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Forretningsførsel
eller regnskapsførsel?
Hver vår kommer det samme spørsmå
let opp i mange boligselskaper; hvorfor
skal vi ha så dyr forretningsfører når vi
kan ha en billigere regnskapsfører?
Det er lett å argumentere for å reduse
re utgifter og for få lavere månedlige
fellesutgifter.
Det er viktig ikke å blande sammen for
retningsførsel og regnskapsføring, det
er ikke samme sak. Regnskapsførsel ut
gjør ca 30 % av ABBLs forretningsfører
pakke. Det vil si at om man får et
tilbud fra en regnskapsfører som skal
ha mer enn 30 % av vårt forretnings
førerhonorar, så er de alt for dyre.
Styrets oppgaver i et boligselskap er
å lede boligselskapets drift, påse at
man har fungerende sikkerhetsrutiner
og ivareta og utvikle boligverdien til
andelseierne. Det er disse oppgavene
forretningsfører bistår styret med, og
det er særlig viktig å langtidsplanlegge
vedlikeholdsoppgaver.

Å spare noen hundrelapper på felles
utgiftene kan lett medføre at man taper
noen hundretusen på leilighetsverdien,
hvis man ikke opprettholder løpende
vedlikehold.
ABBL har fått inn boligselskaper til forvalt
ning som har vært i krise, fordi de er blitt
sagt opp av forsikringsselskapet. Bak
grunnen har vært for mange skadegjen
gangere, fordi styret ikke har gjennomført
forebyggende vedlikehold.
Det som da skjer er at boligselskapet på
kort tid må ta store kostnader for å ta
igjen etterslep etter mange år med for
lave felleskostnader og for lite vedlike
hold.
For ivaretakelse av bygningsverdier, er det
viktig å ha et langtidsperspektiv og sørge
for kontinuerlig og systematisk vedlike
hold, med korresponderende langtids
budsjett.
De forskjellige bygningselementene i et bo
ligbygg, som rør, el-anlegg, vinduer, dører,
låser etc. har ulik levetid, slik at man trenger
å planlegge og gjennomføre forebyggende
vedlikehold på mange ulike områder.

HVEM FÅR ABBL NYTT?
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.

ANNONSESALG:

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 (som er innmeldt etter 01.08.2016) betaler kun halv
innmeldingsavgift (150,- i andelskapital 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

www.hsmedia.no

Endringer utenifra vil også påvirke bolig
selskapene. Det kan gjelde kommunale
regler for søppelhåndtering, endrede
regler for brannvarsling/ brannvern, og
som i år, ny Eierseksjonslov, som gir sek
sjonseierne rettigheter de ikke hadde før.
Blant annet rett til å kreve etablering av
el-bilplasser med lademulighet.
Slike endringer forutsetter at styret blir
oppdatert på lover og forskrifter, og
at de utarbeider planer for å håndtere
endringene, som for eksempel for el-
bilplassene.
Én ting er å gi tillatelse til at én eller to
andelseiere vil ha lademulighet, noe annet
er det hvis 20-30 boenheter ønsker det
samme. I et av sameiene som ABBL forval
ter, planlegger man nå 144 p-plasser med
lademulighet. Det krever planlegging
med hensyn til kapasitet i trafo og styring
av strømmen.
Også regelendringer for avfallshåndtering
har i en del tilfeller resultert i omfattende
ombygginger.
En god forretningsfører er en rådgiver
som tilrettelegger langtidsdriften for
styrene.
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Over og ut for Avtjerna
Det ser nå ut til at Avtjerna kan tas ut av
Bærum kommunes utbyggingsplaner.
Jernbaneverkets plan for tunell uten
stasjon ved Avtjerna, ser nå ut til å være
endelig avgjort, noe som igjen betyr at
det heller ikke blir noen større boligbyg
ging der i løpet av de neste 50 årene.

Adm. dir.
Erling Rein

Planene for Avtjerna baserte seg på en
såkalt Pluss-by for ca 30.000 mennesker.
En 0-utslipps by som ville være mer enn
selvforsynt med energi.
Bane Nor ser ut til å ha hatt sin egen
agenda for utbyggingen av ny Ringeriks
bane. Istedenfor en fremtidsrettet by for
30.000 mennesker, ønsket de heller en tra
disjonell utbygging for 6.000 m
 ennesker
på Sundvollen.
Det er en merkverdighet at jernbane
utbyggeren i Norge heller foretrekker å
bygge stasjon for færre passasjerer, enn
en stasjon med potensiale for langt
flere passasjerer.
Dette får sannsynligvis som konsekvens
at Bærum kommune, for sin langtids
planlegging, må legge opp til en
betydelig sterkere urbanisering

av Sandvika, dersom man skal kun
ne absorbere bortfallet av Avtjerna-
utbyggingen.
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Nært og kjært

i vestre Bærum

Som eiendomsmegler er Runa Moen mer enn gjennomsnittlig interessert
i bolig. For Runa betyr det mye at hun nå skal megle bolig i området som
hun kjenner aller best. Der hun har vandret turstiene, kjenner nærbutikker
og aktivitetstilbud, der hun og familien har røtter og bor.
Den nærheten og personlige kunnskapen jeg har til området er
et av mine sterkeste fortrinn som megler i vestre Bærum, forteller
Runa. Hun har jobbet som eiendomsmegler i mange år og blant
annet drevet egen eiendomsmeglerbutikk. Hun begynte i ABBL
Eiendomsmegling i vinter.

– Jeg trives veldig godt med endelig å jobbe i mitt eget nær
miljø. Jeg har jobbet som eiendomsmegler i mange år, men det
er noe helt annet for meg nå å skulle bidra med min virkelige
lokalkunnskap. Jeg kjenner den beste nærbutikken, jeg vet når
bussen går og hvilke skoler som er i området, forteller Runa.
– Det er dessuten utrolig flott å kunne dra nytte av den spesia
listkunnskapen vi i ABBL sitter på i forhold til de enkelte bolig
områdene. Vi vet når det ble byttet rør og vinduer i gården din,
hvordan styret i boligselskapet jobber og hvilke planer kommu
nen sitter på i forhold til utvikling av ditt boligområde.

Kokkeliko er en koselig møteplass på Vøyenenga.

– Nærheten til både bysenter og natur gjør området spennende.
Vi har bademuligheter på Kalvøya, shopping i Sandvika, du kan
faktisk gå og sykle langs elven fra Sandvika og opp til Skui. Fine
turmuligheter og flotte naturopplevelser og Kirkerudbakken
skisenter med terrengpark og gratis barneheiser en glede for
mange om vinteren.

Bolig for enhver
Som eiendomsmegler er det spennende å jobbe i et område
som tilbyr alle typer bolig.

– Selv om det er mange gode nærsentere i området så finnes det
også flere hyggelige frittstående kafeer som jeg mener er viktig
for å skape et hyggelig lokalmiljø. Eksempler på dette er Kokke
liko på Vøyenenga og selvfølgelig alle de koselige spisestedene
på Bærums Verk, forteller Runa.

– Jeg opplever ofte at folk blir boende i nærområdet hele livet,
og kun flytter internt, det viser jo at folk trives godt. Dette er et
område der det er mulig å finne en bolig for ethvert behov, ikke
minst er det en fin miks av gammelt og nytt, forteller Runa.
Når det bygges nye boliger så gir det ny giv til hele området,
og kommunen har lagt mye penger i å bygge Bærum idrettspark
og ishall, etter hvert skal det også bygges en ny svømmehall.

Megleroppdraget
Megleroppdraget består i mer enn erfaring og god lokal
kunnskap.

– Området har heldigvis beholdt mye dyrket mark og grønt
arealer, noe jeg mener er viktig. På flere av jordene kjøres det
opp skiløyper om vinteren, som et tillegg til den flotte lysløypa
på Eineåsen. Mange føler nok at de bor på bygda, og veldig
mange boliger her har fin beliggenhet og god utsikt, forteller
Runa.

– Det handler om å forstå selger og kjøpers behov, og å sørge
for at alle parter er godt ivaretatt. Alle parter er tjent med et
godt gjennomført boligsalg. Det er ellers ingen hemmelighet
at vi jobber for å få best mulig pris for boligen. Bolig er den
største enkeltinvesteringen de fleste av oss gjør, og min oppgave
er å sørge for at selger får flest mulig interessenter til sin bolig
gjennom god markedsføring og personlig oppfølging gjennom
hele prosessen, avslutter Runa Moen.

Et spennende område
Området Runa forteller om har mer å by på enn mange k anskje
kjenner til. Du finner alt fra bymiljø i Sandvika til landlige
omgivelser på Skui innen få minutters kjøring.
Runa Moen er vår eiendomsmegler i vestre Bærum.

Turstien ved Sandvikselva.

Skal du selge, eller trenger du en verdivurdering av din bolig?
Kontakt Runa Moen på tlf: 950 80 751, eller send en e-post:
Runa.Moen@abbl.no
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FORKJØPSRETT
– din viktigste medlemsfordel
Som medlem av ABBL har du
forkjøpsrett til ca. 1 900 b
 oliger.
Forkjøpsretten kan b
 enyttes
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, saks
behandler 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 ansien
nitet enn den som la inn (og fikk akseptert)
budet. Du må dessuten ha lengre ansien
nitet enn andre medlemmer som melder
forkjøpsrett.
Du trenger altså ikke å være med
i budrunden for å melde din forkjøpsrett.
Du må imidlertid ha sendt melding om
forkjøpsrett innen fastsatt meldefrist.
Boliger på forkjøpsrett utlyses
i Budstikka hver mandag.
De blir også lagt ut på ABBLs
hjemmeside: www.abbl.no
Har du spørsmål om bruk av forkjøpsrett
kan du kontakte

Anne Marie Nesse Knudsen
– tlf. 67 57 40 69

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.
www.thorendahl.no
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STOR interesse
for KUNSTNERLIA
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I ABBL er vi opptatt av at våre medlemmer skal være med og utforme
våre nye boliger. Derfor hadde vi i ABBL Nytt nr. 4-2017 en markeds
undersøkelse, der medlemmene kunne bidra med u
 tformingen av
Kunstnerlia i Asker.
Vi har fått inn over 130 svar og setter stor pris på engasjementet!
Det er hyggelig å se at medlemmer fra alle alderssegmenter viser
interesse. Hoveddelen av interessentene, ca. to tredjedeler, tilhører
som ventet aldersgruppen «over 60 år». Det er mange som ønsker
seg en enklere hverdag, med mindre vedlikehold av hus og hage,
og mer tid til reise og familie.

Boligtyper, størrelser og tilvalg

Standard

Et av de viktigste signalene vi p
 lukket
opp i undersøkelsen, var at det var
klart størst interesse for de store
leilighetene. Dette er ikke overrasken
de, med tanke på at aldersgruppen
«over 60 år» var den største. Signalet
om større boliger er innarbeidet i våre
planer og innebærer at prosjektet nå
vil ha litt færre, men større boliger
enn før.

Det var én kvalitet som medlemmene
fremhevet som viktigere enn alle an
dre; store balkonger. Dette tyder på at
budskapet om prosjektets fantastiske
beliggenhet har nådd frem. Med rolige
og naturskjønne omgivelser samt svært
gode solforhold, er det helt naturlig at
beboerne ønsker å nyte dette på romslige
uteplasser. Som følge av tilbakemeldin
gen, tilrettelegger vi for større balkonger
enn opprinnelig planlagt.

Videre ga undersøkelsen et klart
signal om at kjøkken- og baderoms
innredning var de viktigste tilvalgene.
Kjøkken og bad er alltid viktige rom
for boligkjøperne og vi vil tilrettelegge
for gode tilvalgsmuligheter her.

Grønn mobilitet
Måten vi ferdes på i samfunnet er som
kjent i endring. Vi var derfor spent på hvil
ket syn medlemmene har på dette. Resul
tatene var noe overraskende. Behovet for
garasjeplasser virker å være mindre enn

tidligere. Samtidig registrerer vi stor in
teresse for låsbar sykkelparkering. Vi synes
det er hyggelig å se at Kunstnerlia kan bli
et prosjekt der beboerne i større grad enn
normalt benytter andre transportløsninger
enn bil. Det er en glede for oss å bidra til
dette, ved å legge til rette for gode gangog sykkelfasiliteter samt enkel adkomst til
togstasjonen.

Veien videre
Vi ønsker også fremover å involvere inter
essentene. Alle som har svart på under
søkelsen vil bli holdt løpende orientert om
prosjektet. Dersom du ikke er blant disse,
men vil vite mer om Kunstnerlia, kan du
kontakte markedskoordinator
Stian Nyblin-Austgulen
sna@abbl.no / 67 57 40 66.
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Cort Adelersgate 33 Oslo, her har
vi levert nytt sinktak, nye tak- og
fasadevinduer samt puss- og
aluminiumfasade.
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BOLIGMARKEDET 2018
AVFALLSHÅNDTERING

Tekst: Erik Kvam Johansen,
daglig leder ABBL Eiendomsmegling

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

Boligmarkedet har i år vært preget av
ettervirkninger etter fjorårets svingninger.
Første kvartal 2017 var det mange boliger
for salg og det kom mange boligsøkende
på visning. I slutten av april i fjor så vi en
endring, med færre visningsdeltakere og
trege budrunder. Det oppsto en usikker
het hos de familiene som vurderte å bytte
bolig, færre boliger ble lagt ut for salg og
det var langt færre på visning. For første
gang på lenge fikk vi en reduksjon i bolig
prisene. Dette varte ut resten av 2017 og
preget også boligmarkedet litt inn i 2018.
Etter en rolig start på 2018 har vi sett en
noe mer positiv trend, med økning i antall
salg og stigende priser. I første kvartal
økte boligprisene sammenlignet med
samme tid året før.

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.

Din totalleverandør
innen vedlikehold
og rehabilitering!

Vi gir dere et firma å forholde
seg til! Kontakt oss nå for å
avtale en befaring og motta et
uforpliktende pristilbud!
Ta kontakt for et meget
konkurransedyktig tilbud!

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

www.drogseth.no
// tlf. 22 32 32 50

Det er flere faktorer som påvirker bolig
markedet. Forventning til boliglånsrenten,
arbeidsledighet eller om vi har et godt
arbeidsmarked, er noen av faktorene.
Også inntektsvekst og avisprofetier betyr
mye for prisutviklingen i boligmarkedet.
Vi opplever nå at flere investorer igjen
vurderer å investere i leiligheter og vi
ser at flere førstegangskjøpere ønsker å
komme seg inn i markedet, før prisveksten
blir for stor.
Resten av boligåret 2018 er vi optimistiske,
da vi ser lavere arbeidsledighet, utsikt til
fortsatt lave renter og fortsatt inntekts
vekst. Vi forventer en økning i bolig
prisene gjennom året på omkring 3–5 %
Ønsker du å vite hva din bolig er verdt,
kan du gå inn på abbl.no eller sende en
e-post til eiendom@abbl.no.
Vi kan også nås på tlf. 67 57 40 50
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Rimelige boliger for ungdom
Det hevdes stadig at det ikke er mulig å bygge rimelige boliger i Bærum
og at nye boliger må bli dyre. På Emma Hjorth har vi, på vegne av «Stiftelsen
Utleieboliger i Bærum», vist at denne påstanden er feil. Det er fullt mulig å
bygge rimelige boliger, men det forutsetter at alle «gode krefter» i prosessen
har rimelige boliger som det overordnede mål og at alle aktørene er lojale
overfor formålet.
På Emma Hjorth overleverte vi 86 nye, rimelige boliger
høsten 2017. 26 av boligene ble solgt som eierleilig
heter, mens 60 av boligene er organisert som utleie
boliger. Alle utleieboligene er på 38 m2 BRA og består
av stue/kjøkken og soverom for to personer, bad
og bod.Leieprisene er kr 7 000,- pr. måned i 1. etasje
og kr 7 400,- pr. måned i 2. etasje.
De som ønsker parkering kan i tillegg leie parkerings
plass i garasjekjeller for kr 300,- pr. måned.

I disse dager har vi avsluttet byggeregnskapet for
boligene. Den samlede prosjektverdien var på litt over
150 millioner kroner. Regnskapet ble gjort opp med et
positivt avvik på ca. kr 1 million i forhold til budsjett.
Nærmere er det nesten ikke mulig å treffe.
Stiftelsen utleieboliger i Bærum

Stiftelsen har som formål å skaffe rimelige boliger til
Bærums egen ungdom. Stiftelsens styre er oppnevnt av
Bærum kommune og har en tverrpolitisk sammensetning.

–
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INGEN UMULIGHET
Styret består i dag av:
• Gisle Bjugn
• Mari Hjemdal
• Daniel Walter
• Jon-Roar Selenius
• Anne Elisabeth Braathen

H (styrets leder)
H
Ap
FrP
SV

ABBL er forretningsfører for stiftelsen og har forestått
byggherreadministrasjon for boligene på Emma Hjorth.
På Emma Hjorth har vi klart å optimalisere målsetningen
om rimelige boliger, fordi aktørene i fellesskap har hatt
samme fokus.
En stor takk til alle som har vært med å bidra:
• Til kommunens politiske ledelse
• Til kommunens saksbehandlere
• Til Arkitektkontoret GASA
• Til entreprenøren Skanska
• Til byggelånsbanken Nordea

Uten disse aktørenes velvillige innsats, hadde ungdoms
boligene på Emma Hjorth ikke latt seg realisere.
ABBL og styret i stiftelsen har vært pådriver og inspira
torer for at prosjektet skulle lykkes.
Vi har arbeidet mot et mål og målet ble oppfylt.
Stiftelsen er nå klar for nye oppgaver. Vi har vist at
rimelige boliger er mulig, selv i Bærum.
Vi håper at neste utfordring for stiftelsen blir rimelige
boliger på Fornebu. Her har kommunen lagt til rette
for at det kan være mulig å produsere rimelige boliger
på de delfeltene kommunen disponerer.
Det som gjenstår, er en modell for gjennomføringen
og det kan stiftelsen og ABBL bidra med.
Hvorfor ikke gjenta det som har vist seg å fungere?
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for ABBL-medlemmer
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

•	Bistand uten kostnader
– begrenset til 1 time

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

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.

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

FARGEHANDEL
FLÜGGER
Asker:
Flügger Farve Asker
Askerveien 61, 1384 ASKER
Tlf. 66 90 60 90
E-post: N047@flugger.com
Bærum:
Flügger Farve Bekkestua
Jens Rings vei 30, 1357 BEKKESTUA
Tlf. 67 53 61 49
E-post: N065@flugger.com

EIENDOMSMEGLING

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

ABBL Eiendomsmegling

•	20 % på maling, malerverktøy og tapet

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.

Gjelder ikke tilbudsvarer

•	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

www.flugger.no

• Inntil 25 % rabatt på øvrig skadeforsikring
• Rabatt på el-sjekk

FLISER

Grunnpremie på kr 259 beregnes
pr. forsikringsavtale

Flisekompaniet
Oslo og Akershus AS

Egenandel ved skade er kr 4 000

GLASS OG RAMMER
Glassmester 1, avd. Bærum

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

GOLF
Ballerud Golf og treningssenter

Ballerud alle 1,1363 HØVIK
Tlf. 67 10 61 10 – for å bestille tid på banen

Hoffsveien 9, 0275 OSLO
Tlf. 22 51 94 00

GARDEROBE

•	20 % rabatt på greenfee
•	Hverdager før kl. 15:00: 9 hull – kr 120,•	Hverdager, helger og helligdager
fra kl. 15:00: 9 hull – kr 160,•	Junior kr 100,- hele dagen

Postboks 93
1306 BÆRUM POSTTERMINAL

www.flisekompaniet.no

Garderobe-Mannen AS

www.ballerud.no

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

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

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

RYDD & FLYTT

ELEKTRO
Ørnulf Wiig Installasjon AS

• 20 % på fliser og lim

FLYTTING / SØPPELTAXI
Postboks 16 Alnabru Bedriftssenter
0614 OSLO
Tlf. 22 21 77 35
E-post: rydd@online.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

HAGESENTER
Plantebørsen Brødr. Bergem AS
St Hallvardsvei 23, 3414 LIERSTRAND
E-post: post@brbergem.no
www.planteborsen.no
• 10 % på alle varer

Medlemsdag
3. juni
20% rabatt på
alle varer

Gratis grønt nummer: 800 41 150
www.ryddflytt.no

Flere rabattavtaler neste side
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RABATTER for ABBL-medlemmer

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

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 24–25)
«A Simple Space» av australske
Gravity & Other Myths
En varm, humoristisk og intim
akrobatisk forestilling

Inge Bremnes Duo
Populærmusikk på nordnorsk
Forestilling: 18. oktober, kl. 19.30

TRAFIKKSKOLE

Star Fabrikkutsalg

Mobil Fikser’n

S. Sigvartsen Steinindustri A/S

Wright Trafikkskole Asker

Forestilling: 27. oktober, kl. 14.00

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

TEATER

• 20 % på maling, beis, lakk og malerverktøy

• 10 % på reparasjon
av mobiltelefon

Bærum Musikk- og Danseteater
MINI

Har også gode priser på parkett, laminat
og strier

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

MOBILT MINILAGER

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

Billetter bestilles på
www.baerumkulturhus.no
eller på tlf. 815 11 777
• 25 % rabatt på ordinær billettpris.
Max. 5 billetter pr. forestilling.

MINICRUISE
Stena Line Norge AS

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)
Trygge Rom tilbyr gratis brannog sikkerhetsbefaring av boliger
og næringsbygg.
•	10 % på lagerførte brannskap, våpenskap,
verdiskap og dataskap
•	15 % på låsrelaterte produkter
•	20 % på nøkkelkopiering
•	25 % på postkasse-, ringeklokkeog dørskilt
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.

Lagerboks AS

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

Postboks 764 Sentrum, 0106 OSLO
www.stenaline.no

LÅSESMED

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

Gavekort fra Stena Line var vedlagt
ABBL nytt 1-2018.
NB! Vi minner om at gavekortet fortsatt
er gyldig.
TILBUD 1:
FamilieCruise
for inntil 2 voskne og 2 barn på Barnas Båt
Reiseperioder 2018:
Sommerferien, 22. juni – 18. august
Gratis søndag til torsdag.
Helgetillegg fredag og lørdag.

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

SOLSKJERMING
SCANDIC markiser
– persienner – interiør

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

Tilbudskode: X412789
Gebyrfri bestilling på
www.stenaline.no/X412789
TILBUD 2:
StenaCruise
for inntil 2 personer
Reiseperiode 2018:
Frem til 21. juni
(Gjelder ikke Barnas Båt perioder)
Gratis søndag til torsdag.
Helgetillegg fredag og lørdag.
Tilbudskode: X222823
Gebyrfri bestilling på
www.stenaline.no/X222823

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

•	12 % rabatt på nye GRAVSTEINER
(gjelder ikke steiner på tilbud)
•	12 % rabatt på navntilføyelser og
omarbeidelser
Stor utstilling innendørs.
www.sigvartsen.no

Settem Steinindustri A/S

Skollerudveien 135, 1350 LOMMEDALEN
Tlf. 67 80 21 00
E-post: post@settem.no
www.settem.no
• 10 % på granitt, skifer og marmor
•	10 % vinterrabatt på gravmonumenter
fra nyttår til påske
Stor og variert utstilling av
gravmonumenter med gode priser

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

SPORT
Frisk Asker

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

TAKSERING
Jan-Terje Johansen
Takst & Rådgivning

• 20% på ordinær billettpris

Tlf. 970 70 684
jtjtakst@gmail.com

Billetter kjøpes på www.friskasker.no

• 10% på ordinær pris for boligtakst

Takstsenteret

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

2 0 1
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Forestilling: 10. oktober, kl. 19.00

STEIN OG HELLER

8

Are Kalvø – Hyttebok frå helvete
En komikers motvillige forsøk på å lære
seg å elske naturen

MOBILTELEFON

MED

Forestilling: 15. og 16. september, kl. 18.00

MALING

EM

RT

Kanel Bakeri

For liten og stor
Barneplate og et show beregnet på hele
familien – og passer spesielt bra for barn
og unge i alderen 4 – 10 år

■

KAFÉ

SKO
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MEDLEMSTILBUD

ER BOLIGSELSKAPET DITT ELDRE ENN 25 ÅR?
Da bør du ta en balkongsjekk!

Med ABBL-medlemskap får du 20 % rabatt
på greenfee på Ballerud Golfklubb

Nyt Bærums hyggeligste
9-hulls golfbane
Ballerud golfbane har noe å tilby alle som har interesse for golf, enten du er erfaren eller har lyst til
å lære. Med et av landets beste kurstilbud og en flott ungdomssatsing, har Ballerud Golf et godt
golf-miljø som tiltrekker seg alle ferdighetsnivåer og alle aldersgrupper.
Banen er super som treningsbane og byr på et kupert og spennende terreng, og velholdte g
 reener.
Drivingrangen er et hyggelig møtepunkt og et godt treningssted. Banen har dessuten gode
muligheter for trening på nærspill.
Det er selvfølgelig deilig å sitte på en innglasset balkong og nyte livet. Men Balcos innglassede
balkonger er så mye mere. I tillegg til reduserte energikostnader og økt verdi på eiendommen gir Balcos
balkongsystemer deg muligheten til å få større balkonger. En hyggeligere investering er vanskelig å
tenke seg. Ta en prat med oss! www.balco.no

Som ABBL-medlem får du gode priser på greenfee.
• Hverdager før kl. 1500: 9 hull kr 120
• Hverdager, helger og helligdager fra kl. 15:00: 9 hull kr 160
• Junior kr 100 hele dagen.
Du finner mer informasjon og booking på: www.ballerud.no

RØRHANDEL
TOTALLEVERANDØR AV BAD

• Servicerørleggere
• Tømrere
• Flisleggere
• Butikk

e
Vi kommer gjern
ng!
på gratis befari
Vi gjør det enkelt for deg å finne oss, enten du er
ute etter informasjon, inspirasjon eller ønsker
kontakt med et rørleggerfirma!
Facebook
Twitter
På nett er vi tilgjengelige der du er:
Instagram
www.vvseksperten.no Blogg
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Gjør
enda litt deiligere!
Søndag 3. juni er det medlemsdag på Plante
børsen og ABBL-medlemmer får 20 % rabatt
på alle varer. Plantebørsen er stedet for alle som
elsker frodige planter og trær, og for deg som
drømmer om en deilig uteplass å nyte som
meren på. Plantebørsen har fokus på kvalitet
og du finner både eksotiske og vanlige plan
tesorter på dette hagesenteret. Ikke minst har
Plantebørsen et enormt utvalg av utemøbler
og pyntegjenstander.
Når sommeren kommer, er vi opptatt av å
skape hyggelige uteområder på terrassen
eller verandaen.
– Jeg opplever at stadig fler gjør mer ut av sine
uterom. De siste årene har det blitt veldig popu
lært å skape mer intime rom ved bruk av potte
vegger, forteller Magnhild Bergum på Plante
børsen. Hun anbefaler dessuten å bygge i høyden
med pidestall eller en høy potte med et stamme-
tre oppi, slik at ikke all fokus er på bakkenivå.
Det finnes ellers veldig mye fint som du kan
pynte med ute.
– Det er lov til å utfordre litt mer i ute
rommene, mener Magnhild. Skap gjerne
soner og kos deg med lekne former
og skulpturer, er hennes råd.

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

Gjør sommerens
beste kjøp på
Plantebørsen 3. juni.
ABBL-medlemmer får
20 % rabatt på alle varer
denne dagen, ellers er
det 10 % rabatt for
våre medlemmer resten
av sesongen
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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

A part of San Sac Group

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

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

Vi leverer hele eller deler av prosessen
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HAGEMØBLER

Enkel og forutsigbar
ABBLs mål er å sørge for en enklere og
mest mulig forutsigbar styrehverdag.
Styret har en fast forretningsfører til daglig
drift og rådgivning. Forretningsfører tar
seg av alle forvaltningsmessige og regn
skapsmessige spørsmål, deltar på årsmøte
og rapporterer direkte til styret. Ved
behov kobler forretningsfører inn kompe
tanse fra andre avdelinger i ABBL.

Juridisk avdeling
Det er ikke bare når boligselskapet er
i tvist at behovet for juridisk bistand kan
melde seg. Lovverket stiller en rekke krav
til hvordan boligselskapene skal drives.
Juridisk avdeling er derfor også en viktig
rådgiver.
Teknisk bistand
Gjennom forvaltningspakken sørger
teknisk avdeling i ABBL for en vedlike
holdsplan som fornyes hvert 5. år. Avde
lingen bistår også i saksbehandling ved
forsikringsskader, tilstandskontroller og
prisoverslag for vedlikeholdsplaner for
bygninger og fellesareal.
Felleskostnader
De fleste som bor i sameier eller boretts
lag hvor ABBL har forvaltningsansvar
kjenner oss fra fakturaene som sendes

ut i forbindelse med sameiets felles
kostnader. Innkreving av felleskostnader
er en viktig del av forvaltningsarbeidet.
Rammeavtaler
ABBL forhandler rammeavtaler for strøm,
lån, forsikring og andre avtaler, på vegne
av boligselskapene.
Kurs for styremedlemmer
Hvem som sitter i boligselskapenes styrer
endrer seg over tid og det er viktig at
styret har trygghet og kompetanse til
å ivareta sine oppgaver på en god måte.

Vi bruker samlebetegnelsen «bolig
selskap» på sameier, huseierforeninger,
andelslag, boligaksjeselskap og borettslag.

e

Andre løsninger for borettslag
MILJØHUS

Hvilken jobb gjør ABBL for styret
i ditt boligselskap?
Styrets viktigste oppgave er å ivareta
boligselskapets bygningsverdier. Derfor
er det viktig å ha en forretningsfører som
har kompetanse i mye mer enn regnskap.
Gjennom personlig oppfølging og en god
totalløsning, sikres vedlikehold, økonomi
styring, juridisk bistand, innfordring, service
og ivaretakelse.

els

till

gs

i
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«Vi jobber for et trivelig boligmiljø
og for god forvaltning av boligverdiene»

BUNNTØMTE
OVERFLATECONTAINERE

KVELDSKURS

for styremedlemmer

ABBL vil arrangere kveldskurs for styremedlemmer til høsten. Blant annet vil det
avholdes kurs for nye styremedlemmer i styrearbeid.
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

Kursene annonseres i ABBL Nytt nr. 3 og på våre hjemmesider: www.abbl.no
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Velkommen til flotte kulturopplevelser
Medlemmer av ABBL får 30% rabatt på konserter og forestillinger i Bærum Kulturhus.

Medlemsfordel

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.
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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.

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

Inge Bremnes Duo
18. oktober kl. 19.30, Foajéscenen

«A Simple Space» av australske Gravity &
Other Myths

Inge lager populærmusikk på nordnorsk. Lydlandskapet er atmosfærisk,
og veksler mellom det kraftfulle og stillferdige. Tekstene kan være underfundige
og tvetydige, men noen ganger også åpenlyst direkte.

Fra Adelaide, Australia til Bærum Kulturhus: kompaniet
Gravity & Other Myths med en varm, humoristisk
og intim akrobatisk forestilling – A Simple Space.
15. og 16. sept 2018, kl. 18 – Store Scene

Scener og festivaler Inge tidligere har spilt på inkluderer blant annet Rockefeller,
Parkteatret, Samfundet i Trondhjem, Kazimier (UK), Norwegian Wood, Fest
spillene i Nord-Norge, Barentsspektakel og landsfinalen i Bandwagon. Våren
2017 mottok han statens kunstnerstipend.
Ved siden av listing av singlene «Sne» og «Ka du håpa på» hos både P1 og P3,
har Inge høstet lovord med anmeldelse i Dagbladet, utsolgte konserter over
hele landet, samt besøk hos flere av Norges største radioprogrammer.

Hør pusten, kjenn varmen fra kroppene og ta del i hver minste
bevegelse sju akrobater utfører på den kompakte scenen. Lekent og
intimt, nært og humoristisk – A Simple Space utfordrer tyngdekraften
og tøyer kroppens grenser i en forestilling der publikum kommer tett
på et kritikerrost australsk kompani.

I vår ga Inge ut sitt debutalbum «Mellomspill», og i den forbindelse la han
og bandet ut på norgesturné. Sommeren og høsten ble fylt opp av spilling over
det ganske land, og innspilling av plate nummer to er allerede godt igang

Ordinærpris: kr 325,- / ABBL-pris: kr 230,-

Ordinærpris: kr 325,- / ABBL-pris: kr 230,-

Are Kalvø – Hyttebok frå helvete

For liten og stor

Ein komikars motvillige forsøk på å lære seg å elske naturen
10. oktober kl. 19.00 – Store Sal

27. oktober kl. 14.00 – Foajéscenen

Are Kalvø er ein nordmann som ikkje verkar. Han vaks opp midt i eit postkort på Vestlandet, omgitt
av fjordar og fjell. Likevel har han aldri blitt ein naturens mann. Han flytta til byen og såg seg aldri
tilbake. Dette har aldri vore eit problem. Før no.
For nokre år sidan begynte Kalvø å miste venner til naturen. Gode venner, som før alltid var med på
pub for å prate tull, begynte plutselig å gå i fjellet, legge ut bilde av skispor, og i fullt alvor seie sånt
som at det berre er i møte med naturen at du forstår kor liten du er. Ein dag måtte Kalvø innsjå at
han ikkje hadde ein einaste facebook-venn som ikkje hadde lagt ut eitt einaste bilde av seg sjølv på
eit fjell. For første gong sidan han blei tvinga til slikt på skulen, la Kalvø derfor ut på tur, på ski og til
fots, for å finne igjen vennene sine. Og for å finne ut kva i alle dagar det er som skjer.
Resultatet blei «Hyttebok frå helvete», ei svært morsom og litt sint bok om vår tid og vårt merkelige forhold til naturen.
Denne kvelden fortel han om turen, om naturen og om overraskande mykje anna som du ikkje trudde hadde noko med saka å gjere.
Det blir stand-up. Det blir vitsar. Det blir tull. Det blir eit par uventa harde utfall mot alle som liker fjell betre enn folk.
Ordinærpris: kr 415,- / ABBL-pris: kr 300,-

Trygve Kongshavn – musikk for barn 4–10 år
For liten og for stor er en barneplate og et show beregnet på hele familien, og passer spesielt bra
for barn og unge i alderen 4-10 år. De fremfører sanger som «Æsj, bæsj, promp og fis» som handler
om ord vi ikke får si i pene selskaper. «Fy, fy skamme» om alt barn ikke får lov å gjøre. «Tellesangen»
– man lærer å telle fort til en million, og «Gravide menn», om menn med store mager og tynne
ben... Musikken er variert i sjanger og uttrykk med fokus på fantasi, lek, følelser og masse humor.
Ordinærpris: kr 155,- / ABBL-pris: kr 95,- / Barnebillett kr. 100,-

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.
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www.bmscandinavia.no
tlf 67521980

Utleie:

Vedkløyver • Jordfreser

Plenrulle • Plenlufter/mosefjerner
Pigghammer + mye mer....

Tidsriktige avfallsløsninger
BM Scandinavia AS med fellesløsninger for husholdningsavfall
Med våre brannsikre/skadedyrstette skap, samt helt eller delvis
nedgravde containere

www.mower.no
Tlf. 67 54 82 00 - Frøytunveien 6 1357 Bekkestua

Se våre produkter på vår hjemmeside www.bmscandinavia.no
eller ta kontakt med vårt kontor 67 52 19 80

Skadedyrstett
Isolerende ved varme sommerdager reduserer vond lukt
Låsbart
Rustfritt

Når kunnskap, kvalitet og service teller!
Vi leverer alt innen glassrelaterte produkter og tjenester.
www.glassmester1.no/oslo-akershus
Velkommen innom:
Ensjøveien 14, 0655 Oslo
Bærumsveien 300, 1344 Haslum
Kloppaveien 10, 1472 Fjellhamar

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
lokalkunnskap om ditt nabolag og er en leilighetsekspert.
Det hele starter uforpliktende med en verdivurdering
Kontakt oss på abbl.no

Kontakt oss :
Epost: post@glassmester1.no
Telefon: 04 365

ABBL EIENDOMSMEGLING
- leilighetseksperten

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

abbl.no
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OPPGRADERING
til nytte og glede
Bondibråten Boligsameie ligger flott til i idylliske
omgivelser, med kort vei til Asker sentrum. Sameiet
er meget velholdt og har de siste årene planlagt
og gjennomført flere oppgraderinger. Sist ut er utskifting
av dører og calling-anlegg for alle leilighetene.
Styreleder Magne Hinderaker er fornøyd med de flotte inngangspartiene. Her sammen med ABBLs Ragnhild Valtysdottir.

Styreleder Magne Hinderaker forteller at
det viktigste de gjør for å sikre god drift
av sameiet, er å ha gode planer og å gjøre
grundig forarbeid før et prosjekt settes
i gang.
– Vi laget en 5 års vedlikeholdsplan i 2013.
Der kom det det frem hva som burde
gjøres og vi fikk et tidsperspektiv på opp
gavene. Når det gjelder oppgraderingen
av inngangspartiene, begynte det med
at en fire/fem inngangspartier hadde feil
fall og måtte gjøres noe med. Vi fikk lagt
flott belegningsstein og fant ut at dette
må vi gjøre med alle boligene, forteller
Hinderaker.

Det ene ledet til det andre
Etter å ha pusset opp selve inngangs
partiet, ble det bestemt at også dørene
burde skiftes. Det ble satt opp en
prosjektgruppe som jobbet med forslag
til hvordan dører og låssystemer skulle
skiftes.
– Det gjaldt å få med flest mulig, det
er viktig å forankre slike prosesser, sier
Hinderaker. En interiørarkitekt i sameiet
fikk en konsulentrolle. – Det var en trygg

het å få med en som selv bor i sameiet, vi
visste at hun ville gjøre dette på en best
mulig måte.
Det ble laget et forslag og innhentet
tilbud på nye dører med elektronikk
og porttelefoner.
Valget falt på Assistent Partner, som
overbeviste i en kombinasjon av pris
og kvalitet.

som oppsparte midler i sameiet og det
ga ingen økning i fellesutgifter.
Suksesskriteriene var i følge styrelederen
skikkelige og gode tegninger av alternati
vene som skulle velges.

F

ØR

God gjennomføring
Teknisk rådgiver i ABBL, Ragnhildur Valtys
dottir, har bistått sameiet med prosessen.
Hun er imponert over sameiets måte å
gjennomføre prosjektene sine på.
– Det som kjennetegner dette sameiet, er
at de gjør gode forundersøkelser, trekker
inn fagfolk som rådgivere, og at det er

– De hadde det klart beste tilbudet og
kunne levere hele prosjektet. Dessuten
hadde de veldig gode referanser og var
gode på dørelektronikk. Vi var veldig godt
fornøyd med jobben de gjorde, forteller
styreleder Hinderaker.

Eget design
– Vi designet dørene selv, noe jeg mener
var avgjørende for at alle i sameiet skulle
bli fornøyd. Vi møttes en helg i styrerom
met, der det ble presentert fem alterna
tive design på dører og presentert fire
alternativer for porttelefonløsning. Ett
alternativ skilte seg klart positivt ut og vi
fikk et enstemmig vedtak på jobben. Det
kostet to millioner kroner som vi hadde

ER

ETT

opplyste forslag som legges frem før be
boerne skal stemme, sier Ragnhildur. Hun
har dessuten sans for at det gjøres både
større rehabiliteringsoppgaver så vel som
rene hygge-prosjekter som er med på å
løfte det visuelle inntrykket av sameiet.

Prosjektledelse er ikke for alle

– Jeg tror det er lurt å fordele innsatsen
på både større og mindre oppgaver. Opp
gaver som å kantlegge et bed eller skape
sittegrupper og lekeområder på felles
arealet koster ofte ikke så mye å gjennom
føre, men betyr mye for folks motivasjon
og velvilje, beskriver Ragnhildur.

– Mange av de som jobber i boligsameiets
styre har gjerne full jobb ved siden av sine
styreoppgaver, det kan fort bli litt i meste
laget når telefonen ringer støtt og du skal
ta beslutninger om tekniske eller estetiske
valg på kort tid, sier Ragnhildur.

Styreleder Magne Hinderaker mener
det er viktig å kartlegge behovene som
beboerne opplever å ha. – Da jeg kom inn
i styret, hadde vi en spørreundersøkelse
der sameierne var ganske unisone på at
dører og vinduer var høyt på ønskelisten.
Vi bestemte oss for å vente fem år, slik at
gammelt lån var nedbetalt og vi kunne
refinansier våre lån for å få til det vi ønsket.
Planlegging både av prosjekter og øko
nomi er viktig. Da unngår man for mange
overraskelser, mener Hinderaker.

På Bondibråten har de opparbeidet
seg mye erfaring med rehabiliterings
prosjekter, men det er ikke alle sameier
som har kapasitet eller fagkunnskap for
slike oppgaver.

Det er mange sameier som vil ha god
nytte av en uavhengig rådgiver. ABBL har
en egen prosjektavdeling som bistår styret
i alt fra prosjektplanlegging, tilbudsinn
henting og byggherrebistand.
Har ditt boligselskap behov for bistand?
Kontakt Atle Simonsen på:
atle.simonsen@abbl.no
eller ring: 67 57 40 16

Ring 48 300 500
og få gratis befaring!

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

-30%

UTVALGT SOLSKJERMING

ABBL NYTT

Send løsningsforslag innen 1. juli 2018 til: hme@abbl.no og bli med i trekningen.

-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.

En av markedets beste forsikringsordninger

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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Finn løsningsordet til bildet og vinn en ABBL-trillekoffert

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

Asker og Bærum Boligbyggelag samarbeider med Tryg. Det gir
deg som er medlem ekstra gode fordeler og gunstige tilbud på
forsikring.

|

Kryssordforfatter: Rolf Bangseid
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Oppskrift: www.matprat.no
Foto: Sara Johannessen

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

wiig.no

67 57 20 20

TAKST
SENTERET
TAKSTMENN I KONTORFELLESKAP

TAKSTSENTERET
består av
NTF-autoriserte takstfirmaer.

Telefon 67 12 41 12

Gratinerte østers

Ventilasjon bolig
Teknisk service og filter
Ventilasjon næringslokaler
Blikkenslagerarbeider
Varmegjenvinning
Takomlegging

MATtips

Friske østers er en eksklusiv delikatesse som
man gjerne betaler godt for. Men har du mulig
het, kan du plukke dine egne langs kysten.

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

Tette Rør?
Tette Rør?
Rør?
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Rør?
Tette
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Biologer gir svar!
Nøytrale råd uten
økonomisk interesse
i sanering.

kunne DIN
annonse stått

Vi utfører:
- skadeutredning
- dokumentasjon
- prøveanalyser
og anbefaler
utbedringstiltak.
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Vi utfører alt innen
rørleggerarbeid
med egen
serviceavdeling. �Graving

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

post@mycoteam.no
www.mycoteam.no

Fremgangsmåte

• 12 stk ferske østers

1.	Temperer smøret en stund før det skal brukes og forvarm
ovnen til 250°C.

(til ca 4 personer)

www.takstsenteret.no
post@takstsenteret.no

Døgnvakt
67Rør?
56 48 48
Tette
Tette
Rør?

Sopp, råte,
fukt, mugg,
og insekter ?

Ingredienser
• 100 g smør
• 100 g loff
• 4 ss finhakket frisk gressløk

2.	Åpne østersene og hell vekk vannet som er i dem.
Pass på at innmaten er helt løs, og plukk ut løse deler
av skallet. Legg skjellene i en ildfast form.
3. Bland smør, finkuttet loff og gressløk.
4.	Klem ut små kaker av gratineringsmassen og legg dem
som ett lokk over østersen.
5. Gratiner til de har fått en gyllen farge på toppen.

Sjømat-tips Av Hilde Bringsli

Vann og Avløpsteknikk AS

Vann og
Avløpsteknikk
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Slependveien
33 - 1338 SandvikaAS
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Avløpsteknikk
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www.baerumror.no
Nesveien 19 - 1344 Haslum

Slependveien 33 - 1338 Sandvika
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Slependveien
3333- -1338
Sandvika

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

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

06-03-07 15:55:16

Klassisk tilbehør til rå østers
Finkutt ca. 1/4 sjalottløk og bland den med
ca. 2 ss rødvinseddik, 4 ss god olje, litt salt
og pepper.

Vin og skalldyr

Som medlem i ABBL, får du 10%
på ordinære varer hos Plantebørsen.
Husk å vise frem medlemsbevis.

Er du interessert i å lære mer om hva slags vin
som passer til skalldyr, kan du gå inn på 
www.vinmonopolet.no og søke på skalldyr
skalaen. Denne graderer skalldyr og drikke
etter smaksintensitet og den forklarer hvordan
tilberedning og tilbehør påvirker smaken.

Kraft av skall
St.Hallvards vei 23, 3414 LIER, Tlf. 32 84 54 30, www.planteborsen.no
Åpningstider: Man-fre 9-20. Lør 9-18. Søn 12-18

BRUK FAGHANDELEN NÅR DU SKAL ANLEGGE HAGE

Tar du vare på noen av skallene kan du lage
en herlig suppekraft

FORSIKTIGHETSREGEL
Husk at du aldri må spise åpne eller skadede skjell.
Alle skjell som spises skal være hele og lukket.

Blåskjellvarsel
Mattilsynet har laget en app som viser om blåskjellene
er trygge å spise der du er. Du kan også ringe blåskjelltelefonen på: 820 33 333.
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Tips til planting i krukker
INTERIØR-nytt

1.	Hvis du skal ha flere planter i en krukke, ikke plant for tett,
husk at blomstene vokser seg til.
2.	Hold deg gjerne til én sort, eventuelt blomster som går ton-iton.
3.	Skal du plante i gamle krukker, husk å rengjøre dem, særlig
på innsiden.
4.	Det er viktig med drenering og krukker med hull er de beste.
Har ikke krukkene hull, må du legge et lag lecakuler i bunnen.
5.	Bruk god plantejord og bland gjerne inn litt sand (sand hol
der på vann).
6.	Det er lettere å holde en jevn fuktighet i store krukker, så skal
du være borte store deler av sommeren bør du holde deg
unna de små krukkene.
7. Gjødsle plantene, gjerne med langtidsgjødsel.
8.	Skal du på ferie kan du vanne blomsterkrukkene godt før
du drar og flytte dem til en skyggefull plass. Du kan også
kjøpe en ferievanner, en liten tut med små hull som du skrur
på brusflasker med vann. Ferievannere får du bl.a. kjøpt hos
Mester Grønn.
9.	Det kan også være lurt å sette krukkene på underskåler da de
fungerer som små vannreservoarer.

Frodig planteliv
Av: Hilde Bringsli / Foto: Mester Grønn AS og Hilde Bringsli

Har du tenkt på at planter ikke bare representerer noe vakkert for øyet,
men også duft, bevegelse og lyd? Nå er tiden inne for å skape
et frodig liv i hagen eller på balkongen.

Hilde Bringsli

Slik sår du frø
 vis du har lyst til å kjenne på gleden over å dyrke fram dine
H
egne planter og blomster, gå for frø. Tidspunkt for såing varierer
fra plante til plante, så det første du må gjøre er å sjekke bak på
frøpakken. Hvis du for eksempel skal dyrke urter og salat, er det
enkelte sorter du kan så gjennom nesten hele sommersesongen.
Slik gjør du det
1. Fyll små potter med jord.
2.	Trykk lett og vann. Jorden skal bare bli lett fuktig.
3.	Lag hull i jorden med en blyant, slipp frøet nedi og legg over et
tynt lag med jord/sand.
4. Små frø: ha 4-5 per potte. Store frø: 2-3 per potte.
5.	Sett pottene på et lyst sted, ikke i direkte sollys, med plast over.
Temperaturen bør ligge på 20-24˚C.
6. Sett ned merkepinner med plantens navn.
7.	Hold plantene fuktige, men pass på å ikke gi dem for mye vann.
8.	Etter hvert som spirene vokser, tar du plasten til side og lar dem
få luft. Gjør dette gradvis, før du fjerner plasten helt.
9.	Når du har fått 2-3 solide blader er plantene klare for ompotting.

Slik potter du om

Pynt kaken med blomster

1.	Fyll ny næringsrik jord i litt større potter og vann
godt.
2.	Plantene flyttes ved hjelp av en liten flat pinne, vær
forsiktig med røttene.
3.	Lag et passe stort hull i jorden og sett planten ned.
Trykk forsiktig jorden rundt planten.
4. Planten skal settes like dypt som den har stått før.
5.	Temperaturen skal nå ligge på ca. 17-18 ˚C, men
plantene skal fortsatt ha mye lys. Hvis plantene
settes for varmt og med for lite lys, vil de vokse for
raskt og bli tynne.
6.	Før du setter plantene ut for godt, enten i bed
eller i potte, må du gi dem en gradvis tilvenning.
Sett plantene ut noen timer om dagen, men ikke
før gradestokken viser 10 grader eller mer.
7.	Når faren for nattefrost er over kan du sette ut
plantene for godt.

 et er vakkert å pynte kaker med blomster. Her
D
er noen forslag til hvilke du kan bruke:
•
•
•
•
•
•
•

stemor (men unngå de gule)
knollbegonia
blomkarse
roser (Rosa hybrida)
ringblomst
kornblomster
tagetes (fløyelsblomst)

Vis forsiktighet
Merk deg at du ikke bør spise noen av disse
plantene ukritisk. De fleste ikke er produsert
for å spises, og dermed heller ikke kontrollert
med tanke på mattrygghet. Det betyr at de kan
inneholde f.eks. sprøytemidler. Bruk plantene
først og fremst til pynt og les deg opp de ulike
sortene dersom du skal spise dem.

For rikere blomstring

 nip av visne blomster gjennom hele sommeren, da fremmer du ny
K
blomstring. Mange sommerblomster tåler godt å bli skåret tilbake,
også det gir ny blomstring.

Mer informasjon
om planter og sikkerhet:
Giftinformasjonen, tlf.: 22 59 13 00
eller: helsenorge.no/Giftinformasjon

Disse plantene er det ekstra viktig å knipe av visne blomster:
•
•
•
•

Campanula
Margeritter
Pelargonia
Petunia

• Hagenellik
• Viola
• Stemor

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.

