markisemannen/Lunex
leverer til alle typer boliger, borettslag og næringsbygg.

Kryssordforfatter: Rolf Bangseid
Telefon: +47 64 80 29 00
Mail: office@strombergs-plast.no
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Alt i glass og glassarbeider
Du har prosjektene, vi har løsningene!

FR A AS
KE

R OG
BÆ RU

M BO LIG

BY GG

KUNSTN

Spørre

undersø

Medlemsrabatt

2017

EL AG

ERLIA

kelse, se

NY TT

midtop

FR A AS
KE R OG
BÆ RU

pslag

ØNSKER DU Å BLI
MEDLEM I ABBL?

-NYTT
Nr. 3 -

M BO LIG
BY

ET STEG
I FREM INN
Sollihøg TIDEN
da plussb
y
Se side

15%

39

2018

-NYTT
Nr. 4 -

NY TT

|

GG EL

AG

6–7

NYTT
MEDLEM
TILBUD SSe
side 12

NADDE
RUDVE
IEN 1

For be

stilling

av prosp

ekt, se

side 43

Innflyttin

Har du mottatt dette bladet, men ikke medlemskort?

og 17

g på Sy

dh

ENDEL ellinga
IG HJEM
ME!

Se side

10–11

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

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

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

Ring: 67 15 44 50
post@haugensglass.no

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

Vi leverer hele eller deler av prosessen
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HAGEMØBLER

Andel
Årets kontingent
Til sammen

kr 300,kr 375,kr 675,-*

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

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

F

e

els

till

gs

i
erd

Fornavn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etternavn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Andre løsninger for borettslag
MILJØHUS

TEGNING AV
MEDLEMSKAP
KOSTER:

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

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

be

Som medlem kan du også benytte forkjøpsrett til brukte andelsboliger.
Les mer om dette på side 7 i bladet.

- Fagkunnskap gir trygghet

A part of San Sac Group

is
rat

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

BUNNTØMTE
OVERFLATECONTAINERE

EnviroPac er en del av San Sac Group som er Skandinavias ledende leverandør av maskiner og utstyr til kildesortering. Salg og service i hele Skandinavia!
Tel. 06130 • bunntomte@enviropac.no • www.enviropac.no

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

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

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

E-post: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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

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

ger

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

r

TAKSTMENN I KONTORFELLESKAP

TAKSTSENTERET
består av
NTF-autoriserte takstfirmaer.

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

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

Tette Rør?

✂

Tette Rør?
Rør?
Tette
Rør?
Tette

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
Asker
og Radontiltak
Bærum Boligbyggelag
avdeling
utfører tiltak og
senker høye radonnivåer i boliger.

Svarsending 5209

Ring eller bestill på nett i dag!
0094
OSLO

tlf. 21 96 03 50, www.radonlab.no

2018

Oppskrift og foto: Hilde Bringsli

HerligMATtips
fiskespyd
Hvis du er glad i fisk,
er dette et herlig
og lettlaget fiskespyd
med masse deilig smak!

�Høytrykksspyling/døgnvakt

�TV-inspeksjon

��Graving
�Graving
�TV-inspeksjon
Graving
�Graving

www.baerumror.no
Nesveien 19 - 1344 Haslum

Vann
og Avløpsteknikk
AS
Vann
og
Avløpsteknikk
AS
33 - 1338 SandvikaAS
Vann
ogSlependveien
Avløpsteknikk

Vannog
ogAvløpsteknikk
Avløpsteknikk AS
Vann
AS
Vann
og
Avløpsteknikk
www.vat.no
Vann
ogSlependveien
Avløpsteknikk
AS
www.vat.no
33
-1338
1338Sandvika
Sandvika AS
Jongsalleen
Jongsalléen
55,
•1338
Sandvika
www.vat.no
Slependveien 33 - 1338 Sandvika

Slependveien 33 - 1338 Sandvika

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
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HER kunne

DIN annonse stått

Fremgangsmåte:

• Breiflabb eller steinbit,
skåret i terninger på ca. 3 x 3 cm

1.	Bruk rosmarinen som grillpinne og tre forsiktig på rødløk,
fisk og chorizo, til kvisten blir passe full. Ingrediensene bør
ikke ligge altfor tett.

• Chorizo i skiver
• Rødløk i tykke skiver

2.	Legg fiskespydene på grillen med to lag aluminiumsfolie
under, eller legg dem i en ildfast form.

• Salt og pepper

3. Risle over olje og ha på salt og pepper.

• God olivenolje

4.	Stek fiskespydene på grillen i ca. 10 min eller i ovnen
på 190 grader i ca. 15-20 minutter.

• Rosmarin

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

Ingredienser

06-03-07 15:55:16

Tips!
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INTERIØR-nytt

Hvordan
dekke et festbord?
Av: Hilde Bringsli / Foto: Mester Grønn AS

Konfirmasjon og bryllup er noen av de største merkedagene i livet.
De fleste synes derfor det er hyggelig å lage ekstra fine bord til disse anledningene.
Her er noen tips og ideer til deg som vil ordne det meste selv.

Slik lager du et fint festbord
 ller først – husk at et vakkert bord kan du skape med enkle
A
hjelpemidler, og du kan fikse det selv!
•	Før du setter i gang, spør hovedpersonen hva hun/han ønsker
med hensyn til blomster og bordpynt.
•	Konfirmasjons- og bryllupsbord trenger ikke være stivpyntet.
Har du ikke sølvbestikk og flotte krystallglass, går det bra uten.
•	De fleste ønsker å dekke med like tallerkener, glass osv. Har du
ikke nok selv, kan du leie fra Den flyvende tallerken. Utstyret
kan du levere tilbake uten å vaske det, en liten bonus når du
ordner festen selv. På Den flyvende tallerken kan du også leie
duker, bord, stoler m.m.
•	Hvis du skal ha blomstervaser på bordet, husk at høye vaser
lett forhindrer øyekontakt med gjestene. Det samme gjelder
høye lysestaker.
•	Velger du blomster i mange farger, vil det gi et frodig festbord.
Da vil det ikke være behov for så mye annen pynt. Ønsker du

et litt lekent og uformelt uttrykk, kan du spre blomstene
i mange små vaser.
•	Er du flink med blomster, kan du lage blomsterdekorasjonene selv. Det er gøy og langt rimeligere enn å bestille!
Hvis du ikke er trygg på egne ferdigheter, kan du spørre om
hjelp fra noen du kjenner eller søke inspirasjon på nett.
•	Det kan være fint å trekke inne personlige elementer på
konfirmasjonsbordet, for eksempel hyggelige foto av
hovedpersonen, venner og familie. Dette er noe som ikke
bare konfirmanten setter pris på, men også gjestene. Hvis
konfirmanten har en hobby, kan du også trekke inn elemen
ter fra denne. Noen velger å legge på ting fra barndommen,
som for eksempel de første skoene, som kan brukes som
blomstervaser.
•	Husk, det viktigste er folkene og stemningen, så ikke slit deg
ut på grunn av skyhøye ambisjoner. Spør også om en venn
eller to kan hjelpe til med servering og rydding, så du kan
konsentrere deg om å være med på festen.

Dekkeregler

 vis du ønsker en litt formell stil, kan det være greit
H
å kjenne til noen dekkeregler.

Bestikk
•	Legg bestikket i den rekkefølgen det skal brukes. Det
første du benytter skal ligge ytterst.
•	Gaffelen skal ligge til venstre for tallerkenen, kniven til
høyre med knivbladet inn, og eventuell suppeskje til
høyre for kniven.
•	Dessertbestikk skal ligge vannrett ovenfor tallerkenen.

Tallerken
•	Hvis tallerkenene har motiv, skal alle vende samme vei.
•	Tallerken til hovedretten kommer først, deretter legger
du på tallerken til forrett eller suppe.
•	Asjett til brød plasseres til venstre ved siden
av gaffelen. Brødet bør være på bordet fra starten.
Tallerkenen fjernes etter hovedretten.

For flere tips, ser her:
• Pinterest.com
• Pynttilfest.no
• tilbords.no
• mestergronn.no
• YouTube

Glass
•	Det mest vanlige er at glass plasseres i en rad over tall
rekkene, og at vi drikker av dem fra høyre til venstre, med
vannglasset lengst til høyre.
•	Sjekk glassene før du setter dem på bordet. Glass som ikke
har vært i bruk på en stund, trenger ofte en lett vask.
•	Husk at du kan lage eller kjøpe bordkort som du fester til
stetten på glasset. Da holder gjestene oversikt over eget
glass.

43

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

Førsteklasses underholdning
samlet på ett sted!
Som kunde av Canal Digital Kabel har du TV- og strømmetjenesten
T-We inkludert. Se TV og strøm filmer og serier akkurat når og hvor du
vil, programmer du har gått glipp av siste uken, europeisk toppfotball,
barnas favoritter med mer. Alt er samlet på ett sted – på TV eller i
T-We-appen for mobil, nettbrett, PC og Apple TV 4.

