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

LEDER

Til ungdommen
Det er en krevende øvelse å skulle spå
hvordan boligmarkedet utvikler seg.
Høsten 2018 så vi noe lavere priser
måned for måned, men står uten godt
nok grunnlag for å konkludere med et
generelt fallende marked. Likevel var
det spenning knyttet til hvordan det
ville se ut når nyttårsrakettene hadde
landet. Alle boligprisstatistikker gir
samme fasit, året starter med solid
volum og prisstigning, også korrigert
for sesongvariasjoner.
Bekymringen for at vi er på vei inn en
fallende trend ser derfor ut til å være
ubegrunnet. Antakelig stemmer min
påstand fra forrige ABBL Nytt godt, vi
har et marked i balanse. Muligheten for
stigende rente i tiden fremover synes
å være hensyntatt i markedet. Dette
innebærer at en uendret rente vil være
en trigger for boligprisene.
Med utsikter til fortsatt høye og kanskje
også stigende boligpriser, blir det også
stadig vanskeligere for unge å komme
inn på boligmarkedet. Noen er heldige
og kan få hjelp fra foreldre, men dette
gjelder slett ikke alle. ABBL har lenge
engasjert seg for at flere unge skal

kunne kjøpe egen bolig, en oppgave som
ikke blir lettere med tiden.
Heldigvis har både Asker og Bærum
kommune rimelige ungdomsboliger på
dagsorden. Her vil jeg bruke Asker som
eksempel. Senest 12. februar behandlet
formannskapet i Asker prinsipper for salg
av kommunal eiendom for oppføring av
ungdomsboliger. Dette er en oppfølging
av kommunens boligpolitiske strategi for
2016–2026, der det er besluttet at det
skal legges til rette for etablering av 50
rimelige boliger i året, innenfor kommunens ordinære planprogram. Det er
mange gode intensjoner i kommunenes
arbeid, men det er også viktig å finne den
rette medisinen. Vår oppfatning er at et av
kommunens viktigste bidrag vil være å se
bort fra egen profitt og heller stille egne
tomter vederlagsfritt til disposisjon for
bygging av ungdomsboliger. ABBL sendte
derfor formannskapet et konkret forslag
basert på dette prinsippet, i forkant av
deres møte. Vi registrerer med glede at
det ble vedtatt at vårt forslag skal vurderes
nærmere.
ABBL har selv lagt Askers boligpolitiske
strategi til grunn ved planlegging av nye

ER DU MEDLEM?
ABBLNytt 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 abonnement
avisene i vårt område, Aftenposten og Budstikka.
Har mottatt dette bladet, men ikke medlemskort? Da er du ikke personlig medlem
av boligbyggelaget, men får tilsendt bladet fordi du bor i en bolig hvor ABBL er
forretningsfører.

ANNONSESALG:

Ønsker du å bli personlig medlem, må du melde deg inn i ABBL.
Det koster kr 675,- (300,- i innmeldingsavgift og 375,- årskontingent).
Ungdom under 23 år betaler kun andelsbeløpet kr 300,- ved innmelding, men h
 ar
kontingentfritak til det året de fyller 23 år. Vi gjør oppmerksom på at ungdoms
medlemskap ikke kan overføres i den perioden det er kontingentfritak.

Pb 80, 2260 Kirkenær. - Tlf. 62 94 69 72

Bare personlige medlemmer av ABBL kan benytte seg av medlemsfordelene.

www.hsmedia.no

Se vår hjemmeside: www.abbl.no eller ta kontakt på tlf. 67 57 40 00.
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boligprosjekter. Prosjektet Kunstnerlia
er planlagt med 117 boliger, hvorav ni
er dedikerte ungdomsboliger. Vi tenker
å stille fem av disse til disposisjon for
Stiftelsen Ungdomsboliger i Asker (UBA),
mens de fire øvrige vil bli solgt med
prisreguleringsklausul. På Elnes i Vollen
planlegger vi hele 50 ungdomsboliger
av totalt 250. Av disse er 20 tenkt å skulle
disponeres av UBA, mens de resterende
30 blir solgt med klausul.
Felles for ungdomsboligene i disse
to p
 rosjektene, er at boligene ikke vil
bli belastet med tomtekostnader ved
fastsettelse av salgspris. Tomtekost for
disse 59 boligene settes altså til kr 0,-.
Gratis tomt er et svært viktig bidrag til at
ungdomsboligene i disse prosjektene vil
kunne selges til langt under markedspris.
Et annet viktig bidrag er at boligene blir
planlagt på en mest mulig komprimert
og rasjonell måte, samtidig som de skal
oppfylle kvaliteter som fullverdige 2-roms
leiligheter. På grunn av disse prosjektenes
nære tilknytning til gode kollektivløsninger, vil boligene tåle en meget lav parkeringsdekning og parkering kan dermed
legges på bakkeplan.
Vår målsetning er at disse boligene skal
selges til priser 25–30 % under markeds
pris. Når boligene blir så rimelige, kreves

det at boligene klausuleres, slik at førstegangskjøper ikke får med seg gevinst for
hele differansen ved videre salg. Boligene
vil derfor bli klausulert med gjenkjøpsrett
ved senere overdragelser, til en pris som
reguleres. På denne måten vil selger få
avkastning på investert kapital i tråd med
den alminnelige prisutviklingen i boligmarkedet, men ikke gevinst av tomte
prisen.
Skal det bygges nye boliger til flere enn
de mest bemidlede i samfunnet, er det
også nødvendig i større grad å fravike
knutepunktstrategien. Tanken bak denne
strategien er god. Utbygging i nærheten
av knutepunkter følger blant annet opp
nasjonale forventninger om at kommunal
planlegging støtter opp om regjeringens
satsning på jernbaneløft rundt de store
byene, gjennom høy arealutnyttelse rundt
stasjonsområdene. Men en annen nasjonal forventning er at det legges til rette
for tilstrekkelig boligbygging og dette
trekkes frem som særlig viktig i områder
med press på boligmarkedet. Ved å tillate
prosjekter også utenfor knutepunktene, vil
det kunne bygges nye boliger som flere
har råd til.
ABBL har utfordret kommunene til å tenke
mer på rimelige boliger og mindre på
høyest mulig salgspris for kommunens
egne tomter. Ved å tilby tomter vederlags-
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Adm. dir.
Erling Rein

fritt, kan utbyggere heller konkurrere
om hvem som innenfor gitte ramme
betingelser kan tilby de laveste utsalgsprisene, heller enn hvem som kan gi
mest for tomten. Vi håper utredningen
som nå skal skje i Asker resulterer i at
kommunen følger ABBLs modell.
Vårt budskap til ungdommen er å melde
seg inn i ABBL. Vi jobber aktivt for å
kunne tilby ungdomsboliger til langt
under markedspris. Frem til fylte 23 år
betaler dere også kr 0,- i årskontingent.
Det lønner seg å være medlem
i ABBL!
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Det du lurer på
om Kunstnerlia
Kunstnerlia ved Bondivann, sør for Asker
sentrum, er et prosjekt ABBL har arbeidet
med og gledet seg til å realisere lenge.
Den siste tiden er det mye som har skjedd
rundt det gamle kunstnertunet. Blant annet
har vi fått med oss Backe Prosjekt AS
som samarbeidspartner, noe som vil til
føre prosjektet en ny dimensjon. Som flere
kanskje har fått med seg i Budstikka, har det
også skjedd ting på det politiske plan. Her
gir vi deg svar på de spørsmålene du måtte
ha om hva som egentlig skjer på Kunstnerlia.

Hva er siste nytt om Kunstnerlia?

Hvorfor ble den kommunale behandlingen utsatt?

Kunstnerlia er i kommuneplanen avsatt til fremtidig boligbe
byggelse. Dette betyr at kommunen ønsker området utviklet til
boligformål. Vi sendte i 2018 inn et reguleringsforslag for området,
der vi foreslo å bygge 117 nye boliger samt bevare det tradisjonelle
kunstnermiljøet på eiendommen. Saken forelå til førstegangs
behandling for bygningsrådet i Asker 23. januar, men ABBL og
Backe Prosjekt ba om at saken ble utsatt, før det kom til behandling
av saken.

Når bygningsrådet førstegangsbehandler en reguleringssak, tar
de stilling til om saken skal legges ut til offentlig høring, altså
om befolkningen skal få anledning til å mene noe om prosjektet.
Bygningsrådet hadde befaring av Kunstnerlia 21. januar, to dager
før saken skulle behandles. Det ble i etterkant av befaringen
signalisert at bygningsrådet ikke ville fremme saken. Vi valgte
derfor å be om at saken ble utsatt inntil videre, for å kunne
bearbeide prosjektet ytterligere.
Bygningsrådets innvendinger er prosjektets trafikale konse
kvenser. Det vises til konsekvensene prosjektet kan ha for trafikksikkerheten i Bondistranda samt belastningen på Røykenveien.
Det er viktig å presisere at den kommunale behandlingen kun er
utsatt inntil videre. Rent praktisk betyr dette at det jobbes aktivt
videre med prosjektet og at vi når som helst kan be om at det tas
opp til politisk behandling.

Gir prosjektet økt trafikk på Røykenveien?
Ja. Alle nye boligprosjekter gir tilflytting og vil derfor nødvendigvis gi økt trafikkbelastning på veinettet i umiddelbar nærhet
til prosjektet. I alle prosjekter kan man gjøre tiltak for å minimere
trafikkbelastningen og det er det vi jobber for å få til her.

Kunstnerboligen

Kunstnerlia ligger nær Asker sentrum. En kjøretur fra Kunstnerlia
til Asker sentrum (ved motorveibruen) er 1,5 km og tar 2 minutter.
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• Kunstnerlia Utvikling AS eies av Backe Prosjekt AS
og ABBL med 50 % hver.
Prosjektet ligger også med gå- og sykkelavstand til «alt» du
trenger: Togstasjon, bussholdeplass, barnehage, barneskole,
ungdomsskole, idrettshall og en ny og stor Kiwi-butikk. Disse
fasilitetene gjør at behovet for å bruke bilen til daglige gjøremål
er svært begrenset. Behovet skal bli enda mindre ved at alle leiligheter leveres med en el-sykkel, som også kan suppleres med ulike
vogner for transport av varer og barn.

• Tomten ligger i Bondilia ved Bondivann, kun en
drøy kilometer sør for Asker sentrum.
• Her planlegges 117 vestvendte boliger, inkludert
9 rimeligere boliger dedikert til unge under 35 år.
• Prosjektet ligger bare 250 meter unna tog
stasjonen på Bondivann.

Hvordan kan trafikksikkerheten i Bondistranda bli best mulig?
Det er allerede flere kvaliteter ved prosjektet som begrenser 
trafikken i Bondistranda. Behovet for bruk av bil blir svært
redusert fordi det er gang- og sykkelavstand til alt man trenger
og fordi hver leilighet utrustes med en el-sykkel. Det er allerede
foreslått flere fysiske tiltak for å bedre trafikksikkerheten
i Bondistranda ytterligere.
Basert på tilbakemeldingene fra bygningsrådet, vil vi vurdere
alle muligheter på nytt. I denne prosessen vil vi både bruke
fagkyndige konsulenter og involvere beboerne i området.
Målet er at ulempene skal bli så små som mulig.

Hva skjer videre?
Vi vil gjøre en total gjennomgang av trafikksituasjonen i området.
Vi vil også vurdere om andre elementer i prosjektet kan forbedres
ytterligere. Det er vanskelig å angi hvor lang tid dette vil ta, men
det er viktig at denne jobben gjøres grundig. Vi vil holde alle
interessenter løpende orientert om utviklingen. De som ønsker

informasjon kan bli satt på interessentlisten ved å sende en
e-post til Stian Nyblin-Austgulen (sna@abbl.no).

Hvorfor er det viktig at Kunstnerlia bygges nå?
Den viktigste grunnen er at det er helt nødvendig for å bevare
kunstnerboligen med tilhørende miljø. Norske Billedkunstnere
eier byggene i området, men disse er dessverre i svært dårlig
forfatning. En del av planforslaget innebærer at kunstner
boligen restaureres og området oppgraderes. Med kunstnerboligens tilstand er det et spørsmål om tid før den ikke lenger
lar seg restaurere og dermed vil gå tapt for alltid.
Vi mener også at Kunstnerlia er Askers flotteste boligprosjekt.
Her vil det bygges vestvendte og sentrumsnære boliger, i et
område med fantastiske naturkvaliteter. Når kunstnermiljøet i
tillegg bevares, blir dette et unikt område. Ettersom boligene
fordeles til ABBLs medlemmer, sikrer vi også at disse godene
tilfaller Asker og Bærums egen befolkning.
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PORTTELEFON OG ADGANGSKONTROLL

POSTKASSER

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

ABBL NYTT

|

nr. 1

|

2019

Vil du styre ABBL?
ABBL søker kandidater til valgene i 2019
Asker og Bærum Boligbyggelag har ca. 17 000 medlemmer.
Det som samler oss mest er interessen for bolig og bolig
utvikling. Medlemmene og aktiviteten i laget gjør oss til en
av Østlandets betydeligste aktører inne boligsektoren.
ABBLs generalforsamling finner sted i juni 2019. General
forsamlingen skal velge 2 styremedlemmer og 3 vara
medlemmer. Dessuten skal det velges medlemmer til
representantskapet og til valgkomiteen. Valgkomiteen
ønsker forslag til kandidater.
Vi ønsker oss personer med nye ideer, som har lyst til å gjøre
ABBL enda bedre i stand til å møte medlemmenes behov
i boligmarkedet. Kandidater bør ha erfaring fra ledelse og/
eller styrearbeid og ha interesse for boligpolitiske spørsmål.
Styret avholder normalt 10-12 møter pr. år, mens represen-

tantskapet avholder 5–6 møter pr. år. Møtene finner sted
på ABBLs kontor i Sandvika og er honorert.
Alle posisjoner krever medlemskap i ABBL. Funksjonstiden
er to år for faste medlemmer og ett år for varamedlemmer.
Valgkomiteen har startet sitt arbeid og vil gjerne ha forslag
til kandidater innen 22.mars
Meld gjerne din interesse med en kortfattet CV
på e-post til
bjorn.korstvedt@gmail.com

For valgkomiteen i ABBL
Bjørn Korstvedt

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 1.938
kr 2.799

Grunnpremie på kr 298 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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Årets megler 2018
Vår erfarne megler, Rune Tretterud,
har vist at han er en dyktig og hardt
arbeidende eiendomsmegler. For året
2018 ble han kåret til «årets megler»
i ABBL og han var samtidig den megleren
i hele Garanti-kjeden som har solgt nest
flest boliger gjennom året.
Vi har fulgt Rune på oppdrag, for å finne
ut hva som er nøkkelen til suksess når man
skal kjøpe og selge eiendom.
Eiendomsmegler Rune Tretterud

Meglers hverdag
Det er tidlig mandag morgen. På PC’n
venter nærmere 40 e-poster som må
besvares.
– Det kan gjelde mulige oppdrag, ønske
om befaring, spørsmål om boliger jeg
har for salg og det kan være starten på
en budrunde. Dagen har begynt og det
er tid for kaffe. Alle meglere drikker kaffe,
proklamerer Tretterud.
For øvrig er det en god del papirarbeid
å ta tak i, opplysninger om eiendom,
kontakt med offentlige instanser, skjemaer
i forbindelse med oppgjør og ikke minst
er det viktig å lage et godt prospekt.

Det er alltid hyggelig å holde visning på Rykkinn. Rune treffer flere kjente som har kjøpt og solgt
bolig av ABBL Eiendomsmegling tidligere.

Det er avgjørende å ha orden i sakene.
Det er mye som skal organiseres og innhentes, som for eksempel takst, bilder og
diverse materiell. Innimellom alt annet er
det hele tiden kunden som skal stå i fokus.

ABBL NYTT

– Det ligger i meglerens natur å holde
orden på papirene, men viktigst av alt
er kontakten med menneskene. Det å
hente informasjon og å holde alle parter
oppdatert om prosessen, er avgjørende.
Vi blir ofte godt kjent med både selger
og potensielle boligkjøpere. Jobben min
er å vite hva de trenger, dele min viten
og å skape trygghet rundt salget.
Så hva er hemmeligheten bak det
perfekte boligsalg og kjøp?
– Den eneste måten å sikre at jobben
gjøres godt, er gjennom oppfølging,
oppfølging og oppfølging. Ring meg,
bare ring meg, jobben min er å være
tilgjengelig og å være en trygg følgesvenn
i prosessen, mener Tretterud.
Som megler må man ha lyst til å få til
salget og vil man lykkes over tid, må man
lytte til kundens ønsker.

– Det minst spennende er papirarbeidet,
men det er jo her vi har nøkkelen til trygghet og en god opplevelse for det totale
salget. Vi må ha forståelse for all usikkerhet og de følelser som følger med det å
selge og kjøpe bolig, forklarer Tretterud.
For selger er det gjerne store forhåpninger og en økonomisk trygghet som skal
oppfylles. Dersom kjøper ikke får svarene
han eller hun trenger, er terskelen mye
høyere for å legge inn bud.
Tillit er altså et nøkkelord både for selger
og kjøper.

Den nervepirrende budrunden
Budrunden er ofte den mest nerve
pirrende delen av boligsalget.
– Noen ganger kommer budene inn
nærmest av seg selv, men i dagens marked er folk litt avventende og vil gjerne
gjøre strategisk gode valg. Det begynner
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gjerne med at budgiveren ser an om det
er andre interessenter og hvor de legger seg i forhold til pris. Min jobb er å
bearbeide og trygge de som vurderer å
legge inn bud, slik at prosessen kommer
godt i gang.
I ettertid er det naturlig å følge opp både
de som har tapt og de som har vunnet
budkampen. Det hender også at jeg har
andre objekter til salgs, som jeg ser kan
være interessante for en som har tapt
budrunden. Da følger jeg opp disse og
håper å få hjulpet dem til å kjøpe bolig.
En god megler er en god matchmaker,
det gjelder å se mulighetene, avslutter
Rune Tretterud.
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MÅK taket
før det går galt!
De siste vintrene har vært snørike. Ofte ser vi snømengder
som overskrider kritisk snølast på eldre tak.
For takkonstruksjoner i Asker, Bærum og Oslo, oppført før 1979,
er kritisk snølast 1,5 Kn/m2 (150 kg/m2). Dette tilsvarer ca. 0,5 m
gammel snø eller 0,4 m våt snø. Det vil si at det må måkes før
snødybden når 0,5 m eller 0,4 m.
Hvis det først braker løs og taket ryker, kan skadene fort komme
opp i flere hundre tusen kroner.
Forsikringsselskapene sier i sine sikkerhetsforskrifter at når store
nedbørsmengder er varslet og snøbelastningen allerede er høy,
må tiltak iverksettes umiddelbart.

Å måke takene kan være en stor jobb og sikkerhet er viktig.
Man bør vurdere om man skal sette bort jobben til firma som
har sikkerhetsutstyr og påtar seg denne typen arbeid.
På neste side gir vi eksempel på at mye snø på taket, i tillegg
til endring av bærende konstruksjon, kunne gått veldig galt.
Tilfellet gjelder en blokk bygget mellom 1960 og 1970.
Arild Husebø
seksjonsleder, teknisk forvaltning

Takskader som kommer plutselig og uforutsett på grunn av snø
blir dekket av forsikringen. Men det avhenger av hvor påpasselig
du har vært til å måke.
Det er styret i boligselskapet som har ansvar for å påse at det blir
måkt dersom det ligger mye snø på taket. Styret bør innhente
opplysninger om hva som er kritisk snølast for aktuelt tak ut fra
byggeår.
Faresignaler kan være knirk og smell i konstruksjonen, dører
og vinduer går tregt, synlige nedbøyninger eller andre endringer
i bygget. Det er også viktig at snøen fjernes fra verandaer og
terrasser. Det er ikke lurt å måke all snøen fra taket ned på en
terrasse/balkong, da denne kan skades. La det ligge igjen 10 cm
snø mellom skuffen og taket.

Her ser vi en kraftig nedbøying i taket etter at vegg ble fjernet.

ABBL NYTT
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Ikke gjør endringer
i konstruksjonen uten å søke styret!
Teknisk forvaltning hos ABBL ble kontaktet
av styreleder i et boligselskap som følge
av oppsprekking innvendig i kjøkkenog stuehimling etter snøfallet som var
vinteren 2017/18.
Det ble gjort avtale med styreleder og
beboer om befaring. Ved befaringen ble
det observert at tidligere eier hadde revet
og flyttet vegger i leiligheten
I dette tilfellet hadde det ført til at deler
av himlingen hadde fått en nedbøyning
på ca. 4–7 cm, noe som førte til at
takplatene sprakk så å si i alle skjøter.

Basert på denne informasjonen og
målinger, ble det bestemt at styret skulle
engasjere et konsulentfirma for å gjøre
statiske beregninger av konstruksjonen
opp mot tak/yttertak og nedover
i konstruksjonen samt i underliggende
etasjer.
Det ble innhentet tegninger fra prosjektet,
hvor man fant en del kommentarer
vedrørende eksisterende innervegger
og styrke på dekkeplaten. Det ble
konkludert med at veggen mellom
kjøkken og stue ikke skulle vært revet.

Da det ble sendt varsel til de andre
beboerene vedrørende denne type
endring, ble det avdekket at det var to
leiligheter til, hvor vegger var flyttet.

Med bakgrunn i dette resultatet, bestemte
styret at det skulle engasjeres enda et
konsulentfirma, for å se om de kom til
samme resultat. Konklusjonen i denne
rapporten var lik den første.

Ved befaring i disse leilighetene var
det tilsvarende problemer. I den ene
leiligheten kunne ikke takhøye skap
åpnes, da skapdører «buttet» i himling.

Etter nærmere vurderinger ble det også
konkludert med at alle vegger som står
over hverandre – fra kjeller til øverste
leilighet, har en stabiliserende effekt.

De aktuelle leilighetene ble, som en
følge av resultatene i rapportene, pålagt
å tilbakeføre vegger til opprinnelig
utførelse, eller komme med annen
dokumentert godkjent løsning utarbeidet/
godkjent av statiker.
Dette vil gjelde mange typer blokkleiligheter og rekkehusleiligheter med like
veggkonstruksjoner innvendig.
De fleste leiligheter i blokker og rekkehus
er beregnet ut i fra at tyngden av alle
laster føres gjennom bærevegger i alle
leilighetene, fra topp til bunn.
Alle vegger i en leilighet har en eller
annen funksjon. Selv om de kan omtales
som «lettvegger», har de en bærende/
stabiliserende effekt.

Konklusjon basert på det som er dokumentert vedrørende
konstruksjonene i disse blokkene og tilsvarende blokker blir da:
1. Som et utgangspunkt bør ingen vegger flyttes eller fjernes i leiligheter.
2.	Alle arbeider som går ut over overflatearbeider i en leilighet, må søkes til styret.
3.	Skal man ved rehabilitering av bad bytte sluk, kan sluket ikke flyttes., Dette på grunn av at man da
kan svekke konstruksjonen i betongdekket. Armeringen er regnet ut i fra bæreevnen i betongdekket
og kan ikke kappes.
4.	Ønsker man å flytte sluk, eventuelt andre rørinstallasjoner i betongdekket, må det inn en statiker for å gjøre
beregninger for dette. Statiker skal da gi dokumentasjon på at dette er forsvarlig. Kostnader som tilkommer
for slike arbeider skal bekostes av eier av leilighet.
5.	Skal man avrette gulv med sparkelmasse på grunn av skjevheter, skal også dette tyngdeberegnes i forhold
til bæreevne på dekket.
6.	Det er viktig å huske på at det er eier av leilighet i byggesak som er tiltakshaver, det vil si at eier har alt
ansvar ved rehabilitering. Dette gjelder selv om man har autoriserte firmaer til å utføre arbeidene.
7. Første tiltak som ble iverksatt i ovennevnte sak, var selvølgelig å måke alle takene!
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RØRFORNYING?

Anse jobben som gjort
Vi utfører rørfornying av alle typer avløpsrør. Med avansert utstyr rehabiliterer vi uten å grave i vei og hager, og
uten å pigge opp gulv og rive vegger. Kontakt oss for en gratis befaring og for å høre hvordan vi kan hjelpe deg.

www.tt-teknikk.no / Tlf: 02490

Vedlikeholdsbefaring
med DRONE gir maks
tilgjengelighet

Hos alle boligselskap under ABBLs forvaltning, gjennomfører vi
hvert femte år vedlikeholdsbefaring på utvendig bygningsmasse
samt fellesarealer. Det er ønskelig at styreleder eller vaktmester er med på befaringen. På bakgrunn av gjennomgangen,
utarbeides en vedlikeholdsrapport med anbefalinger i prioritert
rekkefølge og med budsjettpriser på vedlikeholdsoppgaver for
neste femårs periode. Vedlikeholdsrapporten vil være et meget
nyttig verktøy når styret skal planlegge og budsjettere viktige/
nødvendige tiltak i kommende femårs periode.
ABBL er opptatt av å vurdere hele bygningskroppens tilstand og
vi har behov for å se fasader og tak. Tidligere har det flere steder
vært umulig å gjøre en skikkelig vurdering, da enkelte tak og
fasader har vært delvis utilgjengelige for oss. På mange tak måtte
vi, av sikkerhetshensyn, være to personer med sikkerhetsseler og
spesialtau for å få kartlagt takets tilstand. I noen tilfeller ble det
benyttet lift. Noen steder kom vi bare ikke til.
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Våre ansatte som benytter
dronen har gjennomført
opplæring og vi har
selvsagt ansvarsforsikring.

ABBL tar gjerne på seg andre oppdrag med dronen
som betalingsoppdrag.
KONTAKTINFO:
Roy Arnesen – ra@abbl.no – Tlf. 906 94 814
Trond Erik Ingeberg – tei@abbl.no – Tlf. 913 03 678

Vi har nå tatt i bruk en drone, som gir oss unik tilgang til vinkler
og steder, som tidligere enten har vært umulig å nå eller svært
farlig å nå. Vi opplever en betydelig trygghet i at vi nå kan
dokumentere tilstand på bygningsmasse som vi tidligere ikke
hadde tilgang til. Kameraet, som er plassert under dronen, tar
veldig gode bilder, både detaljer og oversiktsbilder av takbelegg,
piper, ventilasjonshatter, takrenner og fasader. Det er også mulig
å få bildene og rapporten på en minnepenn, man kan da zoome
i bildene og studere detaljer på skjerm.
I forkant av befaringen får styreleder tilsendt et infoskriv om
tidspunkt for overflyvningen og angivelse av ca. hvor lang tid
befaringen tar. Styret videreformidler dette til beboere.

På befaring denne gang, våre ingeniører f.v. Roy Arnesen og Trond Erik
Ingeberg.
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Snart salgsstart
på Bekkestua!

Planlagt
salgsstart
3. kvartal 2019

På fantastiske Bekkestua
planlegger vi salgsstart
av 43 flotte nye leiligheter.
www.bv201.no
Sentralt beliggende, i umiddelbar nærhet til alle fasiliteter,
har vi gleden av å presentere vårt neste store leilighetsprosjekt
i Bærumsveien 201.

Leilighetene er fordelt over to bygg, som lager en flott ramme
rundt en hyggelig hage til beboerne. Her vil det opparbeides et
trivelig og skjermet utemiljø som beboerne kan benytte seg av.

Prosjektet vil bestå av 2- til 4-roms leiligheter, med mulighet
for garasje. Alle leilighetene vil få store balkonger og noen
av leilighetene vil også få privat takterrasse. Leilighetene vil
også ha tilgang til egen bod og felles sykkelbod.

I 1. etasje i begge bygg vil det bli garasjeplasser og næringslokaler
med mulighet for butikk og café, noe som gir et urbant og hyggelig
gateliv.
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Prosjektet er et samarbeid med
Peab Eiendomsutvikling AS og ABBL.
Det er Puls arkitekter som har gjort
en fantastisk jobb med å utforme
bygg og leiligheter.
EIENDOMSUTVIKLING

De fleste 2-roms leilighetene planlegges til ca.
45–50 kvm og de fleste med 3- eller 4 rom fra
70-130 kvm. Det planlegges også en stor 5-roms
leilighet på ca. 150 kvm med en større terrasse.
Vi er godt i gang med planleggingen, men har
ikke kommet så langt at vi kan si noe konkret
om hvordan leilighetene vil se ut eller hva de
vil koste. Det presiseres for ordens skyld at
fremstillingen her ikke er uttømmende og det
tas forbehold om at det kan skje endringer fra
det som er skissert i tekst og bilder.
Hvis du ønsker å få løpende informasjon om
utviklingen i prosjektet, se prosjektets
hjemmeside www.bv201.no hvor du kan
registrere deg som interessent til prosjektet.
Kontaktpersoner er Stian Nyblin-Austgulen
eller Rune Tretterud.

Stian Nyblin-Austgulen - Tlf. 932 17 120
sna@abbl.no

Rune Tretterud - Tlf. 415 50 092
rt@abbl.no
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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 MALERTJENE
TOTALLEVERANDØR
AV MALERTJENESTER

Totalleverandør av MALERTJENESTER

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

• Utvendig
og innvendig
malerarbeid
Utvendig
og innvendig
malerarbeid

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

•
•
•
•

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

håndverksgrupper

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

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

HJEMMESIDE:

www.meyer-morch.no

A part of San Sac Group

• Rent og estetisk utemiljø
• Miljøriktig kidesortering
• Kostandseffektivt - mer rasjonell drift på renovasjon
Vi leverer hele eller deler av prosessen
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Andre løsninger for borettslag
MILJØHUS

PARKMØBLER

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 • info@enviropac.no • www.enviropac.no
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NY MEDLEMSAVTALE

med Asker kulturhus!
Vi er meget stolte over å presentere vår samarbeidspartner, Asker Kulturhus. Med et flott kulturtilbud
og et tydelig fokus på å engasjere alle aldersgrupper,
er Kulturhuset i Asker et viktig sted for opplevelser
for alle som er glad i Asker.
Vårens kulturtilbud har godbiter for alle
og enhver, med flere gode konsertopplevelser, sjampagne(boble)smaking i mai,
operaforestilling for barn, «den kulturelle
barnevogna» og mye mer.
Blant annet kan du oppleve Maj Britt
Andersen og Lars Saabye Christensen
på scenen den 15. mars. Steinar Raknes
og Unni Wilhelmsen står på scenen den
20. mars, begge disse forestillingene gir
meget gode priser for ABBL- medlemmer.
Den kulturelle barnevogna er en perle av
en formiddagsopplevelse, der blant annet
Maria Solheim spiller den 7. mars og

Jonas Alaska står på scenen den 11. april.
Forestillingene er spesielt tilpasset foreldre i barselsperm som tar med seg de
små for en nydelig musikalsk opplevelse.
Barnas kultursøndag er et gratis, kreativt
verksted for alle barn og settes opp i
sammenheng med barneforestillinger.
Ellers tilbys forskjellige forestillinger i
dans, konsert og teater på dagtid, forestillinger som ofte besøkes av barnehager
og barneskoler i Asker.
For øvrig settes det opp et flott utvalg
matineer på dagtid.

Kulturhuset har også lokaler til leie, vakre
«Venskapen» gir mange muligheter, ellers
er det mulig å leie festsalen i 4. etasje
i kulturhuset, et stort og lyst lokale med
stor veranda. Det er også mulig å leie
møtelokaler eller hele huset med saler og
det hele. En engasjert gjeng i kulturhuset
kan tilrettelegge for alt og de gjør det
med profesjonalitet, kunnskap og godt
humør!
Mailadresse utleielokaler:
utleielokaler@asker.kommune.no
Se mer på
www.askerkulturhus.no»

30 % rabatt for
våre medlemmer
Kjøp inntil 6 rabatterte
billetter på utvalgte
forestillinger!
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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
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
• 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.

BILKOSMETIKK

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

DEKK, FELGER, LAGRING
Asker:

Smart Repair

Dekk 1 Hvalstad:

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:

Dekk 1 Stabekk:

www.bilkosmetikk.no

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 %
Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer
og netto prisede varer
Avd. Vollen:
Slemmestadveien 490, 1391 VOLLEN
Tlf. 66 75 37 10

Tilbudet gjelder kun for nye kunder hos
Dekk 1 og ikke sammen med andre tilbud.

EIENDOMSMEGLING
ABBL Eiendomsmegling

Kinoveien 3 A, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 57 40 50
www.abbl.no
•	SPESIALTILBUD PÅ SALG AV BOLIG
Vi tilbyr ABBL-medlemmer kr 5 000 i
rabatt ved inngått salgsoppdrag.
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ELEKTRO

FLYTTING / SØPPELTAXI

GLASS

Ørnulf Wiig Installasjon AS

RYDD & FLYTT

Glassmester 1, avd. Bærum

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

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

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 1 938*
Forsikringssum 2 000 000
* priser gjelder i Asker, Bærum og Røyken

• Inntil 25 % rabatt på øvrig skadeforsikring
• Rabatt på el-sjekk
Grunnpremie på kr 298 beregnes
pr. forsikringsavtale
Egenandel ved skade er kr 4 000

GARDEROBE
Garderobe-Mannen AS

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
www.ballerud.no
•	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

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

Billingstadsletta 11, 1396 BILLINGSTAD
Tlf. 67 53 10 90
www.garderobemannen.no

2 0 1
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• 20 % på fliser og lim

FORSIKRING

9

www.flisekompaniet.no

•	15 % rabatt på flytteemballasje
Flytteesker - Bokesker - Bobleplast Silkepapir - Plastsekker - Pakketape
•	15 % rabatt på søppeltaxi
		 (Kassebiler fra 3 m3 til 12 m3)

•	10 % på alle dusjløsninger, rekkverk
og glass over kjøkkenbenk
• 10 % på glass og speil til bygningsformål
•	Bilglass: Kostnadsfri rep. av steinsprut
v/full kasko-forsikring. Gratis lånebil,
spylervæske og nye vindusviskere v/rep.
eller utskifting av bilrute.

•	40 % på måltilpassede
skyvedørsfronter

MED

Hoffsveien 9, 0275 OSLO
Tlf. 22 51 94 00

www.ryddflytt.no

L

RT

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

Gratis grønt nummer: 800 41 150

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

O

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

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

■

Postboks 893
1306 BÆRUM POSTTERMINAL
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RABATTER for ABBL-medlemmer
Minor Majority

KAFÉ

Forestilling: 6. april

Kanel Bakeri

Løkketangen 26, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 54 77 76

Ketil Bjørnstad
Forestilling: 24. mai

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

For nærmere omtale av vårens forestillinger,
se side 30 – 31.

Åpent:
Mandag -fredag:
Lørdag:
Søndag:

Bærum Kulturhus
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

KULTUR / TEATER
Asker kulturhus

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.
Du kan kjøpe inntil 6 billetter til hvert
arrangement.
•	30 % på billetter til en rekke forestillinger
i Asker kulturhus.
Maj Britt Andersen og Lars Saabye
Christensen Ensemble
Forestilling: 15. mars

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.
A Gospel Celebration
Gospelgalla med nærmere 200 dyktige
korsangere og solister, et stort band
med blåserrekke og den amerikanske
gospelstjernen Ingrid Arthur.
Forestilling: 10. mars

Christel Alsos
Den store stemmen fra nord.
Forestilling: 21. mars
Julien Libeer
Komplett belgisk klaversolist med sikkert
grep om konsertpublikumet.
Forestilling: 22. mars
Smak av belgisk øl
«The great beers of Flanders» v/Espen
Smith. Belgisk bryggerikultur, smaksprøver
og servering av delikatesser.
Dato: 4. april

Forestilling: 20. mars

Trip Trip Trip Trio
Jazz- og verdensmusikk fra Colombia
– gitartrio.

Lille Billie

Forestilling: 10. april

Steinar Raknes og Unni Wilhelmsen

Forestilling: 31. mars

Smått
Teater- og danseforestilling fra Antwerpen.
For barn fra 6 til 10 år.
Forestilling: 27. april
For nærmere omtale av vårens forestillinger,
se side 26 – 27.

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.
Skatten på Sjørøverøya
En historie basert på en gammel
eventyrroman om pirater, tropiske øyer,
halte sjøfolk, skattekart og nedgravd gull.
Spilles i Sandvika Teater 5. – 10. mars.
Hverdager kl. 18 og lørdag/søndag
kl. 13 og 17.

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-, ringeklokke- og dørskilt
NB! Rabatt gis kun ved fremvisning
av gyldig medlemskort!

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.

TAKSERING

Frisk Asker

Jan-Terje Johansen
Takst & Rådgivning

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

STEIN OG HELLER

Star Fabrikkutsalg

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

S. Sigvartsen Steinindustri A/S

• 20 % på maling, beis, lakk og malerverktøy

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

Har også gode priser på parkett, laminat
og strier

MINICRUISE
Stena Line Norge AS

Postboks 764 Sentrum, 0106 OSLO
www.stenaline.no

MOBILTELEFON
Mobil Fikser’n

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

nr. 1

SPORT

• 20% på ordinær billettpris

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

Avd. Lier:
Husebysletta 39, 3414 LIER
Tlf. 32 84 00 48
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Tlf. 970 70 684
jtjtakst@gmail.com

• 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

TRAFIKKSKOLE
Wright Trafikkskole Asker
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

Stor utstilling innendørs.
www.sigvartsen.no

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

Settem Steinindustri A/S

VVS

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

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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BÆRMUDA MINI og

Skatten på
Sjørøverøya
Jim Hawkins finner et skattekart i skipskisten til
den gamle sjørøveren Billy Bones. Slik begynner
historien om en sjøreise og en skattejakt der
sjørøvere og ærlige engelskmenn kjemper mot
hverandre. Hvem kommer seg fra sjørøverøya
med livet i behold og hvem får skatten til slutt?

BærMuDa Mini så dagens lys høsten 1997 og består i dag av mer enn
40 barn og unge som elsker å synge, danse og spille teater. I mars ønsker vi
velkommen til Skatten på sjørøverøya. En historie basert på en snart 150 år
gammel eventyrroman om pirater, tropiske øyer, halte sjøfolk, skattekart og
nedgravd gull. Denne gang presentert som musikal, med røffe sjørøversanger
og forrykende danser, akkompagnert av vårt eget sjørøverorkester.
Tekst: Preben Harris
Norsk oversettelse: Gunnar Jørstad
Regi: Charlotte Fjell Lindman
Musikk: Sebastian
Kapellmester: Helge Sunde
Koreografi: Trine Eide Schjølberg
Scenografi: Kenneth Kolberg

ABBL NYTT

Skatten på sjørøverøya spilles i Sandvika Teater 5.–10. mars.
Hverdager kl. 18 og lørdag/søndag kl. 13 og 17.
Forestillingen passer for alle aldre, men noen scener kan være litt skumle
for de aller minste.
Billetter kan kjøpes i Bærum Kulturhus, på tlf. 815 11 777,
www.baerumkulturhus.no og i Sandvika Teater èn time før forestilling.
Ordinær pris kr. 240 (inkludert billettavgift.)
ABBL-medlemsskap gir 25 % rabatt på billetter.

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

Alt innen takarbeid,
ventilasjon og
blikkenslagerarbeid
BBV AS var 60 år i 2017 og består i dag av 13 faste
ansatte. Vi utfører alt av blikkenslagerarbeider og
ventilasjonsarbeider for private, bedrifter og
eiendomsfirmaer.

METRO UNDERGRUNN

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

MOLOK® DYPOPPSAMLER

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

Vi har etter mange år i håndverkerfaget og som en godt
etablert bedrift, tilegnet oss mange gode
samarbeidspartnere innen alle fag. Innad i BBV besitter
vi kompetanse innenfor VVS, Ventilasjon/ingeniør,
Blikkenslager og Tømrer. Vi bistår gjerne våre
samarbeidspartnere og kunder med andre
håndverksgrupper og er opptatt av å kunne levere en
totalpakke.
Vi kan levere tjenester innenfor følgende
håndverktjenester: VVS, tømrer, murer, maler,
elektriker, grunnarbeider og membranarbeider.
Vi er opptatt av å levere gode tjenester etter avtale
med kunder og vi strekker oss langt for at kunden skal
være delaktig i sitt prosjekt.
Kontakt oss for en prat om ditt prosjekt og vi bistår
dere gjennom hele prosessen. Dere møter fagfolk med
bred kompetanse og får en fast kontaktperson hos oss
som geleider dere gjennom prosjektet.
Vi gleder oss til å høre fra dere og samarbeide med
dere.

Ta kontakt i dag for et
godt tilbud!

Ta kontakt for et meget
konkurransedyktig tilbud!

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

Tlf: 67 15 19 30
www.bbv.no
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NYTT OM NAVN

Erlend Kummen
er fra 2. januar 2019 ansatt som forretningsfører i forvaltningsavdelingen.
Han har høyere utdannelse innenfor offentlig administrasjon og økonomi og har tidligere
jobbet som forretningsfører. Erlend er 52 år og bor i Oslo.
I ABBL har Erlend driftsansvar for boligselskaper, med tett oppfølging av deres regnskap/
budsjett, bokføring, årsavslutning, deltakelse på sameiermøter/generalforsamlinger
samt oppfølging og rådgivning.

Trond Erik Ingeberg
er fra 3. desember 2018 ansatt som ingeniør i seksjon teknisk forvaltning. Han har jobbet som
driftstekniker i Bærum kommune før han kom til ABBL. Trond Erik er 45 år og er bosatt på
Slependen.
I ABBL vil Trond Erik arbeide med oppfølging og rådgivning omkring vedlikeholdsarbeider
samt utarbeide vedlikeholdsrapporter og vedlikeholdsplaner for boligselskapene.

FORKJØPSRETT
– din viktigste medlemsfordel
Som medlem av ABBL har du forkjøpsrett til ca. 1 900
boliger. Forkjøpsretten kan benyttes ved kjøp av andels
leilighet 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 K
 nudsen, saksbehandler ved
forkjøpsrett i ABBL.
Fordelen ved å benytte forkjøpsretten er
at man ikke bidrar til å drive opp bud
runden. Du kan altså vente til budrunden er
avgjort, før du velger om du vil gå inn i den
avtalen som selger og budgiver har inngått.

 etingelsene for at du skal gå seirende
B
ut av boligkjøpet ved å benytte medlem
skapet, 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.
Boligene blir lagt ut på ABBLs
hjemmeside: www.abbl.no
Har du spørsmål om bruk av forkjøpsrett
kan du kontakte

Anne Marie Nesse Knudsen
– tlf. 922 57 155
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Opplev strålende sangere,
vakker musikk, spennedene dans
og stor humor i Bærum Kulturhus

Gjør noe hyggelig sammen. Gå på en konsert eller forestilling – eller lær litt om belgisk bryggeri
kultur. Alt i Sandvika. – Lett å finne fram, enkelt og gratis å parkere. Og i tillegg – rabatterte
billetter. Velkommen til Bærum Kulturhus!

A Gospel Celebration

Gospelgalla 2019: Ingrid Arthur, 200 korsangere og band ledet av Martin Alfsen
10. mars 2019
Den 10. mars 2019 kl 19.30 inviteres det til stor gospelfest i Bærum Kulturhus. Med nærmere 200
dyktige korsangere og solister, et stort band med blåserrekke, og den amerikanske gospelstjernen
Ingrid Arthur, borger det for svingende feststemning i Bærum Kulturhus.
Dirigent og konferansier Martin Alfsen runder 60 år vinteren 2019, og ønsker at feiringen skal stå
i gospelens tegn og har på grunnlag av dette satt sammen programmet «A Gospel Celebration».
Ingrid Arthur var hovedattraksjon også på den første gospelgallaen i Bærum Kulturhus i 2015 og det
den gang utsolgte huset, fikk møte et fyrverkeri av en sangartist. Arthur har vært en av vokalistene i
The Weather Girls (It’s raining men), og har også turnert verden rundt som sanger med det berømte
orkesteret til James Last. Dette blir en konsert du sent vil glemme!
Ordinærpris: kr 395,- / ABBL-pris: kr 285,-

Christel Alsos
Den store stemmen fra nord
21. mars 2019
2018 var et av de mest hektiske årene for Christel Alsos som artist, bestående av blant annet en
EP utgivelse, flere utsolgte konserter på høsten, og en påfølgende juleturné bestående av over
20 konserter. Nå kommer hun og bandet endelig til Bærum Kulturhus!
Etter sin kritikerroste deltagelse i TV2 suksessen «Hver Gang Vi Møtes», ga Christel Alsos ut den
hjertefølte EPen «Sound At The End Of A Song», til stor jubel blant kjernefansen. Med låtene
«Make Me Happy» og «State of Mind» gikk Alsos som en farsott på norsk radio, og førstnevnte var
A-listet hos P1 gjennom sommeren. Med fem soloplater i ryggen, tre spellemannsnominasjoner og
en ellers enorm merittliste i ryggen, er Alsos virkelig en av Norges desidert beste konsertjuveler.
Christel tar både med seg tidligere hits, gjemte skatter, og nye publikumsfavoritter. Ikke gå glipp
av denne muligheten til å høre den store stemmen fra nord!
Ordinærpris: kr 445,- / ABBL-pris: kr 325,-

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.

ABBL NYTT
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MEDLEMMER AV ABBL FÅR 30% RABATT på billetter til forestillinger arrangert
av Bærum Kulturhus. 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.
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Julien Libeer
Komplett belgisk klaversolist med sikkert grep om konsertpublikumet
22. mars 2019
Leonard Bernsteins «West Side Story» er et av Brüsselpianisten Julien Libeers tidligste musikalske minner.
I dag er han like opptatt av opera som orkester- og kammermusikk, for ikke å glemme solo klaver, et felt
der Libeer virkelig er i ferd med å etablere seg i øverste divisjon.
«The complete musician, who unites, at any musical moment, a true understanding of the piece, a solid
intellectual approach and an infallible instinct for the impalpable.» - Maria João Pires
På kveldens program står verk av Bela Bartok, Johann Sebastian Bach, Gabriel Fauré og Frederic Chopin.
Ordinærpris: kr 480,- / ABBL-pris: kr 340

Smak av belgisk øl
4. april 2019
Espen Smith foredrar om «The great beers of Flanders». Vi smaker oss gjennom noe av det beste
ølet som finnes. Belgisk bryggerikultur, historie og servering av delikatesser – uslåelig combo!
Belgisk ølkultur er en pilar i landets identitet og en kilde til nasjonal stolthet. Gjennom århundrer
har man foredlet kunsten å skape velsmakende varianter på brygg av enkle bestanddeler som
maltet korn, humle, gjær og vann. Sammen med de flytende belgiske nytelsene blir det denne
kvelden også servert smakebiter av blant annet ost og sjokolade.
Ordinærpris: kr 450,- / ABBL-pris: kr 320,--

Trip Trip Trip Trio
Jazz- og verdensmusikk fra Colombia til Sandvika!
10. april 2019
Trip Trip Trip Trio er en Colombiansk gitartrio som har gjort seg bemerket gjennom
sine s pennende konserter. Trioens allsidige uttrykk og utøvernes ulike musikalske
bakgrunn har fanget Colombianske komponisters oppmerksomhet, noe som har
ført til at trioen har mottatt en lang rekke verk, skrevet spesielt til dem.
Trioen har også eget materiale på programmet og deres musikk favner ulike utrykk
som tango, flamenco, cumbia og jazz. Musikalsk overskudd, instrumentale ferdig
heter og fantastiske program legger alt til rette for at publikum vil få en helt spesiell
kveld i Kulturhuset.
Ordinærpris: kr 395,- / ABBL-pris: kr 285,-

Smått
Teater- og danseforestilling fra Antwerpen for barn fra 6 til 10 år
27. april 2019
En mann bor i et lite hus. Han får besøk av en kvinne. De virker som skapt for hverandre. Hun flytter inn med
ham. Huset er veldig lite, men kjærligheten er veldig stor. Stor nok til å være der sammen oppå hverandre.
Men det blir trangere og trangere - og det gjør vondt.
Ordinærpris: kr 155,- / ABBL-pris: kr 320,- / Barnebillett. kr 100,-
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GRAVSTEINER

NAVNETILFØYELSER OG OMARBEIDELSER

Ingen fordyrende mellomledd
Stor utstilling på alle avdelinger
• Ring og få tilsendt GRATIS katalog
• 12% rabatt ved henvisning til annonsen
• Alle prisklasser
•
•

AVD. GRORUD | TRONDHEIMSV. 457, OSLO | TLF: 22 80 30 70
AVD. SANDVIKA | INDUSTRIV. 10, SANDVIKA | TLF: 67 52 10 30
AVD. LIER | HUSEBYSLETTA 39, 3414 LIER | TLF: 32 84 00 48
monument@sigvartsen.no | WWW.SIGVARTSEN.NO

ØNSKER SAMEIET
BEDRE BRANNSIKKERHET?
Da bør dere ha brannalarmoverføring
til Asker og Bærum brannvesen.

Les mer på boligalarmbrannvesenet.no
Tlf: 66 76 42 75
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Endelig
mulig å bli
kvitt disse!
Skjeggkre har vært det siste årets store snakkis. Skadedyret som har invadert 
stadig flere norske hjem har vist seg umulig å bli kvitt – inntil nå. En ny metode
gjør at skjeggkrebestanden kan reduseres kraftig i løpet av få uker.
Folkehelseinstituttet har funnet et stoff som fungerer godt.
Åtepreparatet Advion Cockroach er godkjent av Miljødirektoratet
for bruk på krypende insekter, også skjeggkre.
Ved å legge forgiftet åte punktvis langs veggene, vil skjegg
kreene spise insektmiddelet, som tar livet av dem på kort tid.
Med denne metoden vil man bekjempe 85-90 prosent av skjegg
kreene i løpet av seks til tolv uker i følge Bygg.no. Bekjempelses
metoden er et resultat av et forskningsprosjekt hos Folkehelse
instituttet og Norsk Hussopp Forsikring.
– Vi kan ikke være helt sikre på at metoden utrydder dem helt.
Det kan være noen få individer som overlever. Livssyklusen deres
er så lang at det tar opptil to år før man vet om man er kvitt dem.
Likevel vil bestanden være så liten at det ikke oppleves som et
problem, sier forsker Anders Aak på Folkehelseinstituttet.

• 	Fjern mulige gjemmesteder ved for eksempel å reparere
gulvbelegg, løse fuger og tett langs lister.
•	Skjeggkre tåler tørrere forhold enn sølvkre. Likevel kan
reduksjon av fuktige forhold i boligen hjelpe.
• Husk at du fortsatt må unngå å få nye skjeggkre inn i huset.
		

Saken er hentet fra Bygg.no

Ring 48 300 500
og få gratis befaring!

Giften skal være ufarlig for mennesker, men i husholdninger med
små barn og dyr, må man likevel være forsiktige.
– Åten kommer i sprøyteform som en «gel». Basert på forskningsresultatene til Folkehelseinstituttet har vi definert en metode
som beskriver hvordan åten skal plasseres. En lav dose åte
«punktes» ut langs veggene med 30 cm avstand. Ett gram holder
til ca. 100 punkter, forteller Magerøy.
Det viktigste du kan gjøre er å unngå å ta med deg skjeggkre hjem. De bor gjerne i pappesker, bygningsmaterialer og
lignende. Pakk ut nye ting ute og kast emballasjen så raskt som
mulig – ikke ta det med inn.
Har du allerede fått skjeggkre i hus, er det mye du selv kan gjøre
for å redusere problemet:
•	Sett ut limfeller for å finne ut hvor i boligen de bor.
• Støvsug ofte for å fjerne mattilgang.

-30%

UTVALGT SOLSKJERMING

-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.
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30%

Asker kulturhus og ABBL
har et samarbeid 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.

MAJ BRITT ANDERSEN OG LARS SAABYE CHRISTENSEN ENSEMBLE
15. MARS – ORDINÆR PRIS 450,-/ABBL 315,STEINAR RAKNES OG UNNI WILHELMSEN
20. MARS – ORDINÆR PRIS 300,-/ABBL 210,LILLE BILLE
31. MARS – ORDINÆR PRIS 100,-/ABBL 70,MINOR MAJORITY
6. APRIL – ORDINÆR PRIS 375,-/ABBL 265,KETIL BJØRNSTAD
24. MAI – ORDINÆR PRIS 330,-/ABBL 230,Gå inn på askerkulturhus.no for kjøp av billett. NB: Begrenset antall billetter.
Tast inn kodeord “abblkultur” for aktivering av rabattert arrangement.

SMART MED NYHETSBREV Påmelding: askerkulturhus.no
Melder du deg på Asker kulturhus sitt 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.
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INTERIØR-nytt

Interiør- og ryddetips
Tekst: Hilde Bringsli. Foto: Mester Grønn / Hilde Bringsli

Gode tips til ryddigere hjem
Rot skaper fort irritasjon, blant annet fordi vi bruker mye tid på å lete etter ting vi
ikke finner. Mange blir også stresset av rot, og noen hevder at det tapper oss for
energi. Her er noen råd til deg som vil ha et ryddigere liv.
1. Lev etter prinsippet én ting inn, én ting ut.
2. Slutt å kjøpe ting du trolig vil kaste etter kort tid.
3. Gi bort eller selg det du ikke lenger har bruk for.
4.	Lag et system når du skal rydde, for eksempel: rydd ett rom av gangen
og bestem deg for hvor lenge du skal holde på. Fortsett dagen etter hvis
du ikke blir ferdig.
5.	Kjøp inn rikelig med oppbevaringsbokser i ulike størrelser. Lag systemer
for ulike kategorier.
6.	Rydd i det enkleste først, ting som ikke handler om minner og følelser.
7.	Bor du med barn, lær dem til å rydde i egne ting. Gjør det til en lek ved å sette
på en nedtellingsklokke, og konkurrer om hvor mye dere klarer rydde på for
eksempel ti minutter. Gjør det minst to ganger i uken.
8.	Når du dveler ved noe du er i ferd med å kaste, spør deg selv: hvorfor skal jeg
beholde dette? Er du usikker, kvitt deg med det.
9.	Vurder om det er ting du ikke trenger å kjøpe og heller kan låne av andre, som
for eksempel hekkeklipper, iskremmaskin, klappstoler, partytelt m.m.
10.	Samle sengesettene ved å legge alt inn i putevaret. Da er hele sengesettet
på ett sted.
11.	Legg et bestikkinnlegg i baderomskuffen og bruk det til for eksempel sminke,
da er det lett å finne det du leter etter.
12.	Kjøp permer til barnas tegninger eller la ungene få én skuff hver på kjøkkenet,
hvor de kan legge tegningene sine.
13.	Ha en kurv lett tilgjengelig. Når dagen er omme plukker du opp det som
slenger rundt i huset - klær, blader, leker osv. Dagen etter må alle i huset ta
ansvar for at sine ting kommer på plass.
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Lyst på mer farge på kjøkkenet? Med en
fin tapet og en glassplate, kan du forandre
kjøkkenet ditt og gi det et personlig u
 ttrykk.
Kjøp gjerne noen interiørdetaljer som tar
opp en eller flere av fargene i tapetet.
Når du blir lei, kan du bytte den ut.
Rask og rimelig fornyelse.

Vellykket match
Stadig flere velger å kombinere maling og
tapet. Utfordringen kan være å finne tapet
og maling som matcher. Følger du ekspertenes råd, kjøper du tapet først. Da kan
faghandelen bruke fargevifte fra NCS eller
andre verktøy til å finne samme farge som er
i tapetet du har valgt. Husk også at maling
kan blandes i alle farger og nyanser, så du
kan bokstavelig talt skape din egen farge.

Tulipan-overraskelse!
Noen ganger kan det være fint å tenke litt nytt, som her
hvor tulipanbuketten er lagt ned i en stor vase. Kjøper du
inn noen rimelige vaser, for eksempel på Ikea, kan du jo
lage dine egne versjoner, til deg selv eller som gave?

Skap en grønn oase!
Fargerike har valgt grønt til Årets Farge 2019. Visste du
at grønt symboliserer vekst, frodighet, framgang, håp
og harmoni? Mange anbefaler grønt på soverommet
fordi det bidrar til en rolig atmosfære. Frister det ikke
med grønt på soverommet, kan du jo invitere naturen
inn i form av grønne planter og tekstiler i det øvrige
interiøret.
Lyst til å lese mer om grønnfarger?
Se: fargerike.no
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AKTUELLE TJENESTER

TAKST
SENTERET

Vi utfører alt innen
sterkstrøm og svakstrøm.
Som ABBL-medlem
har du rabatter på våre produkter
og installasjonsarbeid.

TAKSTMENN I KONTORFELLESKAP

TAKSTSENTERET
består av
NTF-autoriserte takstfirmaer.

• Sjekk av ditt el.anlegg
• Rehabilitering av ditt sikringsskap
• Varme / lysstyring
• Smarthus / velferdsteknologi
• Elbil-lading
• Alarmer / porttelefon
• 5 års totalgaranti

wiig.no

Telefon 67 12 41 12

67 57 20 20

www.takstsenteret.no
post@takstsenteret.no

Vi utfører alt innen elektrisk
installasjon og service:
Lader for el-bil
Lys og varme
Porttelefoni
Brannalarm
Smarthus-teknologi
Kontroll av elektrisk anlegg

Avd. Sandvika
Tlf: 67 55 35 00
info.no@caverion.com

Tette Rør?
www.caverion.no
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radonmåling
Sopp, råte,

ger

Statens strålevern anbefaler alle
fukt,
som
bor imugg,
opp til 2. etg. å måle
radon.
Det er enkelt
og insekter
? å måle radon
ved hjelp av våre sporfilmer.

r

Biologer gir svar!
Nøytrale råd uten
økonomisk interesse
i sanering.
Ved
oppdaget radonproblem er det
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radontiltak

viktig med toppkompetanse. Vår
avdeling
Radontiltak utfører tiltak og
Vi utfører:
senker
høye radonnivåer i boliger.
- skadeutredning

serviceavdeling.
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Tl f: 46 9 75 50 0

- dokumentasjon
- prøveanalyser
Ring
eller bestill på
og anbefaler
utbedringstiltak.

Forskningsveien 3b
Pb 5 Blindern
nett
i dag!
0313Oslo

post@mycoteam.no
www.mycoteam.no

Vann og Avløpsteknikk AS

www.baerumror.no
Nesveien 19 - 1344 Haslum
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FORRETNINGSFØRSEL
Et godt tilbud til boligselskaper

• A
 BBL er forretningsfører for ca. 15 500 boliger i Asker,
Bærum, Røyken og Oslo Vest.
• V
 åre samvittighetsfulle boligforvaltere sørger for at bolig
selskapene får den oppfølging og rådgivning de trenger.
• A
 BBL tilbyr, foruten vanlig forretningsførsel, teknisk og
juridisk bistand, samt inkasso. Ved å velge samme revisor
som ABBL, er revisjon inkludert i forvaltningshonoraret.
• V
 i kan også forestå prosjektledelse og byggeledelse av
større vedlikehold- og rehabiliteringssaker.

www.abbl.no

Ta kontakt for tilbud boligforvaltning, telefon 67 57 40 00
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Viltgryte med skogsopp
Reinsdyrkjøtt, sopp og sjalottløk byr på gode smaker.
Her er en enkel og rask oppskrift på en deilig viltgryte.

Ingredienser (4 porsjoner)

Fremgangsmåte

50 gram rødløk

• Skrell, rens og grovhakk løk og sopp.

50 gram sjalottløk

•	Brun løken og soppen i solsikkeolje sammen
med reinsdyrskavet i ca. 8 minutter.

200 gram frisk sjampinjong eller annen sopp
400 gram reinsdyrskav eller finnbiff
2 ss solsikkeolje
Salt og pepper
2 ss bladpersille
1 dl tyttebær
2 ss lettrømme

•	Smak til med salt, pepper og grovhakket
bladpersille.
•	Tilsett lettrømme, dryss over tyttebær og
server gjerne med fløyelsmyk pastinakkpuré,
norske poteter eller grønnsaker.
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Returadresse:
Asker og Bærum
Boligbyggelag AL,
Postboks 385,
1301 SANDVIKA

I Thorendahl as er vi 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

