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LEDER

I februar 2017 hadde vi et liten periode
med prisfall i boligmarkedet, men
allerede samme høst begynte markedet å ta seg opp igjen. I 2018 har vi
hatt en positiv prisutvikling, men i løpet
av høsten har vi fått en svakt fallende
tendens. Videre ut over året spås det
en utflating.
Boligmarkedet er ikke «dårlig», snarere
tvert om, det har i løpet av 2018 vært
svært gode omsetningstall. Det vi ser
nå er et marked som er i relativt god
balanse. Det er bra utbud av boliger,
men kjøperne er litt mer avventende,

noe som betyr at de som skal selge må
være litt mer tålmodige enn før.

Vi vil trolig få færre boliger i salg fra
slutten av 2019 og gjennom 2020.

Det var i 2016 og første del av 2017 oppstart av svært mange boligprosjekter. Det
er en av grunnene til at det i 2018 har vært
mye boliger ute i markedet. Det forventes
fortsatt en del ferdigstillelser i 4. kvartal
2018 og i 1. kvartal 2019. De som overtar
nye boliger, skal gjerne selge sine eksisterende boliger, slik at det fortsatt trolig
blir mye boliger ute i markedet. Samtidig
var det oppstart av få nye prosjekter i siste
halvår 2017 og i 2018, slik at det blir lite
ferdigstillelser i annet halvår 2019 og i 2020.

Jeg tror rentehevingen fra Norges Bank
har betydd relativt lite og at boliglåns
forskriften er noe man nå har vent seg
til. Enhver innstramming medfører alltid
at noen faller av, men hovedgrunnen til
at markedet nå er i balanse, er altså at
utbudet har vært høyt.

ANNONSESALG:

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

Les mer på boligalarmbrannvesenet.no
Pb 80, 2260 Kirkenær. - Tlf. 62 94 69 72

www.hsmedia.no

I boligmarkedet er det mye psykologi,
og den fungerer egentlig motsatt av hva
som er rasjonelt. Når boligprisene stiger,
strømmer kjøpere til og forsterker prisstigningen. Når boligmarkedet viser tegn til å
falle, prøver kjøperne å vente ut markedet, noe som forsterker tendensen. I slike
situasjoner har medias oppslag ekstra stor
påvirkningskraft.
I et marked med godt utbud og utflating
av priser, blir de som går ut med for høye
priser på nye prosjekter, straffet hardt.
I september la ABBL, sammen med
PEAB og NorgesGruppen ut et prosjekt
i Nadderudveien 1 på Bekkestua. 48 av
i alt 58 leiligheter ble solgt i løpet av
halvannen time – på første salgsdag! Ikke
noen tvil om at vi traff markedet perfekt
der.

Treff lokalmarkedet i Asker
og Bærum på hjemmebane!

Kontakt oss nå for et godt tilbud
på annonsering.
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«ABBL nytt» – medlemsblad for Asker og
Bærum Boligbyggelag utgis fire ganger
per år og har et opplag på ca. 28 000
eksemplarer.

|

Tlf: 66 76 42 75

Øvrige prosjekter er blitt lagt ut av andre
utbyggere i samme tidsrom. Noen har
solgt en del, andre har solgt svært dårlig.
Mediene har stor makt når det gjelder
å styre markedet. Avisenes oppslag kan
dra interessen for et prosjekt opp eller
ned, alt etter hvilken vinkling som brukes
i reportasjene og overskriftene.
Her har Budstikka et litt splittet journalistisk syn. Dels skriver Budstikka om nyheter
i boligmarkedet, hvor det leveres sedvanlig god journalistikk. S
 amtidig legger
Budstikka ut sponsede artikler i sine
Bo-trend og Livsstil spalter. Dette er ren
journalistisk produktplassering. De skiller
seg fra vanlige reklamer og rubrikkannonser ved at de er produsert i en fortellende
journalistisk form. Grensen mot markedsmanipulasjon er tynn. I et labilt marked
kan slike artikler gi o
 mtalte prosjekter et
løft, på bekostning av andre prosjekter.
Betalt produktplassering virker. Fordi
oppslagene er skrevet som journalistiske
artikler, gjerne med litt euforiske opp
levelser i «jeg form» fra journalisten, har
leserne «guarden» litt mer nede, enn om
det hadde vært en rubrikkannonse.

Adm. dir.
Erling Rein

Formelt har Budstikka sitt på det tørre,
ettersom det står i venstre hjørne av
spalten at dette er en annonse, men
i form prøver artikkelen å se ut som
journalistikk.
Alle vet at når de leser et ABBL-nytt, vil
det være positiv omtale av ABBL, da har
de naturlig «guarden» oppe. På samme
måte, skjønner man at det i OBOS bladet
vil være positiv omtale av OBOS. Jeg tror
derimot ikke at lesere av Budstikka har
«reklamebrillene på» når de leser artikler
om boligmarked eller lokalområder
i Bo-trend og Livstils spaltene.
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48 av 58
leiligheter
revet bort

Salgssuksess
på Bekkestua!
6. september var en dato mange hadde
ventet på, da gikk nemlig startskuddet
for salget av boliger i Nadderudveien 1
på Bekkestua.

Det har vært en lang vei frem mot salgsstart, men den som venter
på noe godt venter som kjent ikke forgjeves. Gleden var stor både
hos oss og medlemmene som hadde fulgt prosjektet over tid, da vi
like før sommeren kunne gå ut med endelig dato for salgsstart.
I august ble det avholdt tre tomtevisninger der rundt 200 nysgjerrige boliginteressenter var innom. Dette resulterte i nærmere
130 søknader. Da den store kvelden kom var ventetid og utsettelser
glemt, nå var det endelig tid for å sikre seg drømmeboligen!
Det var en spent og forventningsfull forsamling som fylte salen
på Bekkestua bibliotek. «Vil ansienniteten min holde for å få mitt
førstevalg?» var nok en tanke som gikk gjennom mer enn ett hode
før valgprosessen startet.
Nettopp ansiennitet er et nøkkelord her. Som mange kjenner til, er
det nettopp hvor lenge du har vært medlem i ABBL som avgjør når

det er din tur til å velge bolig på valgmøtet. På den måten blir hele
prosessen ryddig og oversiktlig for alle parter. Hos oss trenger du
ikke ligge i sovepose utenfor salgslokalet eller trekke lapp fra en
bolle. Er du medlem har du mulighet!
Totalt var 58 leiligheter til salgs, og da røyken hadde lagt seg
var 48 av dem revet vekk! Mange ønsker naturligvis den samme
boligen, men det viste seg at interessen var fordelt utover nesten
alle leilighetene. Dette kan ikke kalles annet enn en salgssuksess!
Det som var spesielt hyggelig denne kvelden var at det ikke bare
var de med lang ansiennitet som fikk sine førstevalg. Faktisk hadde
vi et lykkelig par med cirka 14 dagers ansiennitet, som sikret seg
nettopp den boligen de ønsket seg aller mest.

Nadderudveien 1 – et samarbeidsprosjekt:
I boligselskapet Solligården Bolig DA
samarbeider Peab Eiendomsutvikling
(50 %), NorgesGruppen (30 %)
og ABBL (20 %) om boligprosjektet
Nadderudveien

Tiden fram til salgsstart i et boligprosjekt er fylt med masse
aktiviteter og hyggelige kundemøter. Dette gir oss en unik
mulighet til å bli nærmere kjent med medlemmene og lære
hva som er deres ønsker og behov.
Kunne du tenke deg en ny, sentralt beliggende bolig på
Bekkestua? Det er ikke for sent! Bla til side 9 og les mer
om vårt neste prosjekt; Nye Egne Hjem.
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NYTT om juniormedlemskap
En vedtektsendring gir nye regler for ABBL-medlemskap
for barn og unge, et såkalt juniormedlemskap.

Fra nyttår slipper ABBL-medlemmer under 23 år å betale
kontingent. Ved en innmelding vil det kun være en andelskapital
på kr 300,- som skal betales ved innmelding. Deretter vil det
være gratis kontingent frem til det året medlemmet fyller 23 år.
ELLE mELLE

VEDLIKEHOLDSFRIE VINDUER
TILPASSET DIN STIL
H-vinduet+ er vedlikeholdsfrie kvalitetsvinduer i PVC som verken
trenger skraping eller maling. For den som vil spare både tid og penger.

Hensikten er å forenkle prosessen og å gjøre det lettere for unge
i Asker og Bærum å skaffe seg en fordel på boligmarkedet.
– Mange ser dette som en fin gave til barn og barnebarn til
dåp, konfirmasjon, bursdag eller jul. Medlemskapet samler inn
ansiennitet år etter år. En dag kommer medlemskapet godt til
nytte når det er tid for å skaffe seg bolig, forteller Anne Marie
Knudsen.
Det gjelder noen særskilte regler for et juniormedlemskap.
– Når medlemmet har kontingentfritak, kan det ikke overdra
medlemskapet til andre. Dersom man i dag har et medlemskap

hprodukter.no

for barn/ungdom som man ønsker å overføre til et annet familie
medlem, må det gjøres før årsskiftet, sier Knudsen.
Et medlemskap i ABBL gir mange muligheter. I tillegg til å gi en
fordel på boligmarkedet, får du mange fordeler som vi har fremforhandlet. Det kan være rabatt på å ta førerkort hos Wright Trafikkskole, meget gode tilbud på Kulturhuset i både Asker og Bærum,
rabattert pris om du må bytte glass på mobilen hos Mobilfikser’n
og enda mange flere tilbud som du finner på
www.abbl.no.
– Dette er en hyggelig investering i de unges mulighet på boligmarkedet, avslutter Anne Marie Knudsen.
For spørsmål ring Anne Marie Knudsen
på telefonnummer: 922 57 155
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44 nye leiligheter
sentralt på Bekkestua!

Som medlem av ABBL har
du forkjøpsrett til ca. 1 900
boliger. 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 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

2018

Nye Egne Hjem ligger på hjørnet Jens Rings vei / Bærumsveien og blir en naturlig forlengelse av den nye
bebyggelsen i prosjektet Nadderudveien 1. (Illustrasjon, tomtegrenser er ikke relle.)

Fikk du ikke kjøpt leilighet i Nadderudveien 1?
Nå får du en ny mulighet til å sikre deg drømmeboligen!
I samarbeid med Peab Eiendomsutvikling skal vi oppføre 44 nye, lekre leiligheter
i gangavstand til «alt» på Bekkestua. Planlagt salgsstart er første halvår 2019.
Medlemmer i ABBL får førsterett til å velge bolig etter ansiennitet og til fast pris.

Vil du bli holdt oppdatert om fremdriften i prosjektet?
Send en epost til post@abbl.no, så registrerer vi deg på interessentlisten.

Har du spørsmål om bruk av forkjøpsrett
kan du kontakte

Anne Marie Nesse Knudsen
– tlf. 67 57 40 69
EIENDOMSUTVIKLING
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ABBLs prosjektdirektør på skolebenken:

Pris for BESTE STUDENT
Aleksander Ekeberg hadde jobbet som jurist og advokat i ABBL i 11 år da han i august
2017 startet etterutdanning innen eiendomsutvikling ved Senter for Eiendomsfag. Fra
januar 2018 skulle han overta roret som prosjektdirektør, og lede ABBLs boligprosjekter.
I september 2018 ble Ekeberg tildelt prisen for «Beste student» under Eiendomsuka 2018.
– Denne prisen var vel fortjent, sa Bjørg Totland, daglig leder i Senter for eiendomsfag.
Økt kompetanse

PORTTELEFON OG ADGANGSKONTROLL

Senter for Eiendomsfag tilbyr tilleggsutdanning for de som
har en utdannelse eller arbeidserfaring innen eiendom fra før.
Ekeberg gjennomførte et utdanningsløp som kalles «bransjeutdanning i eiendomsutvikling». Dette består blant annet av
markedsanalyse, prosjektutvikling, kalkyler og risiko.
Ekeberg sier at han som fersk leder er glad for å ha et solid apparat
rundt seg på prosjektavdelingen. – Men jeg så det som helt nødvendig å få påfyll av relevant kompetanse, for å forberede meg på
de nye ansvarsområdene jeg ville få som prosjektdirektør og gjøre
meg i stand til å lede og utvikle avdelingen på best mulig måte.
På spørsmål om hva som var den største motivasjonen for etterutdanningen, svarer Ekeberg at oppgradert kompetanse vil bidra
til at ABBL får bygget enda flere boliger til medlemmene sine
gjennom godt planlagte og gjennomførte prosjekter.

Jobb og studier
Det kan kanskje friste mange å gå tilbake til studentlivet, men
Ekeberg advarer spøkefullt: Når man også er i full jobb, er det
mer hard jobbing og mindre fest enn man husker fra studietiden.
I siste semester var han i tillegg til deltidsstudiene også fersk i en
krevende rolle som prosjektdirektør.

POSTKASSER

Hver fjerde uke var det undervisning mellom to og fire hele
dager. I tillegg kom egenstudier og eksamener. Deltakelse alene
er tidkrevende og det stilles tøffe krav til utmerkelsen. Kandidaten må de siste par årene ha tatt eksamen eller fagtest i minst
fire utdanningsmoduler. Kandidaten må ha oppnådd det beste
karaktersnittet blant samtlige studenter i samme periode.

Felles innsats og engasjement

Assistent Partner er registrert elinstallatør og leverandør
av tradisjonelle elektro- og låsesmedtjenester, med
dørautomatikk, porttelefon, adgangskontroll og elektroniske
låsesystemer som spesialfelt. Vi leverer også postkasser
med elektronisk lås tilpasset adgangskontroll-systemet.
Ta kontakt på tlf. 48 10 11 00 for gode tilbud.
SVELVIKVEIEN 61, 3039 DRAMMEN | TVETENVEIEN 157, OSLO | TLF. 48 10 11 00 | ASSISTENTPARTNER.NO

Bjørg Totland berømmer ABBL, som har gitt Ekeberg mulighet til
å følge deltidsstudier ved siden av jobb. Ekeberg understreker at
dette ikke hadde vært mulig uten godt samarbeid. – At det var
mulig å prioritere tid til videreutdanning, er særlig takket være
tidligere prosjektdirektør Søren Pedersen, som tilbød seg
å hjelpe med å dra lasset litt lenger, etter at stafettpinnen formelt
var sendt videre. Men også resten av avdelingen sto på litt ekstra
i denne perioden. Det er jeg naturligvis takknemlig for. Dette
viser at ABBL er en arbeidsplass der det er mulig å vokse og
utvikle kompetansen.

ABBL er svært imponert over Ekeberg, og stolte over å ha pris
vinneren med på laget. Med de kravene som stilles både til kompetanse og tidsbruk, vitner denne prisen om en solid prestasjon.
Ekeberg legger beskjedent til at det er utrolig hva man får til når
man driver med noe som er så gøy som å bygge boliger.
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TOTALLEVERANDØR AV BAD

• Servicerørleggere
• Tømrere
• Flisleggere
• Butikk
10% rabatt for
Rørhandel

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

ABBL-medlemmer!

!
Gratis befaring
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

Kveldskurs for styremedlemmer
ABBL tilbyr i høst kveldskurs for styremedlemmer i
boligselskaper som benytter ABBL som boligforvalter.
Temaer for kursene er:

– PRAKTISK STYREARBEID (årshjulet)
– STYREPORTAL

http://kundesider.net/31227_Lommedalen/Logo/html01/[26.09.2014 12:20:07]

Kveldskursene gjennomføres i små grupper
(10–15 personer i hver gruppe), slik at det skal være
enkelt å nå frem med spørsmål.
Vi har satt opp to alternative datoer for hvert tema.
Dersom det viser seg å være stor interesse, vil vi
sette opp flere kurskvelder. Kursets varighet blir
ca. 2 timer.
Kaffe, forfriskninger og litt å bite i vil være tilgjengelig
i løpet av kurskvelden.
Påmelding:
Nærmere beskrivelse av kursene samt påmelding,
se www.abbl.no/Boligforvaltning/Kveldskurs 2018
Frist for påmelding: 20.11.18

TEMAER:
STYREARBEID
Dato: 27.11.18 – kl. 18:00
Dato: 29.11.18 – kl. 18:00
STYREPORTAL
Dato: 27.11.18 – kl. 18:00
Dato: 29.11.18 – kl. 18:00
Kursets varighet:
Ca. 2 timer.

STED:
ABBLs LOKALER
Kinoveien 3 A
1337 SANDVIKA
DELTAKERAVGIFT:
Kr 1 500,- per person,
inkludert diverse
forfriskninger i løpet
av møtet.
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Asker kulturhus og ABBL
har inngått et samarbeide som
gir deg gode medlemsfordeler!
Asker kulturhus ligger midt i Asker sentrum – og har et stort og variert program. Som medlem
i ABBL får du 30% rabatt på en rekke av våre forestillinger. Billettene kjøper du på askerkulturhus.no
og eller i billettluken - du benytter kodeord “abblkultur”. ABBL kort må fremvises ved inngangen.

TANGO: FORESTILLING MED EL MURO OG CYRENA & STEINAR
16. NOVEMBER – 245,- (ORD. 350,-)
KLASSISK: HÅKON KORNSTAD TRIO
21. NOVEMBER – PRIS 230,- (ORD. 330,-)

30%

30%

JAZZ: NILS PETTER MOLVÆR / GEIR SUNDSTØL
7. DESEMBER – PRIS 230,- (ORD. 325,-)

HØSTEN 2018 I ASKER KULTURHUS

30%

JULEFORESTILLING: NATT I NISSELAND #2
8. DESEMBER – PRIS VOKSEN 245,-/BARN 175,- (ORD. 350,-/245,-)
STAND-UP: JOHAN GOLDEN
26. JANUAR – PRIS 275,- (ORD. 390,-)

30%

30%

Gå inn på askerkulturhus.no for kjøp av billett. NB: Begrenset antall billetter.
Tast inn kodeord “abblkultur” for aktivering av rabattert arrangement.

Rabatten
gjelder for
inntil 6 billetter
pr. forestilling

SMART MED NYHETSBREV Påmelding: askerkulturhus.no
Melder du deg på vårt nyhetsbrev får du muligheten til å kjøpe billetter til forestillinger
før alle andre, spesialtilbud og de siste nyhetene. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram
– da er du til enhver tid oppdatert på alt det som skjer i det fineste huset i Asker.

MATIN
EL

É

BARS

14

#finestehusetiasker
For billetter og hele programmet se askerkulturhus.no
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ER DU UNG I ASKER
OG TRENGER BOLIG?
Stiftelsen Ungdomsboliger i Asker
kan tilby 2-roms leiligheter for utleie
på Gullhella og i Heggedal.
Leiepris: Fra kr 5 675,- til kr 8 000,- pr. måned.
Kriterier for tildeling:
•	Søker må være under 35 år
(ved kontraktinngåelse)
•	Minimum 5 år botid eller dokumentert
arbeidssted i Asker
• Betalingsevne (må dokumenteres)

La fagfolk sjekke avløpsrørene før det er for sent
Avløpsrør i borettslag og sameier trenger regelmessig tilsyn. TT-teknikk har over 30 års erfaring
med rørinspeksjon og kontroll av avløpsrør. Med godkjent teknologi og flinke fagfolk kan vi
utføre både kontroll og fornying av rørene slik at man unngår ubehagelige overraskelser i fremtiden.

Gratis befaring
RØRINSPEKSJON

02490
RØRFORNYING

VEDLIKEHOLDSSPYLING

GRAVEARBEID
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RENT OG PENT med nedgravd avfallsløsning
Avfallshåndtering, det høres kanskje ikke så
spennende ut. Men fakta er at dette er viktig
både for miljø og trivsel. Et prosjekt som nettopp
er g
 jennomført på Gjettum viser at en nedgravd
løsning for avfallssortering også kan bli en positiv
oppgradering av utearealene.
Helgerud Borettslag på Gjettum har nettopp gjennomført et større prosjekt med
nedgravde løsninger for avfallssortering.
– De hadde et godt areal for en slik installasjon, med mange muligheter på tomten.
De har benyttet muligheten til å skape et
flott sted i tillegg til å få en god praktisk
løsning. Prosjektet er gjennomtenkt og
både beboernes og renovasjonsbilenes

behov er tatt på alvor, forteller Ragnhildur
i ABBLs avdeling for rehabilitering.
Borettslaget har prioritert sikkerhet og det
er skapt hyggelige uterom med stein
murer, en voll med hyggelig beplantning
og utebelysning.
– Ved siden av anlegget har de en stor
gressplen, og det er satt opp en hekk som

skjermer en nærliggende sosial samlingsplass med grill og benk. Jeg er veldig
imponert over det de har fått til i dette
borettslaget, de har virkelig tenkt på hva
de vil ha ut av området, både de praktiske
løsningene og estetisk, sier Ragnhildur.

En endring som berører mange
Fra våren 2017 ble det vedtatt at alle
husstander i Bærum skal følge den nye
renovasjonsordningen, som innebærer
kildesortering av mat- og restavfall, plast,
papir og papp. I den forbindelse fikk vi
en overgang fra sekker til beholdere. Ved
kildesortering utgår bruk av gamle søppelsjakter. De sameiene/borettslagene som
har felles avfallsløsning får to alternativer,
avfallsbeholdere eller nedgravd containerløsning. For boligselskaper med mer
enn 30 enheter, har kommunen anbefalt
nedgravd løsning.

Fordelene ved nedgravd løsning er at det
er plassbesparende, gir mindre lukt og
har et rimeligere abonnement. Nedgravd
løsning er særlig egnet for store enheter,
der mange kan dele på kostnaden.

– Når det graves i grunnen, vet man aldri
helt hva man kan finne. Med alle forundersøkelser og søkeprosess hos kommunen,
vil det å etablere en nedgravd løsning
naturlig nok ta endel tid, sier Ragnhildur.

Det er hjelp å få

Når arbeidet har kommet et stykke frem,
er det tid for den mer kreative delen av
prosjektet.

ABBL kan bistå i en prosess med ned
gravde løsninger. Erfaringen er at styret
ofte opplever det som en trygghet å ha
oss til å følge opp prosjektet.
– Innledningsvis tar vi en befaring og
vurderer plassering. Deretter innhenter vi tilbud og gjør en vurdering av de
tilbudene som kommer inn. Vi gjør en
innstilling og setter prosjektet i gang,
forteller Ragnhildur.
Det er viktig å ha en realistisk forventning
til prosjektet hva gjelder tidsbruk og pris.

– Mulighetene er jo mange, og med litt
planlegging og kreativitet kan man skape
et flott parkanlegg. Det blir veldig fint
med steinlagt grunn eller ny asfalt. Ellers
er det flott å ramme inn området med en
mur, en voll, eller plante hekk for å skape
et hyggelig sted. Det trenger ikke se ut
som en søppelplass, avslutter Ragnhildur.
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RABATTER 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
Adv. Kjell Holden
Kinoveien 3 A, 1337 SANDVIKA
Tlf. 95 78 15 15
www.kjellholden.no
•	Bistand uten kostnader
– begrenset til 1 time

BEGRAVELSESBYRÅ
Akasien Begravelsesbyrå AS
Asker sentrum:
Askerveien 50, 1385 ASKER
Tlf. 66 79 70 80 (døgnvakt)

Bærum:
Bærumsveien 375, 1346 GJETTUM
Tlf. 67 80 87 80 (døgnvakt)
Oslo:
2. etasje på Røa Senter
Parkering i kjelleren på senteret.
Vækerøveien 205, 0751 OSLO
Tlf. 23 22 13 10 (døgnvakt)
post@akasien.no
www.akasien.no

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

DEKK, FELGER, LAGRING

BILKOSMETIKK

Asker:

Dekk 1 Hvalstad:

Smart Repair

Lakkskader med og uten bulker, bulk
oppretting, lakkforsegling og lakkfornying

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

Avd. Hvalstad:
Brusetsvingen 25, 1395 Hvalstad
Tlf. 47 93 69 95

Bærum:

www.bilkosmetikk.no

NYTT
MEDLEMSTILBUD

Dekk 1 Stabekk:

Professor Kohts vei 83, 1368 STABEKK
Tlf. 23 89 88 35

• 20 % rabatt på veiledende priser

www.dekk1.com

BYGGEVARER

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

Asker Trelast A/S (XL BYGG)
Avd. Asker:
Skytterveien 121, 1386 ASKER
Tlf. 66 77 19 00
•	Trelast 15 %
(gjelder ikke impregnerte materialer
og innvendige paneler)
•	Maling 10 %
•	Byggevarer 15 %

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.

2018

Ørnulf Wiig Installasjon AS

RYDD & FLYTT

Glassmester 1, avd. Bærum

Postboks 93
1306 BÆRUM POSTTERMINAL
Besøksadresse:
Slependveien 48
Tlf. sentralbord: 67 57 20 20
Tlf. serviceavd.: 67 57 20 40
www.wiig.no

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

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

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

Postboks 16 Alnabru Bedriftssenter
0614 OSLO
Tlf. 22 21 77 35
E-post: rydd@online.no
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!

•	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

Tryg

GOLF

Kjøp av forsikring:
Jeff Pascual tlf. 965 09 571

Ballerud Golf og treningssenter

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
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(tidl. Bærum Glassmesterforretning AS)
Bærumsveien 300, 1344 HASLUM
Tlf. 67 53 71 10
E-post: baerum@glassmester1.no
www.baerumglass.no

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

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

www.ballerud.no

Grunnpremie på kr 259 beregnes
pr. forsikringsavtale

HAGESENTER

Egenandel ved skade er kr 4 000

Plantebørsen Brødr. Bergem AS

GARDEROBE

www.planteborsen.no

Garderobe-Mannen AS

• 10 % på alle varer

Billingstadsletta 11, 1396 BILLINGSTAD
Tlf. 67 53 10 90
www.garderobemannen.no
•	40 % på måltilpassede
skyvedørsfronter

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

2 0 1

L

■

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

EIENDOMSMEGLING

|

GLASS OG RAMMER

8

Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer
og netto prisede varer

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

nr. 4

FLYTTING / SØPPELTAXI

MED

• 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.
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Viktig beskjed!

Kanel Bakeri

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

07-18
09-18
10-17

KJØKKEN
Østerby Kjøkkenstudio AS

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

SMAK
Øl & akevitt med Halvor Heuch
Smak av et utvalg øl og akevitt som passer
til årstiden, sammen med smakebiter av
julemat. Kvelden ledes av en av landets
beste akevitteksperter.
6. desember

JAZZ
Nils Petter Molvær / Geir Sundstøl
Forestilling: 8. desember
JULEFORESTILLING
Natt i Nisseland #2
Forestilling: 8. desember

Hilde Louise Asbjørnsens julekonsert
(Jazz/Blues/Show)
Julejazz med stilsikker vokalist, backet
av hardtswingende toppband.

STAND-UP
Johan Golden
Forestilling: 26. januar

Forestilling: 6. desember
Barokkansk Jul med No. 4
(Pop & Klassisk)
En av Norges meste populære popgrupper
møter Barokkanerne i popmusikk før og nå.
Forestilling: 12. desember
Julekuppet (Barn/Familie)
En spenningsfylt, morsom og utradisjonell
juleforestilling for barn fra 3 år.

TEATER
Bærum Musikk- og Danseteater
MINI
Billetter bestilles på
www.baerumkulturhus.no
eller på tlf. 815 11 777
• 25 % rabatt på ordinær billettpris.
Max. 5 billetter pr. forestilling.

Forestilling: 15. desember

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.
Du kan kjøpe inntil 5 billetter til hvert
arrangement. Billetter er også en
strålende julegave!
SPANSK HELAFTEN
– Barcelona Guitar Trio & Dance
Møt Barcelona i Sandvika – spansk tapas
og et forrykende show
Forestilling: 24. november

Hovedøen Slynger Julen Inn
Et musikalsk overflødighetshorn
av cubanske rytmer
Forestilling: 30. november

Asker kulturhus

NYTT
MEDLEMSTILBUD

Billetter bestilles på
www.askerkulturhus.no
tast inn kodeord: abblkultur for aktivering
av rabattert arrangement eller kjøp billetter
direkte i Asker Kulturhus
Medlemskort må kunne fremvises
ved kontroll
•	30 % på billetter til en rekke forestillinger
i Asker kulturhus.
Du kan kjøpe inntil 6 billetter til hvert
arrangement.
Billetter er en strålende julegave!
TANGO
En forestilling med El Muro
og Cyrena & Steinar
Forestilling: 16. november
KLASSISK
Håkon Kornstad Trio
Forestilling: 21. november

LÅSESMED
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!
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Vi avslutter vårt mobile medlemskort fra 31.12.18. Løsningen har dessverre ikke fungert
slik vi ønsket. ABBL ønsker at ABBLs medlemmer skal få et funksjonelt og informativt
medlemskort for mobil.
Vi jobber i dag med å finne en erstatning og vil komme tilbake med informasjon så snart
vi har et godt alternativ til dagens løsning.

RABATTER for ABBL-medlemmer
KAFÉ

ABBL NYTT

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.

SPORT

TAKSERING

Frisk Asker

Jan-Terje Johansen
Takst & Rådgivning

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

MALING
Star Fabrikkutsalg

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

MINICRUISE
Stena Line Norge AS

Postboks 764 Sentrum, 0106 OSLO
www.stenaline.no

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

TILBUD

• 25 % på reparasjon av iPhone
• 10 % på reparasjon av andre mobilmerker

MOBILT MINILAGER
Lagerboks AS

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

Takstsenteret

Fagertunveien 1, 1357 BEKKESTUA
Tlf. 67 12 41 12

S. Sigvartsen Steinindustri A/S

www.takstsenteret.no

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

• 10 % på ordinær pris for takstoppdrag

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

TRAFIKKSKOLE
Wright Trafikkskole Asker

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

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

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

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

www.sigvartsen.no

Mobil Fikser’n

• 10% på ordinær pris for boligtakst

STEIN OG HELLER

Stor utstilling innendørs.

MOBILTELEFON

Tlf. 970 70 684
jtjtakst@gmail.com

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

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

VVS
Lommedalen Byggog Rørleggerbedrift AS (LBR)
Gamle Ringeriksvei 5, 1369 STABEKK
Tlf. 67 13 75 76
E-post: kontakt@rorhandel.com
www.lbor.no
• 10 % på rørleggertjenester		
• 10 % på VVS-utstyr og deler		
•	10 % på andre
håndverkstjenester
Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer
og netthandel
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Christina Norland
er fra 1. august ansatt som advokatfullmektig/prosjektutvikler i prosjektavdelingen. Hun har studert
jus ved universitetet i Bergen, der hun skrev masteroppgave i entrepriserett. Christina har tidligere
jobbet i ABBL som jurist. Christina er 29 år og kommer fra Nadderud.

Even Gorman
er fra 1. november ansatt som forretningsfører i forvaltningsavdelingen. Han har en bachelorgrad
i økonomi og forretningsjus fra Handelshøyskolen BI i Oslo. Even har tidligere jobbet i ABBL som
forretningsfører. Even er 33 år og kommer fra Bekkestua.

Tina Skarseth
er fra 1. august ansatt som forretningsfører i forvaltningsavdelingen. Hun har studert ved NTNU
i Trondheim, der hun skrev masteroppgave i eiendomsutvikling og forvaltning. Tina har også en
bachelor i eiendomsmegling fra Handelshøyskolen BI i Oslo. Tina er 24 år og kommer fra Eide
utenfor Molde

Mai-Linn Holdt

Full fart på Byfesten i Sandvika

er fra 1. august ansatt som forretningsfører. Hun har studert ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), der hun skrev masteroppgave i eiendomsutvikling. Mai-Linn har også en
bachelor i jus og ledelse fra Universitetet i Sørøst-Norge (HSN). Mai-Linn er 26 år og kommer fra
Nordstrand i Oslo.

Siste helgen i august var det igjen duket for folkefest i Sandvika by. Fantastisk stemning
og mange flotte innslag gjorde årets Byfest til en kjempesuksess!
Rekordmange hadde tatt turen til
Sandvika, og gatene var fulle av
barn og voksne som ville se, lukte,
smake og leke seg gjennom gatene.
Tradisjonen tro hadde ABBL stand i
gågaten. Vi kunne blant annet tilby
gratis medlemskap, cruise med
Stenaline for våre medlemmer, en
hyggelig boligprat, flotte yoghurt
begre og Legobygging. Veldig
mange tok turen innom standen
og rekordmange ville melde seg
inn som medlem i ABBL.
Sandvika Byfest har etablert seg som
en spennende møteplass for Asker
og Bærums befolkning, og som et
fantastisk sted for lokalt næringsliv
å få vise seg fram. I år som i fjor
var været godt og stemningen
fantastisk.

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
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ZAPTECs ladesystem gir raskest mulig lading av elbil og
utnytter tilgjengelig strøm på en kostnadseffektiv måte.
Lad raskere
Lad opp til 110km i timen (22kW) per ladestasjon
Utnytt strømmen
Dynamisk lastbalansering gir optimal utnyttelse
av tilgjengelig strøm
Automatisk strømstyring med bygget
Mål byggets effektforbruk med ZAPTEC APM
og tildel mer strøm til elbillading
1000 borettslag har ZAPTEC ladeystem
zaptec.no

Staten BRYTER loven
Finansdepartementet nekter boligbyggelagene på Romerike (BORI), Nedre Buskerud
Boligbyggelag (NBBO) og ABBL å starte bank, en bank som skulle gitt rimeligere
finansiering til borettslag og sameier. Dette til tross for at konkurrenten OBOS
har fått tillatelse til det samme.
BORI, NBBO og ABBL søkte i vinter om
tillatelse til å drive bankvirksomhet. Til
sammen representerer vi mer enn 80.000
medlemmer i Akershus, Buskerud og
Østfold.
Den planlagte Boligbanken skal ha utlån
til, og kapitalforvaltning for, borettslag
og sameier som sine primære oppgaver.
Vi ønsker å etablere en bank ettersom vi
ser at de eksisterende bankene opererer
med for høy fortjeneste på sine tjenester til sameier og borettslag. Vi vil lage
en bank som er skreddersydd til våre
forvaltningskunders behov, uten at de må
betale for en masse andre banktjenester
som de ikke trenger.
For å oppnå tilfredsstillende eierspredning
og uavhengighet for banken, vil ingen av
de tre boligselskapene eie mer enn 25 %
av aksjene og samlet eierskap for de tre
boligbyggelagene vil ikke vil overstige
60 %. Resterende 40 % av aksjene vil bli
solgt i markedet. Likevel mener departementet at eierspredningen er for liten.

Finansdepartementet ga i vår et avslag på
søknaden. Avslaget var dels begrunnet i at
departementet mente at å eie 25 % i banken, overskred eierbegrensningsreglene
og dessuten mente departementet at
det var for stor nærhet mellom bolig
byggelagene og forvaltningskundene.
Vi mener at Finansdepartementets
avslag både er brudd på norsk lov
og på EØS-retten.
I sommer tapte staten en sak om eier
begrensning i bank og ble dømt til å
betale kr 55 mill., fordi departementet
hadde nektet stifterne å eie mer enn 25 %
i bank. Departementet velger allikevel å
kjøre videre med de eierbegrensningene
som domstolen mener er ulovlig.
Avslaget på banksøknaden er dessuten en
ulovlig forskjellsbehandling, og innebærer
at Finansdepartementet legger til rette for
ulike konkurransevilkår mellom likeartede
aktører i det norske boligmarkedet.

Departementet ga i 2013, OBOS rett til å
eie 100 % av OBOS-banken og i 2014 ga
departementet OBOS-banken rett til å
levere banktjenester til sine forvaltningskunder. OBOS-banken markedsføres nå
som en integrert del av OBOS’ tjenester.
Vi mener avslaget på vår banksøknad er
underlig, når eierkonsentrasjonen hos
OBOS er vesentlig større, og kravet til
uavhengighet er langt svakere enn tilfellet
vil være i vår bank. Eiere i vår bank vil være
de tre samarbeidende boligbyggelagene
samt finansielle investorer.
I motsetning til hos OBOS, vil det i vår bank
ikke være samme eierinteresser i det enkelte boligbyggelag som det er i banken.
Vi ønsker, på vegne av våre medlemmer, å
konkurrere på like vilkår og vil derfor følge
opp saken rettslig. Vi sendte i sommer en
klage på Finansdepartementets avslag, og
vi avventer nå et svar. Samtidig forberedes
et søksmål mot staten og en sak for ESA,
som er vårt klageorgan i forhold til EU.
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Cort Adelersgate 33 Oslo, her har
vi levert nytt sinktak, nye tak- og
fasadevinduer samt puss- og
aluminiumfasade.

Når megler’n er god
er ALLTING godt

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

Det å kjøpe og selge bolig er en erfaring man gjerne gjør bare
noen få ganger i livet. Det kan oppleves som litt skremmende å
selge boligen sin. Man vet kanskje ikke hva som må gjøres, hvilke
regler som skal følges, hvordan boligen skal presenteres, hvor
mye man kan forvente å få for boligen, eller hvordan prosessen
foregår. Det er mange feller man kan gå i, og i verste fall kan man
bli stilt til ansvar for fra flere hundre tusen kroner til millionbeløp.
– De siste årene har det vært en utvikling i regulering av bolig
salg. Dette er noe vi ønsker velkommen, da alle skal kunne
oppleve trygghet rundt sitt boligsalg- eller -kjøp. Samtidig er det
et paradoks at det i samme periode har blitt åpnet for at privat
personer kan selge sin egen bolig. De siste årene har det kommet flere «selg din bolig selv» konsepter og noen meglerfirmaer
og eksterne aktører har begynt å utvikle egne løsninger for dette,
forteller daglig leder i ABBL Eiendomsmegling, Erik Kvam
Johansen.

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

ABBL NYTT

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

Noen av disse konseptene har vist at selv om man legger til
rette for å selge sin egen bolig, er det svært få personer som
faktisk velger å selge boligen på egen hånd. For de aller fleste
er boligen den største formuen man eier og skal man begi seg
ut i ukjent farvann, kan det være lurt å overlate jobben til en som
faktisk vet hva man gjør.
– For meg er det å holde visning en viktig del av jobben. Der
treffer jeg interessenter og noterer meg hvor de er i kjøps
prosessen og hvilke behov de har. Det å møte mange mennesker
samtidig og på en god måte på visning, innhente og gi riktige
opplysninger, kan være avgjørende for den videre salgsprosessen. Deretter er det tid for budrunde, også her forhandler vi
gjerne med flere interessenter samtidig. Det å be noen om å legge til noen ekstra hundretusen kroner, er ikke noe folk flest s ynes
er spesielt m
 orsomt, ei heller vet hvordan man gjør, sier Kvam
Johansen. Våre eiendomsmeglere i ABBL gjør dette ukentlig.
– Vi ser folk inn i øynene, tar den ekstra telefonen, informerer
og søker videre. Vi megler og forhandler beinhardt for å oppnå
best mulig pris for boligen. Dette gjør vi innenfor norsk lovverk.
Vi sørger for at alle får den informasjon de skal ha og ivaretar alle
parter hele veien, sier Erik Kvam Johansen.
Vår eiendomsmegleravdeling består av 5 kompetente eiendoms
meglere, som alle har lang fartstid i meglerbransjen. Vi vet hva vi
skal gjøre, vi vet hvordan vi gjør det og vi vet hvordan vi skal få
fornøyde selgere og kjøpere.
Tenker du å selge din bolig det nærmeste året, ta kontakt med
oss på telefon 67 57 40 50 eller gå inn på www.abbl.no
for å bestille verdivurdering. Vi hjelper deg hele veien.
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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
sikrer
et
godt
og
varig
resultat
våre kunder
sikrer
et godt ogog
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
og rehabilitering
• Nybygg
Samarbeid/
koordinering med alle håndverksgrupper
• Konkurransedyktige
• Konkurransedyktige
priser priser
• Utvendig
Garantiordning
gjennom MLF
• Konkurransedyktige
priser
og innvendig
malerarbeid
Gratis uforpliktende
befaring
• Gratis•uforpliktende
befaring og
tilbud og tilbud
• Tilknyttet bransjeorganisasjoner
• Telefon:
Gratis 67
uforpliktende
befaring
og
tilbud
og teppelegging
• Gulv
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• Samarbeid/
Gratis uforpliktende
befaringmed
og tilbud
morch.nomorch.no
koordinering
alle

•
•
•
•

håndverksgrupper

ER DU UNG
I BÆRUM
OG TRENGER
BOLIG?

Stiftelsen Ungdomsboliger
i Bærum kan tilby 2-roms
leiligheter for utleie
på Bærums Verk, Bryn
og Emma Hjorth.

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

Leiepris: Fra kr 5 500,til kr 7 700,- pr. måned.
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.

Gr

g

rin

efa

d
lbu
sti ter
Pri duk
pro

r
er
ide
ad
g
ud rise
rbe ring
rin søkn
a
e
tilb trep
t
s
n
i
k
e
te
un
Pr alen
sje dig
Gr mon
Pro dven
tot
g
o
ø
n

e

els

till

gs
rdi

Fe

Andre løsninger for borettslag
MILJØHUS

HAGEMØBLER

•	Minimum 5 år botid eller dokumentert
arbeidssted i Bærum
• Betalingsevne (må dokumenteres)

Vi leverer hele eller deler av prosessen

sb
ati

Kriterier for tildeling:
•	Søker må være under 35 år
(ved kontraktinngåelse)

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

Er du int
i å leie eneressert
utleiebol
Ta konta
ig?
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ed Cecili
e Petters
en
92 51 40
Nærmer
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r om boli
søknads
ge
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finner du ne samt
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på tlf. 90

.abbl.no/
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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.

Har du fått en skade på bilen?
Steinsprut i lakken, en parkeringsbulk
eller skade som krever billakkering?
Bilkosmetikk på Hvalstad gir 20 %
rabatt på veiledende priser til
ABBLs medlemmer.

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

15%

Medlemsrabatt
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20 %
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Bilkosmetikk startet for 14 år siden. Verkstedet benytter seg av såkalt
Smart Repair, en teknikk som sørger for å reparere bilen raskt, enkelt
og billig. Fordelen med Smart Repair er at reparasjonen kun utføres
på det skadede området. Dette medfører mindre jobb, lavere pris,
og raskere gjennomføring.
– Fordelen ved å gjøre reparasjonen hos oss, er at vi kan utbedre
bulker uten å lakkere. Eksempelvis kan vi «massere» på plass en
såkalt parkeringsbulk. På denne type skade er det mye å spare på
å gjøre jobben hos oss. Prisen vil alltid oppgis på forhånd ved gratis
taksering. Vi er opptatt av å levere et godt resultat og gir garanti
på arbeidet, forteller Wilbert Van Arkel, eier og daglig leder
i Bilkosmetikk.
Lakkskader med og uten bulker, lakkforsegling og lakkfornying.
Bilkosmetikk kan hjelpe med det meste innen lakkskader.

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

Nytt
sm
e
l
d
me
tilbud

– Vi jobber også med forsikringsskader. Da gjør vi en forsikringstakst
på jobben og har kontakt med forsikringsselskapet. Vi får også inn
kunder som er anbefalt av NAF. Også Statens vegvesen bruker oss til
forskjellige oppdrag, blant annet har vi gjenopprettet plast på slitte
frontlykter slik at de blir like gjennomsiktige som nye.
Bilkosmetikk har også mange oppdrag på leasingbiler. – Når bilen
skal leveres tilbake ved endt leasingtid, får man en takst av leasing
selskapet som belastes for de skadene som måtte være på bilen ved
leveringstidspunktet. Når kunden kommer til oss, får de et tilbud
som vanligvis vil være langt rimeligere, forteller Van Arkel.
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Jul i Bærum Kulturhus

Gjør noe hyggelig sammen før jul. Gå på en konsert eller forestilling – eller lær litt om øl
og akevitt. Alt i Sandvika. – Lett å finne fram, enkelt og gratis å parkere.
Og i tillegg med rabatterte billetter. Velkommen til Jul i Bærum Kulturhus!
Bærum Kulturhus og ABBL er samarbeidspartnere. Dette betyr at du som medlem av ABBL kan kjøpe rimeligere billetter
til over 100 konserter og forestillinger hvert år. Billettene med ABBL-rabatt kjøpes direkte fra www.baerumkulturhus.no,
eller i Kulturhuset. Du kan kjøpe inntil fem billetter med rabatt til hver forestilling med ditt medlemskort.
Ta med deg fire gode venner og få en flott kveld sammen. Sjekk hjemmesiden – www.baerumkulturhus.no, 
facebook.com/baerumkulturhus eller meld deg på nyhetsbrev: www.baerumkulturhus.no/subscribe

Hovedøen Slynger Julen Inn

Et musikalsk overflødighetshorn av cubanske rytmer
og sprudlende arrangementer
30. november 2018
I 2017 ga Hovedøen Social Club ut juleplaten «Slynger julen inn» som er
en real medisin for å bevare sinnets munterhet når mørketiden er på vei.
Musikken er en skikkelig kur mot vinterdepresjon med en dose vaske
ekte eskapisme!
Hovedøens feiring av jula er kjemisk fri for dype og religiøse tanker, men
til gjengjeld breddfull av sanger du ikke ante at du trengte å høre fra et
musikalsk overflødighetshorn av cubanske rytmer, sprudlende arrangementer og Sergios sangtolkninger med sin meget innvandrede akksent:
«For julegråten vil han gjerne ha..!»
Ordinærpris: kr 295,- /
ABBL-pris: kr 210,-

Medlemsfordel
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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 b
 egrensninger 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.

Hilde Louise Asbjørnsens julekonsert

Julejazz med stilsikker vokalist backet av hardtswingende
toppband
6. desember 2018 – Jazz/Blues/Show
Jazzvokalist, komponist og skuespiller Hilde Louise Asbjørnsen slakker ikke av
på tempoet i førjulstida. Den hardtarbeidende multi-kunstneren har gitt ut ti album
i jazzens grenseland, parallelt med fremførelser av selvskrevne soloforestillinger,
klassiske musikaler, kabareter og komi-show.
Ordinærpris: kr 395,- / ABBL-pris: kr 285,-

Barokkansk Jul med No.4

Barokkens sanselige sving og rike harmonikk
møter popmusikk
12. desember 2018 –- Pop & Klassisk

SMAK - Øl & akevitt med Halvor Heuch
Velkommen til en kveld med en av landets fremste akevitteksperter
6. desember 2018

En av Norges mest populære popgrupper møter Barokkanerne i popmusikk før og nå. Årets julekonserter med Barokkanerne representerer
noe helt nytt: Barokkens sanselige sving og rike harmonikk møter de tre
jentene i popgruppa no 4. Trioen som har laget to av de mest kritikerroste
popplatene de siste årene.
Ordinærpris: kr 395,- / ABBL-pris: kr 285

Førjulstiden innledes med en kveld tilegnet ølet og dens nære følgesvenn akevitten. Denne kvelden
nyter vi et utvalg av øl og akevitt som passer til årstiden, sammen med deilige smakebiter av julemat
som rakfisk, sild, spekemat og ost. Kvelden ledes av Halvor Heuch, en av landets fremste akevitt
eksperter, som til daglig virker som destillatør og fagdirektør for brennevin i Arcus.
Ordinærpris: kr 600,- / ABBL-pris: kr 425,-

Julekuppet
En spenningsfylt, morsom og utradisjonell
juleforestilling for barn fra 3 år
15. desember 2018 – Barn/Familie

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.

Det er julaften og klokkene kimer. Bønna mangler både selskap og
julestemning. Hun går en ensom julekveld i møte. Plutselig dukker
rampen Bingo opp. Etter en bratt læringskurve på Bingos pøbelstige
bestemmer Bønna seg for å gjøre årets julegavekupp.
Ordinærpris: kr 155,- / ABBL-pris: kr 95,- / Barnebillett kr. 100,-
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Ring 48 300 500
og få gratis befaring!
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24. november 2018

SIGVARTSEN
STEININDUSTRI

Møt Barcelona
i Sandvika

GRAVSTEINER

NAVNETILFØYELSER OG OMARBEIDELSER

-30%

UTVALGT SOLSKJERMING

-30%
GARASJEPORTER

Ingen fordyrende mellomledd
Oslo-distriktets største utvalg
• Ring og få tilsendt GRATIS katalog
• 12% rabatt ved henvisning til annonsen
• Alle prisklasser
•
•

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.

AVD. GRORUD: TRONDHEIMSV. 457, OSLO. TLF: 22 80 30 70
AVD. SANDVIKA: INDUSTRIV. 10, SANDVIKA. TLF: 67 52 10 30
WWW.SIGVARTSEN.NO

Barcelona Guitar Trio & Dance
En helaften i Bærum Kulturhus – spansk tapas og et forrykende show
Klassisk spansk gitartradisjon møter flamencoenergi når Barcelona Guitar Trio og dansere skrur
opp temperaturen i Bærum Kulturhus’ Store Sal.
Med en internasjonalt anerkjent gitartrio, en subtil perkusjonist og to stilsikre flamencodansere
på scenen er det duket for en solid feiring av Paco de Lucía (1947-2014) – den virtuose s panske
flamencogitaristen, som for alltid vil huskes for sin rolle som nyskaper og brobygger mellom
tradisjonsmusikken, kunstmusikken og jazz.
– Publikum vil definitivt få oppleve en kveld med musikk og virtuositet, der lidenskap står
i sentrum – både hos musikerne så vel som hos danserne, forteller Manuel González, Xavier Coll
og Luis Robisco fra Barcelona Guitar Trio. – Sandvikapublikummet kommer til å høre et repertoar
som viser fram noe av det vakreste spansk musikk har å by på: fra det tjuende århundres store
klassiske spanske verk til flamencoherligheter, rammet inn av dans fra begge tradisjonsretningene.
Start kvelden med en ekte spansk tapasbuffet på Foajescenen.
Fra kl. 18.00 serveres deilige spanske tapas samt godt å drikke.
Kjøp maten sammen med b
 illetten. Drikke kjøpes separat på stedet .
Billettpris show: kr 445,- Pris med ABBL-rabatt: kr. 325,- Tapasbuffet: kr 325,-
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AKTUELLE TJENESTER

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

wiig.no

67 57 20 20

TAKST
SENTERET
TAKSTMENN I KONTORFELLESKAP

TAKSTSENTERET
består av
NTF-autoriserte takstfirmaer.

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

Ventilasjon bolig
Teknisk service og filter
Ventilasjon næringslokaler
Blikkenslagerarbeider
Varmegjenvinning
Takomlegging

Av Hilde Bringsli

MATtips

E-post: stig.a@bbv.no, tlf.: 67 15 19 30,
adr.: Løxaveien 15, 1351 Rud
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Sopp, råte,
fukt, mugg,
Altinsekter
innen elektriske
og
?

installasjoner og service.

Biologer gir svar!
Nøytrale
rådvarme
uten
• Lys og
økonomisk
interesse
• Porttelefon
i •sanering.
Brannalarm
• El. sjekk
Vi utfører:
- skadeutredning
dokumentasjon
Caverion Norge AS
- prøveanalyser
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Sandvika
Tlf:anbefaler
67 55 35 00
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sandvika@caverion.no
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www.caverion.no
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Tl f: 46 9 75 50 0
Forskningsveien 3b
Pb 5 Blindern
0313Oslo

post@mycoteam.no
www.mycoteam.no

Vann og Avløpsteknikk AS

www.baerumror.no
Nesveien 19 - 1344 Haslum
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radonmåling

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

radontiltak

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

Ring eller bestill på nett i dag!

Det er fullt mulig å lage en lekker dessert som likner på den du får
servert på en firestjerners restaurant. Du kan gjøre det enkelt og handle
inn ferdige varer eller du kan lage alt fra bunnen. Godt blir det uansett.

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

HER kunne

DIN annonse stått

06-03-07 15:55:16

Her er handlelisten til isdesserten:
• Kjeks, enten nøytral eller med kaffesmak
• Karamellsaus
• Bringebærsaus/coulis
• Bringebær- og sjokaldeis eller det du måtte ønske av andre smaker
• Til pynt - bruk det du har for hånden, f.eks. mynteblader

Vil du lage alt fra bunnen kan du hente oppskrifter
fra for eksempel disse:
• Matprat.no (iskrem og kjeks)
• Det søte liv.no (iskrem, karamellsaus og kjeks)

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

• Frukt.no (bringebærcoulis)
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INTERIØR-nytt

Varmt på hjemmefronten!
Tekst: Ifi/Hilde Bringsli. Foto: Nordsjö

Nordsjö lanserer fargen Spiced Honey som årets farge i 2019.
Det er en varm gulbrun tone, som kan skape både ro og energi.
Effekten avhenger av hva fargen kombineres med – mulighetene er mange.

Fargen er kompleks og svært anvendbar. Sammenlignet
med årets farge i 2018, som går mer mot beige/brunt/
grått, er denne tydeligere og tar noe mer plass, sa Per
Nimer, designsjef i Nordsjö i forbindelse med lanseringen av Spiced Honey.

Vi trenger farger

Fargene Nordsjö lanserte er valgt ut av selskapets
globale trendteam, og baserer seg på deres tolking
av hvordan samfunnet vil utvikle seg og hva vi som
forbrukere vil ha behov for framover.
Hjemmet vårt er basen, der vi ruster oss for å møte
verden. Og det vi trenger nå, ifølge trendekspertene,
er et sted for å tenke, et sted for å drømme, et sted
å ha det bra sammen og et sted for å være aktive. De
nye fargene fra Nordsjö er nøye utvalgt for å gi rom for
nettopp dette.

Trender – dette vil vi ha nå:
1. Farger, farger, farger – gjerne mørke
2.	Massevis av grønne planter - i vinduskarmer,
på bad, i stua – der du måtte ønske
3.	Blikkfang på veggen - spennende lamper, plakater, illustrasjoner, speil og andre dekorelementer
4. Vinduer og glass i stedet for tette vegger
5. Mønstrede tapeter eller fototapeter
6. Møbler i dype nyanser, gjerne velur
7.	Masse tekstiler – gjerne mørke pledd, gardiner,
puter og tepper
8.	Plakater, illustrasjoner og andre dekorelementer
på veggen

– Vi liker farger og har behov for dem. Problemet er
at vi ikke tør å bruke dem hjemme. Men blant de nye
fargene er det paletter som er lette å like, og som
passer inn i et moderne norsk boligmiljø, mener Nimer.

Fire paletter

Sammen med årets farge kommer et knippe farger som
kan kombineres på ulike måter. Nordsjö legger vekt
på at det skal være stort rom for personlige løsninger.
Fargene er ordnet i fire paletter: varm nøytral, myke
pasteller og to med mer aktive og kraftfulle farger.
Spiced Honey er en sentral farge i alle fire.

Lyst
på inspirasjon?

•
•
•
•

hviit.no
pinterest.com
costume.no/interior
ifi.no
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Finn løsningsordet til bildet og vinn en ABBL-trillekoffert
Send løsningsforslag innen 30. november 2018 til: hme@abbl.no og bli med i trekningen.

Alltid topp stemning på Semiaden
Semiaden har etablert seg som høstens
store familieutflukt i Asker, der barn og
voksne kan nyte flott natur, fine aktiviteter og godt selskap. Årets Semiade
var ikke på en solskinnsdag, men det
så ikke ut til å bety så mye for alle som
kom på arrangementet. Stemningen var
god og sporty familier stilte opp med
godt humør og klær for allslags vær.
Oppover bakken ved Sem Gård kom
store og små, med sykler, barnevogner
og store smil.
Rundt 350 frivillige bidro til en trygg
og innholdsrik dag for alle deltakerne.
Programmet var bredt, med turløyper,
poster, aktiviteter og underholdning.
Mange frivillige lag og organisasjoner
var bidragsytere til Semiaden. ABBL er
stolt av å ha deltatt siden oppstarten.
I år delte vi ut drikkeflasker og linjal
med post-it i fine farger og vi bød
på gratis innmelding i ABBL. Det var
mange som ville bli medlem hos oss
og det er vi selvfølgelig glade for.
Kryssordforfatter: Rolf Bangseid
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Returadresse:
Asker og Bærum
Boligbyggelag AL,
Postboks 385,
1301 SANDVIKA

ESPERVIK DESIGN

Når hele familien er på nett er det
smart å ha et bredbånd som virker
Med bredbånd fra Canal Digital Kabel er Telenors Alltid På Nett-garanti
inkludert. Les mer på kabel.canaldigital.no/garanti

