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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. 28 500
eksemplarer.
Kontakt oss nå for et godt tilbud
på annonsering.

LEDER

NYE ASKER, GAMLE E18
Som de fleste vet, skal det være kommunesammenslåing mellom Asker,
Røyken og Hurum pr. 01.01.2020. Det
er tre kommuner som alle er positive
til sammenslåingen til «nye» Asker.
Realiteten i sammenslåingen kommer
for dagen allerede nå til sommeren.
I valgkampen opp mot kommunevalget, er det et nytt sammenslått
kommunestyre som skal velges. Det
vil medføre ganske store endringer i
kommunestyret og en del nåværende
kommunestyrerepresentanter vil ikke
få plass i det nye kommunestyret. Det
blir derfor spennende å se hvordan
«dynamikken» i det nye kommunestyret
kommer til å bli.
I «nye» Asker har ordfører Lene Conradi
stått frem og kommunisert ganske
hårete mål for Askers miljøprofil.

Nye Asker ønsker å bli en foregangskommune i det grønne skiftet, ikke bare i norsk
sammenheng, men også internasjonalt. På
mange områder har Asker forutsetninger
til å lykkes med dette. På ett område vil
imidlertid den nye storkommunen møte
gamle problemer og det gjelder frem
tidige investeringer i veiinfrastruktur.
Mye av planleggingen for nye Sandvika
og for nye Asker sentrum, har vært basert
på at ny E18 skal i tunell forbi Sandvika
og i tunell under Asker sentrum. Da kan
motorveibruen som sperrer Sandvika fra
sjøen rives og motorveibroen som går
over Asker, nedgraderes.
Da det rødgrønne byrådet i Oslo satte
ned foten for den vedtatte finansieringsløsningen for E18, påførte det en betydelig forsinkelse for prosjektet. Selv om
tidligere samferdselsminister Ketil Solvik

Ved å gi et medlemskap
i gave gir du mottaker en
enklere vei inn på boligmarkedet
Et gavemedlemskap egner seg godt som dåpsgave, gave til navnefest,
konfirmasjonsgave og bursdagsgave.
Som ABBL-medlem kan man benytte forkjøpsrett til brukte boliger og man har fortrinnsrett til nye boliger. Det betyr at man går foran andre i konkurransen om nye eller
brukte boliger. Over tid opparbeider medlemmet ansiennitet, som gjør at man stiller
sterkere i den tøffe konkurransen om drømmeboligen, den dagen man i fremtiden skal
ut på boligmarkedet.
Et gavemedlemskap koster det samme som et vanlig medlemskap.
Innmelding for ungdom under 23 år koster kun kr 300,- (lovpålagt andelskapital)
med fri kontingent frem til det året man fyller 23 år.

ANNONSESALG:

Ordinær innmeldingsavgift for personer over 23 år er kr 675,- og deretter en årlig
kontingent kr 375,-. ABBL-medlemmer får rabatt på varer og tjenester hos en del lokale
leverandører. Ved å benytte medlemskortet, kan man fort tjene inn årets kontingent
flere ganger!

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

For nærmere detaljer om medlemstilbudene se www.abbl.no

www.hsmedia.no

Ta kontakt med oss i dag – for nærmere informasjon om gavemedlemskap
og innmelding, tlf. 67 57 40 00.
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Olsen og nåværende samferdselsminister
Jon Georg Dale har vært klokkeklare på at
ny E 18 kommer, er situasjonen nå den at
kun fase 1, fra Lysaker til Ramstadsletta, er
vedtatt. Når prosjektet ikke ble tilgodesett
med midler i årets statsbudsjett, er det
klart at man ikke kan få oppstart på fase 1
før tidligst i 2020.
Det begynner da å spøke for fase 2, fra
Ramstadsletta, forbi Sandvika - til Slependen. Det er neppe realistisk med et vedtak
om oppstart av fase 2 før man har kommet
i gang med fase 1.
Alt politisk arbeid stopper i juni 2021, fordi
det kommer et stortingsvalg den høsten.
Slik det ser ut nå, er det sannsynlig at
det blir et regjeringsskifte. En fremtidig
rødgrønn regjering som skal støtte seg
på AP, SV, SP og MdG vil neppe gå videre
med ny E18.
Situasjonen kan da bli at vi får ny E18 fra
Lysaker til Ramstadsletta og er vi heldige,
kanskje også forbi Sandvika til Slependen,
men der stopper det. Det vil selvfølgelig
hjelpe på rushtrafikken at det blir
bedre kapasitet på strekningen Slependen

– Lysaker, men gjennom Asker vil nok
kapasiteten fortsatt være den samme.
Asker kommune har over de seneste
årene arbeidet med flere boligprosjekter som forutsetter ny E18, med nye
avkjøringsløsninger til Røykenveien og
Slemmestadveien. Hva skjer med disse
planene når E 18 uteblir? Det vil få konsekvenser for alle de tre hovedveiføringene
gjennom Asker og ut til henholdsvis
dagens Røyken og Hurum.
Det ser derimot ut til at det kommer en ny
parallell Oslofjordtunell, som kanskje kan
gjøre trafikken gjennom Oslofjordtunellen
mer stabil og forutsigbar. Den vil i alle fall
tiltrekke seg logistikkbedrifter som skal
kjøre ut varer til Oslo – D
 rammen
– Drøbak – Ski og Oppegård. Kanskje
utviklings- og utbyggingsretningen
i nye Asker blir langs diagonalen,
E134 mellom Drammen
og Drøbak?
Kommunesammenslåingen kan
derfor resultere i mye mer enn at
Asker blir større, den kan resultere
i at Asker skifter retning.

Adm. dir.
Erling Rein
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TA FRITIDEN
TILBAKE

- LA OSS HJELPE DEG!

VÅRFEIING/VEDLIKEHOLDSFEIING

GRØNTTJENESTER

BRØYTING OG STRØING

I over 80 år har vi stått til tjeneste for våre kunder. Vaktmesterkompaniet kan hjelpe deg, sommer
som vinter. Vi tilbyr feiing av gårdsplasser og veier, containerutleie, gartnertjenester, graving
og asfaltering, og brøyting og strøing på vinteren. Vi hjelper alt fra store bedrifter
og borettslag til private hjem. Ingen jobb er for liten, ingen jobb er for stor.
La oss hjelpe deg!
Ta kontakt med oss i dag! Befaring er selvfølgelig gratis!
Tlf 23 17 22 00 / post@vk.no / vk.no

23 17 22 00

vk.no

VINTERTJENESTER | FEIING OG SPYLING | CONTAINERUTLEIE | GARTNERTJENESTER | GRAVING OG ASFALTERING
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En sjelden mulighet:

Nye, tøffe rekkehus midt på Bekkestua!
I denne utgaven av ABBL Nytt har vi gleden av å tilby våre medlemmer en sjelden vare.
Sammen med våre partnere i Peab Eiendomsutvikling og NorgesGruppen, bygger vi ni
nye rekkehus, midt i hjertet av Bekkestua. Prosjektet har navnet Fagertunveien 2.

For de som ønsker seg nye boliger
nær et kollektivknutepunkt, er det
som regel leiligheter som står på
menyen. Grunnen til dette er at det
gjerne er fokus på fortetting i disse
områdene og dermed også høy
tomteutnyttelse. I tillegg er Bekkestua, etter vår oppfatning, Bærums
mest attraktive kollektivnære område.
Dette gjør det vanskelig å tro at det
er mulig å bygge rekkehus her. Vi er
derfor veldig glade for å få det til.
Med sentral beliggenhet får man
gjerne noen ulemper i form av trafikk
og støy på kjøpet. Rekkehusene
i Fagertunveien 2 vil imidlertid ligge
skjermet i et hyggelig hageområde,
bak Nadderudveien 1-byggene.
Adkomst blir helt innerst i Fagertun
veien. Dette betyr at få biler vil passere
innkjørselen til boligene.
Husene får praktiske planløsninger
med god standard. Her vil en moderne
familie ha alt den trenger. Beboerne
i samtlige hus vil også kunne glede
seg over vestvendte uteplasser. Med
andre ord blir det mulig å nyte lyse
sommerkvelder på sitt helt eget
uteområde.
Dette er en mulighet som kanskje aldri
kommer igjen. I Fagertunveien 2 kan
dere bo midt på Bekkestua og likevel
la barna løpe rett ut fra stuen, uten
å møte trafikk. På side 19-26 finner
dere mer informasjon om deres nye
familiehjem!
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Over 1000 borettslag har allerede
installert elbillading fra ZAPTEC

Passer for alle elbiler
og lader opp til 110km
i timen per ladestasjon

Invester i en fremtidsrettet ladeløsning å sikre
at alle kan lade elbilen sin trygt hjemme.
Ved å legge opp felles infrastruktur som legger til rette for at alle
får lade øker verdien på boligen og beboerne kan enkelt kjøpe
ladestasjon i etterkant.
Bli ladeklar på zaptec.no
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MULIGHETENES
MARKED!
I alle år har de som har greie på eiendom og
boligpriser sagt at suksesskriteriet for å oppnå en god pris ved boligsalg er; beliggenhet,
beliggenhet og beliggenhet.
Beliggenhet har åpenbart stor betydning for at boligsøkende skal
vise interesse, men det finnes samtidig mange flere faktorer som
gjør at man kjøper bolig. Mange eldre ønsker å bo mer sentralt
og lettvint. Er man nyseparert flytter man kanskje fra et rekkehus
til en leilighet i nærheten av skolen barna går på. Som student kan
det være greit å ha sitt kryp-inn med gangavstand til t-banen. Har
barna blitt store og lever sitt foreldreuavhengige liv, ønsker kanskje
foreldre å bruke den nye «frie» tiden sin til å nyte friluft i marka,
fjorden osv.
I alle disse eksemplene er beliggenhet fortsatt viktig, men for
mange er det da slik at hele Asker og Bærum kan sies å ha «riktig»
beliggenhet. Vi er rett og slett utrolig heldige som har så mange
flotte muligheter i vårt område. Det er sjelden lang vei til flotte
naturområder, til et hyggelig nærområde eller til gode skoler,
barnehager, butikker og liknende.
Hvis vi fortsetter å leke med tanken «bolig i Asker og Bærum
har god beliggenhet», da trenger man andre faktorer å spille
på når man som boligselger skal oppnå en god pris. Det er her
eiendomsmeglerens kompetanse kommer inn. Hvordan man best
skal legge til rette for å selge nettopp din bolig, hvilke kunder skal
man henvende seg til for å oppnå riktig pris? Hvordan planlegger
og holder man visningen, hvordan pirrer man en boligsøker til
å velge din bolig fremfor alle de andre boligene som ligger ute
for salg?

Kunders
tilbakemeldinger
«Energien hans gir positivitet
både for selger og ikke minst
for boligkjøpere»
«Han har vært veldig flink til å
hjelpe meg med å holde hodet
kaldt gjennom hele prosessen»
«Tilrettela salget slik at det
gikk svært greit»
«Han er god på kommunikasjon
og salg – uten å være pressende»
«Tillitsskapende og rolig.
Bruker tid på kunden»

Eiendomsmegler Jan Erik Reenskaug har god kontroll på dette.
Med 18 års erfaring som eiendomsmegler, over TUSEN omsatte
boliger i porteføljen og genuin interesse for bolig og eiendom, vet
han å ivareta dine interesser, gi råd og sørge for et vel gjennomført
boligsalg.

DU søker trygghet i salget
DU søker god avkastning på eiendommen
DU søker et grundig arbeid

DA søker du etter
Jan Erik Reenskaug og du når ham
på jer@abbl.no eller tlf: 481 42 802
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Rings Hus
Planlagt salgsstart september
Drømmer du om å bo i en
leilighet med god standard
og kort vei til alle fasiliteter?
Da har vi en god nyhet
til deg: Rings Hus på
Bekkestua kommer for
salg etter sommeren.

Bekkestua er et sted i stor utvikling. Den siste biten i puslespillet er prosjektet Rings Hus (tidligere omtalt som Nye Egne
Hjem), som utvikles av Peab Eiendomsutvikling og ABBL i
fellesskap. Det er vanskelig å få kortere vei til buss og bane enn
du gjør her. Med kun ett minutt gangavstand kan du nesten
vente på banen i din egen stue. Det blir ikke mer sentralt enn
dette!
Med beliggenhet på hjørnet Bærumsveien – Jens Rings vei,
synes vi at «Rings Hus» var et naturlig navn på prosjektet.
Jens og Barbra Ring var begge viktige for utviklingen av
nærområdet og vi ønsker derfor å bygge ut dette hyggelige
nabolaget i deres navn.

Rings Hus vil bestå av 43 leiligheter, fordelt på to bygg. De to
byggene skaper rammen for det som vil bli et rolig og trivelig
uteområde. Her vil beboerne kunne nyte dagene tilbaketrukket
fra de livlige gatene. Leilighetene vil alle være beliggende i 2. til
5. etasje. Her blir det altså ingen leiligheter på bakkeplan.
Vi kan tilby et variert utvalg av leilighetstyper, fra 2-roms til
5-roms og med arealer mellom ca. 45 og 150 m2. Her finner du
med andre ord en leilighet som passer din hverdag og dine
plassbehov. Vi har lagt stor vekt på gode planløsninger for en
best mulig bokvalitet. Alle leiligheter vil ha gjennomgående
høy standard og store balkonger. Enkelte leiligheter vil også få
private takterrasser.
I 1. etasje i begge bygg blir det næringslokaler tilrettelagt for
mindre butikker og kaféer. Den sentrale beliggenheten skal altså
ikke gå på bekostning av et stemningsfullt og intimt miljø på
gateplan.
Rings Hus planlegges lagt ut for salg i ABBL Nytt nr. 3
som kommer ut i august. For løpende informasjon,
se prosjektets hjemmeside ringshus.no.
Kontaktpersoner er Stian Nyblin-Austgulen og Rune Tretterud.
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Prosjektet er et samarbeid med
Peab Eiendomsutvikling AS (50%)
og ABBL (50%).
Det er Puls arkitekter som har
gjort en fantastisk jobb med
å utforme bygg og leiligheter.

EIENDOMSUTVIKLING

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

Rune Tretterud - Tlf. 415 50 092
rt@abbl.no

www.ringshus.no
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Balkonger fra Balco

- Et klimasmart valg for fremtiden
Et gjennomsnittlig Balco-prosjekt gir et positivt karbonavtrykk, som
tilsvarer planting av en hektar (10 000 kvadratmeter) levende skog.

BESØK VÅR NYE BUTIKK
I BÆRUMSVEIEN 300
VI LEVERER ALT INNEN GLASS:
GLASSREKKVERK • VINDUER OG FASADER
DUSJVEGGER OG DUSJDØRER • SPEIL
GLASSDØRER • GLASSVEGGER • GLASSPLATE
GLASS OVER KJØKKENBENK • GLASSHYLLER
HAGESTUER OG VINTERHAGER • BILGLASS

GLASSMESTER1.NO
GLASSMESTER1 – BÆRUM
Adresse: Bærumsveien 300, 1344 Haslum
Telefon: 400 55 000 • E-post: salg@glassmester1.no

Ta en prat med oss!
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Balco AS
Sandstuveien 60 A
1184 OSLO
Telefon 23 38 12 00

IE

GREENER
THINKING
BY
BALCO

BY

BALCO
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Boligen din har stor verdi i dobbelt betydning,

VÆR BEVISST OG TA GODT VARE PÅ DEN
Etter våronna:
De fleste ryddet nok uteområdene og raket og feiet over alt slik
at det skulle være fint til 17. mai. Men det er også andre områder
som bør få litt oppmerksomhet etter en lang vinter.

Taket:
Er taktekkingen (papp, folie, stein) uskadd? Er sluk og renner
åpne og uskadde slik at vann renner fritt unna? Løv og annet rusk
må fjernes. Fungerte alle snøfangerne slik de skulle, eller kom det
ras fra taket i løpet av vinteren. Er det mye mose på taket? Disse
tingene bør kontrolleres to ganger årlig, høst og vår. Husk å sikre
deg i forbindelse med taksjekken. Eller kanskje du bør engasjere
noen til disse oppgavene?

Fasaden:
Hvordan er tilstanden på veggene? Er det mye støv og skitt på
fasadene? Er det lenge siden du rengjorde fasaden? Flatene
bør vaskes minst hvert tredje år. Skal du bare vaske og ikke male
etterpå, bruk Husvask. Kraftvask bruker du kun dersom du skal

male etterpå. Vask ovenfra og ned, vær forsiktig dersom du
bruker høytrykkvask da man risikerer vann inn i konstruksjonen.
Vask gjerne når det regner, men ikke midt i solveggen da
såpen tørker før du får skylt den av. La fasaden tørke før du
maler. Unngå kraftvask på vinduene da det kan bli skjolder. Har
du selvrensende vinduer skal du heller ikke benytte Husvask
på vinduene, da kan belegget bli ødelagt noe som ikke kan
repareres. Hvordan ser vinduene ut? Er vinduene veldig møkkete
er fasaden likedan, men det ser man ikke like godt. Trenger
vinduene å bli malt?

Male inne:
Nå framover, som vi har lange, lyse og varmere dager, er det en
fin tid å gjennomføre malearbeidene inne, så er du ferdig før
sommeren. Det blir ikke for kaldt inne selv om vi lufter godt ut.
Risiko for «Heksesot» er derfor veldig liten sammenlignet med å
male på den kalde årstiden med begrenset utlufting. Heksesot
kan oppstå raskt vinterstid når det er kaldt ute og tørr luft inne.
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Oppvaksmaskin/varmtvannsbereder

FOREBYGGE SKADER
Hvert år meldes mange skader i
boliger inn til forsikringsselskapene.
Sammenlagt utgjør dette store utbetalinger, som igjen medfører økte
forsikringspremier. Vær med og ta
vare på eget hus og leilighet, slik at
vi kanskje kan forebygge de mest
vanlige skadene.
Det er ikke så vanskelig som
mange tror. Man trenger ikke
være « handyman» for å forebygge
de mest vanlige skadene. Det
er mange tiltak du kan gjøre og
som du slett ikke trenger spesial
kompetanse for å få gjort.

Ventilasjon
Riktig ventilasjon er viktig og vil fjerne
lukt og overflødig fukt fra inneluften. Man
får da et godt og helseriktig inneklima
og reduserer fare for sopp og råteskader.
Møbler, tepper og annet inventar kan
inneholde skadelige stoffer som avgir
gasser og påvirker inneluften. Mangelfull
ventilasjon fører til dårlig inneklima og
kan være årsak til utvikling av astma og
allergi. La vindusventiler og veggventiler
være åpne, også når det er kaldt ute. Det
er misforstått sparing å stenge disse for
å redusere strømregningen, da det kan
medføre skade og store vedlikeholds
utgifter på sikt.
Ta ut filteret i kjøkkenventilatoren over
komfyren. Gi det en god omgang med
såpevann, eller sett det i oppvaskmaskinen.
Mange branner starter på grunn av at
filteret i ventilator over ovnen er full av fett
som tar fyr. Dette er lett å unngå dersom
man holder ventilator og filter rent. Vi
anbefaler også alle å installere komfyrvakt,
noe det er krav til i alle nye boliger og
hvis det legges opp ny kurs til komfyren.
De samme reglene gjelder for fritidsboliger. Det betyr at komfyrvakten skal være
installert som en del av det faste elektriske
anlegget. Kravet kom i 2010.

Rense sluk for hår og såperester

rom. Har du et rom med sluk som sjelden
brukes, kan det oppstå kloakklukt fordi
vannet fordamper over tid. Fyll vann i
sluket. Lukter det fremdeles, kontakter
du faghjelp.
På mange av våre befaringer på bad, viser
det seg at overgang mellom gulvbelegg –
sluk / membran – sluk ikke er tett. Dersom
selve sluket er tett, vil vannet stige opp og
trenge inn i konstruksjonen og forårsake
skade, kanskje i tilstøtende rom også. Det
er ikke forsikringsdekning på utett våtrom,
da vegger og gulv skal tåle den daglige
bruk.
Bruk gjerne engangshansker. Husk å rense
sluket på balkongen også dersom det er
sluk der.
Er du litt mer praktisk anlagt, kan du skru
opp/demontere vannlåsen under vaskene
og ta bort skit og hår som har samlet
seg der. Husk bøtte eller annet under, da
det er vann i låsen. Og vær nøye med at
gummipakningene sitter riktig når du skrur
delene sammen igjen.
Etterstram (med hendene) alle plast
rørdelene om nødvendig og sjekk at
vannkoblinger og avløp til/fra oppvask
maskinen ikke er løs.

Er oppvaskmaskinen eller vaskemaskinen
nærmere 15 år bør, man vurdere å bytte.
Anbefalt brukstid er ca. 10 år. I henhold
til byggeforskriftene fra 2010 (TEK10) er
det påbudt med lekkasjestopper dersom
du bygger nytt, pusser opp – eller bare
bytter ut utstyr tilkoblet vann i rom uten
sluk. Enkelte maskiner har lekkasjestopper innebygget. Rengjør også avløpene
til maskinene jevnlig. Det kan fort bli en
vannskade om vannet ikke renner unna.
Lekkasje fra gammel varmtvannsbereder
er dessverre ikke uvanlig. Sjekk koblinger
på berederen og at det ikke er vann på
gulvet. Pass på at temperaturen på varmtvannet er over 65 grader C, for å unngå
oppblomstring av legionellabakterier.
Det lønner seg å bytte bereder dersom
den er gammel. Det er ikke uvanlig at
drypplekkasje fra bereder blir sent oppdaget og kan ha utviklet seg til betydelig
skade på grunn av plasseringen. Normal
levetid på varmtvannsberedere er ca. 15
år. Forsikringsselskapene beregner aldersfradrag på beredere som har oversteget
5 år. Aldersfradraget er 10 % pr. år fra og
med det 6. året etter at berederen ble
tatt i bruk. Det vil i praksis si at ved en
forsikringsdekkende skade på berederen,
vil egenandelen kunne overstige kr 6000,-

Hovedkran
Oppdager du vann på avveie, er første
bud å stenge hovedkrana. Og da gjelder det å vite hvor den er! I gamle hus
og leiligheter er hovedkrana som regel
i kjelleren, mens det i nye leiligheter
gjerne er en egen stoppekran montert i
fordelerskap på badet eller vaskerommet.
Eldre leiligheter har ofte stoppekrana i
kjøkkenbenken. Alle i boligen må vite hvor
stoppekrana er og hvordan den stenges.
Steng gjerne hovedkrana dersom dere
skal være lenge bortreist.

Vask og sluk
Glem ikke oppvaskkum/utslagsvask og
sluk! Hell litt avløpsåpner i vask og sluk
om vannet ikke renner ned. Fjern hår og
såperester fra sluk i dusjen og på vaske-

Hovedstoppekran

ABBL NYTT

|

nr. 2

|

2019

13

Brannforebygging

Innboforsikring

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn stiller følgende krav til
brannsikring:

Bor du i et boligselskap, er hovedregelen at styret/
forretningsfører sørger for at bygningene er forsvarlig forsikret. Men det er den enkelte b
 eboers
ansvar å tegne innboforsikring, som er den beste
beskyttelsen mot uventet økonomisk tap om
ulykken skulle være ute.

Eier av boligen skal sørge for at bygget har brannalarmanlegg eller et
tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller
røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor
soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig
på oppholdsrom og soverom, når dørene mellom rommene er lukket.

Forebygging og godt vedlikehold er en god måte
å unngå «ulykken».

Som eier er du ansvarlig for at boligen er utstyrt med minst ett av følgende
slokkeutstyr som kan brukes i alle rom:
•	Brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet
vannforsyningsnett
•	Pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver
•	Skum- eller vannapparat på minst 9 liter
•	Skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst
21A
•	Annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet.
Brannslangen skal rekke til alle rom. Pilen på manometeret på apparatet skal
stå på grønn. Sett deg inn i hvordan disse fungerer, selv om det forhåpentlig
ikke blir nødvendig.

Arild Husebø
seksjonsleder teknisk
forvaltning

FORRETNINGSFØRSEL
Et godt tilbud til boligselskaper

• ABBL er forretningsfører for
ca. 15 500 boliger i Asker, Bærum,
Røyken og Oslo Vest.
• Våre samvittighetsfulle boligforvaltere
sørger for at boligselskapene får den
oppfølging og rådgivning de trenger.
• ABBL tilbyr, foruten vanlig forretnings
førsel, teknisk og juridisk bistand,
samt inkasso. Ved å velge samme
revisor som ABBL, er revisjon inkludert
i forvaltningshonoraret.
• Vi 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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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
Hoffsveien 9, 0275 OSLO
Tlf. 22 51 94 00

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

Billingstadsletta 11, 1396 BILLINGSTAD
Tlf. 67 53 10 90

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
Med ABBL-medlemskap får du rabatt på
greenfee på Ballerud Golfklubb.
9 hull:
•	Hverdager før kl. 15.00: kr 150,- for ABBLmedlem (normalpris kr 175,-)
•	Hverdager fra kl. 15.00 samt helger og
helligdager – kr 175,- for ABBL-medlem
(normalpris kr 225,-)
•	Junior kr 100,- uansett tid
18 hull:
•	Hverdager før kl. 15.00: kr 210,- for ABBLmedlem (normalpris kr 275,-)
•	Hverdager fra kl. 15.00 samt helger og
helligdager – kr 250,- for ABBL-medlem
(normalpris kr 325,-)
• Junior kr 100,- uansett tid

www.garderobemannen.no
•	40 % på måltilpassede
skyvedørsfronter

2 0 1

■

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

FORSIKRING

9

• 20 % på fliser og lim

•	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.

MED

www.flisekompaniet.no

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

15

EMSK

16

ABBL NYTT

|

nr. 2

|

2019

RABATTER for ABBL-medlemmer
•	30 % på billetter til en rekke forestillinger
i Asker kulturhus.

HAGESENTER
Plantebørsen Brødr. Bergem AS
St Hallvardsvei 23, 3414 LIERSTRAND
E-post: post@brbergem.no

Husk
medlemsdag
søndag 9. juni

www.planteborsen.no

•	Søndag 9. juni får
20% på alle varer
ABBL-medlemmer
denne dagen!
20 % rabatt på alle varer
• 10 % på alle varer resten av sesongen

KAFÉ

Konsert Trine Rein
Forestilling: 21. september
Stand up – Herodes Falsk
Forestilling: 24. oktober

Konsert Magnus Grønneberg
Forestilling: 8. november

LÅSESMED

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

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

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.
Eggum & Sivertsen
Vi to (er ikke Romeo og Julius)
Forestilling: 17. september
Charlie Siem, fiolin og Itamar Golan,
klaver
Forestilling: 26. september

KULTUR / TEATER

Adam Douglas & The RAG Trio

Asker kulturhus

Forestilling: 12. oktober

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.

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

For nærmere omtale av høstens
forestillinger, se side 34–35.

Åpent:
Mandag -fredag:
Lørdag:
Søndag:

Bærum Musikk- og Danseteater
MINI

Stand up – Jon Niklas Rønning
«Jeg reiser alene»
Forestilling: 7. november

Kanel Bakeri

Løkketangen 26, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 54 77 76

TEATER

GOLD – The Best of Mnozil Brass
Forestillinger: 1. og 2. november
For nærmere omtale av høstens
forestillinger, se side 30–31.

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!

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.

ABBL NYTT
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SPORT

TAKSERING

Star Fabrikkutsalg

Frisk Asker

Jan-Terje Johansen
Takst & Rådgivning

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

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

• 20 % på maling, beis, lakk og malerverktøy

Billetter kjøpes på www.friskasker.no

Har også gode priser på parkett, laminat
og strier

STEIN OG HELLER
S. Sigvartsen Steinindustri A/S

MINICRUISE
Stena Line Norge AS

Postboks 764 Sentrum, 0106 OSLO
www.stenaline.no
Tilbud på MiniCruise og Barnas Båt
i høstferien, kommer i neste ABBL nytt
(3-2019).

MOBILTELEFON
Mobil Fikser’n

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

Avd. Sandvika:
Industriveien 10, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 52 10 30
Avd. Oslo:
Trondheimsveien 457, 0962 OSLO
Tlf. 22 80 30 70
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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MEDLEMSTILBUD
Med ABBL-medlemskap
får du rabatt på greenfee
på Ballerud Golfklubb
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9-hulls GOLFBANE

Ballerud golfbane har noe å tilby alle som har interesse for golf, enten du er erfaren eller har lyst til å lære.
Med et av landets beste kurstilbud og en flott ungdomssatsing har Ballerud Golf et godt golf-miljø, som
tiltrekker seg alle ferdighetsnivåer og alle aldersgrupper.
Banen er super som treningsbane og byr på et kupert og spennende terreng og velholdte greener.
Drivingrangen er et hyggelig møtepunkt og et godt treningssted. Banen har dessuten gode muligheter
for trening på nærspill.
Som ABBL-medlem får du gode priser på greenfee.

9 hull:
• Hverdager før kl. 15.00, kr 150,- ABBL medlem, normalpris kr 175,• Hverdager fra kl. 15.00 samt helger og helligdager, 9 hull: kr 175,- ABBL medlem, normalpris kr 225,• Junior kr 100 uansett tid

18 hull:
• Hverdager før kl. 15.00, kr 210,- ABBL medlem, normalpris kr 275,• Hverdager fra kl. 15.00 samt helger og helligdager– 18 hull – kr 250,- ABBL medlem, normalpris kr 325,• Junior kr 100 uansett tid
Du finner mer informasjon og booking på: www.ballerud.no

Søknadsfrist:

MODERNE
FAMILIEHJEM
PÅ BEKKESTUA

VELKOMMEN TIL TOMTEVISNING
Tirsdag 04.06. kl.18 – Onsdag 05.06. kl.18

EIENDOMSUTVIKLING

Fredag 07.06.

www.fv2.no
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Tøffe funkisboliger i rekke,
Fagertunveien 2 på Bekkestua!
I en grønn, bortgjemt lunge nær Bekkestua sentrum, selger vi 9 flotte funkisboliger i rekke med gode
og praktiske planløsninger. Alle husene går over fire plan og er på ca 150 kvm BRA. Hovedplanet
består av åpen kjøkken- og stueløsning med utgang til hyggelig markterrasse og privat hageflekk.
I øverste etasje blir det tre soverom og to bad. Eget gjestetoalett og vaskerom etableres
på inngangsplan.

Et nytt og moderne familiehjem beliggende i et allerede godt etablert villastrøk
i enden av Fagertunveien.

FAGERTUNVEIEN 2 – ET SAMARBEIDSPROSJEKT
Sammen med våre partnere i Peab Eiendomsutvikling og NorgesGruppen Eiendom Øst, bygger vi nye rekkehus midt i hjertet
av Bekkestua. Prosjektet har navnet «Fagertunveien 2».
I boligselskapet Solligården Bolig DA, samarbeider PEAB Eiendomsutvikling (50 %), NorgesGruppen Eiendom Øst (30 %)
og ABBL (20 %) om boligprosjektet Nadderudveien 1.
I næringsselskapet Solligården Næring AS samarbeider PEAB Eiendomsutvikling (50 %) og NorgesGruppen Eiendom Øst (50 %).

EIENDOMSUTVIKLING

ABBL NYTT
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plen
18,5 m2

terrasse
12,5 m2

bod
6,5 m2

Allrom
10 m2

Plan underetasje
bod/tek.
1,5 m2

T

WC
2,5 m2

Stue/ Kjøkken
57,5 m2

Vaskerom
3,5 m2

OVN

entré/trapp
10,5 m2

bad
5,0 m2

gang
11,5 m2

bad
4,0 m2

Inngangsplan

sov
15,0 m2

balkong
8 m2

SNR 62
REKKEHUS C104
Målestokk 1:100 (A4-format)
10.05.2019

EKSEMPEL
PLANTEGNING
BRA: 152 m
2

P-ROM: 130 m2

Plan 1. etasje

Plan 2. etasje

For mer informasjon: www.fv2.no
Illustrasjonene er foreløpige og kan gi rom for endringer i
forbindelse med detaljprosjektering.
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JENS RINGESVEI

N

De grå feltene indikerer
forrige salgstrinn.
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FAGERTUNVEIEN

NADDERUDVEIEN

ABBL NYTT

OVERSIKTSKART
UTOMHUSPLAN
Alle rekkehusene får private utearealer. I tillegg
får man på lik linje med beboerne i hus A og B,
tilgang til det trivelige gårdsrommet. Det vil bli
beplantet med varierende vegetasjon og sitteplasser vil bli opparbeidet, for at uterommet skal
oppleves som et hyggelig sted å være.

EIENDOMMEN
Prosjektet bygges på eiet tomt. Eiendommen
vil bli organisert i et kombinert næringsog boligsameie bestående av totalt 67 bolig
seksjoner fordelt på 9 rekkehus som omtales i
dette prospektet og 58 leiligheter som hadde
salgsstart høsten 2018.

For mer informasjon: www.fv2.no
Illustrasjonene er foreløpige og kan gi rom for endringer i
forbindelse med detaljprosjektering.
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PRISLISTE FAGERTUNVEIEN 2
Bolignummer

Antall
rom

Areal
BRA

Areal
P-rom

C101

4

149

128

C102

4

152

C103

4

C104

Privat
uteareal m2

Pris inkludert
omkostninger

Stipulerte
felleskostnader
pr mnd.

P-plass

Pris

19 + 13 + 8,5

1

kr 10 500 000

kr 10 560 650

kr 3 665

130

18,5 + 12,5+8

1

kr 10 950 000

kr 11 011 850

kr 3 665

152

130

18,5 + 12,5+8

1

kr 11 450 000

kr 11 511 850

kr 3 665

4

152

130

18,5 + 12,5+8

1

kr 11 900 000

kr 11 961 850

kr 3 665

C105

4

152

130

18,5 + 12,5+8

1

kr 12 150 000

kr 12 211 850

kr 3 665

C106

4

152

130

18,5 + 12,5+8

1

kr 12 300 000

kr 12 361 850

kr 3 665

C107

4

152

130

18,5 + 12,5 + 8

1

kr 12 450 000

kr 12 511 850

kr 3 665

C108

4

152

130

18,5 + 12,5 + 8

1

kr 12 650 000

kr 12 711 850

kr 3 665

C109

4

152

130

18,5 + 12,5 + 8,5

1

kr 13 250 000

kr 13 311 850

kr 3 665

BETALINGSBETINGELSER
10 % av kjøpesummen innbetales ved
kontraktinngåelse.
Rest kjøpesum, omkostninger og pris
for eventuelle tilvalg, forfaller til betaling
ved overtagelse.

OMKOSTNINGER
Kjøpsomkostningene i prislisten inkluderer følgende:
Dokumentavgift til staten, 2,5 % av boligens andel av råtomtverdi.
Dokumentavgiften anslås til å være kr 400,- pr. BRA.
Tinglysning av skjøte
kr 525,Tinglysningsgebyr pantedokument
kr 525,Hver bolig innebetaler startkapital til sameiet tilsvarende
3 mnd. stipulerte felleskostnader.
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ØNSKER DU
Å VITE MER?
Det finnes mer informasjon å hente.
Prosjektet har en egen nettside der du
kan finne blant annet boligvelger, full
stendig prospekt og utkast til kontrakt.

www.fv2.no
Denne utgaven av ABBL Nytt er ment å gi deg en oversikt over
prosjektet, viktige datoer, priser og hvordan du skal gå frem for å
sikre deg en bolig.
Utfyllende informasjon finner du på www.fv2.no.
På denne nettsiden ligger alt du trenger for å finne akkurat det
rekkehuset som passer deg best!
Boligvelgeren i 3D fungerer slik at du kan klikke deg inn på hver
bolig, se plassering og plantegning mm. Her finnes også et
komplett prospekt, med plantegninger for nedlastning
og et utkast til kjøpekontrakt med vedlegg.

FORDELING AV
BOLIGENE
Boligene fordeles etter ansiennitet blant
ABBLs medlemmer
Visning avholdes på tomten

• tirsdag 04.06 kl 18 
• onsdag 05.06 kl 18
Velkommen til visning!
SØKNADSFRIST
Alle søknader må være utfylt på søknadsblanketten som du
finner på nest siste side i ABBL Nytt. Søkere som ikke overholder
søknadsfristen, kan ikke senere påberope seg prioritet.
Slike søkere må i så fall stille bak de som har søkt i rett tid.
Medlemskap må være tegnet senest innen utgangen av
søknadsfristen.

Søknadsfrist: Fredag 07.06.2019
VALGMØTE
Etter søknadsfristens utløp vil søkerne bli invitert til
valgmøte, som er planlagt avholdt torsdag 13.06.19.
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VI HJELPER DEG

Har du spørsmål om prosjektet, medlemskap eller salg av bolig?
Vi gleder oss til å høre fra deg!

Rune har 16 års erfaring som eiendomsmegler
i Asker og Bærum. Han hjelper deg med salg av
egen bolig og spørsmål om prosjektet generelt.
Rune Tretterud
eiendomsmegler MNEF / fagansvarlig
rt@abbl.no / 415 50 092

Stian har 17 års fartstid i ABBL og er klar til
å besvare medlemskapsspørsmål og spørsmål om
prosjektet generelt.

Stian Nyblin-Austgulen
eiendomsmegler MNEF / markedskoordinator
sna@abbl.no / 932 17 120
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Å selge leilighet
Sjansen er stor for at vi i ABBL Eiendomsmegling allerede har solgt leiligheter i ditt boligselskap.
For deg som vurderer å selge er det en fordel å velge en megler som både har
lokalkunnskap om ditt nabolag og er en leilighetsekspert.
Det hele starter uforpliktende med en verdivurdering
Kontakt oss på abbl.no

ABBL EIENDOMSMEGLING
- leilighetseksperten

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

abbl.no
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Ring 48 300 500
og få gratis befaring!

-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.

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

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

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

sommerens
ABBL NYTT
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HAGEKUPP på Plantebørsen!
Søndag 9. juni er det medlemsdag på Plantebørsen, ABBL-medlemmer får 20 % rabatt på
alle varer.
Plantebørsen er stedet for alle som elsker
frodige planter og trær og for deg som drømmer om en deilig uteplass å nyte sommeren på.
Plantebørsen har fokus på kvalitet og du finner
både eksotiske og vanlige plantesorter på hage
senteret i Lier.
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Pl en enda litt de
sommer

Hagesenteret har et enormt utvalg av utemøbler, pyntegjenstander, sommerblomster, hekker,
stauder, trær, flotte krukker, lysthus og paviljonger. Du finner faktisk alt hjertet kan begjære av
hagerelaterte ting.
– Det skal alltid være en gartner på jobb
og kundene skal oppleve å bli tatt godt vare på.
Vi har veldig fokus på kvalitet og service, sier
Arild Bergem, daglig leder i hagesenteret.
Plantebørsen er et frittstående hagesenter.
Bergem begrunner dette med frihet til selv å
velge hvilke planter han ønsker å ha i hage
senteret.
– Jeg tror nøkkelen til å drive dette på en god
måte er kjærligheten til faget og til jorda.
Jeg har vokst opp med dette og jeg blir
glad av å se det spire og gro, sier han.

Gjør sommerens
beste kjøp på
Plantebørsen den 9. juni.
ABBL medlemmer får
20 % rabatt på alle varer
denne dagen, resten
av sesongen er det
10 % rabatt for våre
medlemmer.
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Opplev Bærum Kulturhus
Gjør noe hyggelig sammen. Gå på en konsert eller forestilling. Her presenteres tre helt ulike
konserter med noen av de ypperste artistene som finnes i Norge. I tillegg har Bærum Kulturhus
hentet hit de gamle kjenningene Mnozil Brass, syv østerrikere, med en kombinasjon av humor
og musikalitet som har brakt dem verden rundt. Alt her i Sandvika. – Lett å finne fram,
enkelt og gratis å parkere. Og i tillegg får ABBL-medlemmer rabatterte billetter.
Velkommen til Bærum Kulturhus!

Eggum & Sivertsen

Vi to (er ikke Romeo og Julius)
Bærum Kulturhus Store Sal, tirsdag 17. september kl 19.30
Ryktet forteller at Eggum og Sivertsen har lagt nye planer, og tatt noen nye (gitar)grep. Forrige gang
de reiste på turné var det med stor suksess og fullsatte saler over hele landet. Nå har altså de to
gitarkameratene funnet sammen igjen og er klare med både nye og gamle sanger.
Med kjente og ukjente gullfunn i hverandres skattekister, med varme og store doser humor, byr de to
på sine helt spesielle skråblikk på verden og på hverandre – med et årelangt vennskap i bunnen.
Igjen skal disse to folkekjære, men veldig ulike artistene vise oss hvorfor sangene deres passer så
godt sammen og hvorfor både sangene og sangerne er elsket av en hel nasjon.
De skal vise oss hvordan man, med bare to stemmer og to gitarer, kan fylle et konsertlokale med
intens tilstedeværelse, trøkk, rungende latter og myke, magiske øyeblikk.
Ordinærpris: kr 530,- / ABBL-pris: kr 375,-

Charlie Siem, fiolin & Itamar Golan, klaver
Sandvika Master Series
Bærum Kulturhus Store Sal, torsdag 26. september kl 19.30
Fiolinisten Charlie Siem gjester, sammen med Itamar Golan, Bærum Kulturhus for fjerde gang.
Ved tidligere konserter har de begeistret en fullsatt sal med sitt musikalske overskudd
og elegante formidlingsevner. Nå gleder vi oss til å høre dem nok en gang i Sandvika.
Britisk-norske Charlie Siem er i dag en av de mest profilerte unge klassiske musikerne
i Storbritannia. Han er godt etablert som en internasjonal solist og ga i 2015 ut sitt femte
soloalbum, Midnight Garden.
Charlie er født og oppvokst i London, med norsk far og britisk mor. Han startet å spille fiolin som
tre-åring og er utdannet ved prestisjetunge Eton College, universitetet i Cambridge og Royal
College of Music i London. Siden 2004 har han også blitt veiledet av fiolinisten Shlomo Mintz.
Han har opptrådt med orkestre som Bergen Filharmoniske Orkester, Oslo-Filharmonien,
Camerata Salzburg og London Symphony – for å nevne noen, og har samarbeidet med
dirigenter som Charles Dutoit, Edward Gardner og Zubin Mehta. Han opptrer jevnlig
på festivaler verden over, gjerne i samspill med pianisten Itamar Golan.
Ordinærpris: kr 430,- / ABBL-pris: kr 340,-

Kjøp billetter før alle andre!
Bli abonnent på nyhetsbrev fra Bærum Kulturhus. Da får du muligheten til å kjøpe billetter før alle andre. Du får de
siste nyhetene, spesialtilbud og ekstra informasjon. Gjør det enkelt her: www.baerumkulturhus.no/subscribe eller kryss
av i «jeg-ønsker-nyhetsbrev-fra Bærum Kuturhus»-boksen når du kjøper billett. Du kan selv sagt også trykke «like»
Bærum Kulturhus på Facebook. Her legger Kulturhuset stort og smått: filmer, bilder, anmeldelser og annet som skjer.
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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.
Opplevelser er en glimrende gave, så hvorfor ikke gi nettopp dette neste gang du
skal feire noen!
Billetter med ABBL-rabatt kan også kjøpes direkte fra www.baerumkulturhus.no
ABBL-medlemskort må kunne fremvises ved kontroll.

Adam Douglas & The RAG Trio
Stjernekampvinneren er tilbake med ny powertrio
Bærum Kulturhus Store Sal, lørdag 12. oktober kl 19.30
Adam Douglas, som vant Stjernekamp i 2017, er klar for å turnere med sin nye
trio – The RAG Trio. Trioen låner initialene til trommeslager og perkusjonist
Ruben Dalen, Adam selv, og gitarist og strengevirutos Geir Sundstøl.
The RAG Trio er minimalistisk i sitt oppsett, men maksimalistisk i sin instrumentering. Den unike kjemien mellom de tre musikerne gjør at det ikke spilles en
overflødig tone, slik at alle musikerne kommer gjennom lydbildet. Slik får den
store stemmen og det fantastiske gitarspillet til sjefen sjøl den plassen og det
rommet den trenger for å skape magi.
Adam, som opprinnelig kommer fra Oklahoma i USA, flyttet til Norge høsten
2007 og har på kort tid blitt en av våre mest folkekjære artister. I 2018 slapp
han det kritikerroste albumet «The Beaty and The Brawn» og spilte et hundretalls konserter landet rundt.
Det er en stor entertainer som nå legger ut på veien over det ganske land for å gi oss musikk med hjerte, nerve og sjel.
Velkommen til en magisk helaften med Adam Douglas & The RAG Trio i Bærum Kulturhus. Med seg har han sin gode venninne
og albumaktuelle Rikke Normann som support.
Ordinærpris: kr 445,- / ABBL-pris: kr 325,–

GOLD – The Best of Mnozil Brass
For femte gang til Sandvika!
Bærum Kulturhus Store Sal, fredag og
lørdag 1. og 2. november kl 19 og 18.
Mnozil Brass skal igjen gjeste Norge og kommer
rett til Bærum Kulturhus med sitt helt ferske show
«Gold – The Best of Mnozil brass». Det er femte gang
de spiller i Store Sal. Nok en gang skal de blåse oss
over ende med sin musikalitet, sin humor og utallige
påfunn. Dette nye showet er rett og slett skrudd
sammen av det ypperste av det ypperste fra deres
25 år lange karriere.
Slapstick, overraskende komikk og mesterlig musikalitet møtes når Mnozil opptrer verden rundt. Vi lover
en helt unik konsert som vil få deg til å rulle av latter.
Ordinærpris: kr 395,- / ABBL-pris: kr 285,-
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GRAVING?

Anse jobben som gjort
Skal dere drenere, skifte vann- eller avløpsledning eller etablere nedgravde avfallsløsninger?
Kontakt oss for en gratis befaring eller for å høre hvordan vi kan hjelpe deg.

www.tt-teknikk.no / Tlf: 02490

ABBL NYTT
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NYTT OM NAVN

Stian Krag Iversen
er fra 1. mars 2019 ansatt som teknisk rådgiver i seksjon for rehabilitering i ABBL.
Han har bakgrunn som tømrer, og har de siste årene jobbet som
bygg- / prosjektleder.
Stian er 35 år, og bosatt på Vøyenenga.

Madeleine Bergløkken
begynte som vikar 3. april 2018, og har nå fått fast ansettelse som kundeservicemedarbeider i ABBL.
Madeleine har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon og jobbet som
teamleder før hun begynte hos ABBL.
Madeleine er 26 år, og bosatt i Ski.

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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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 prosent rabatt på enkelte av våre forestillinger.
Gå inn på askerkulturhus.no for kjøp av billetter. NB: Begrenset antall.
Tast inn kodeord “abblkultur” for aktivering av rabattert arrangement.

SMART MED NYHETSBREV
Motta vårt nyhetsbrev for spesialtilbud og de siste nyhetene.
I tillegg vil du få muligheten til å kjøpe billetter før alle andre.
Påmelding: askerkulturhus.no
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STAND UP
HERODES FALSK
24. oktober
Ordinær pris kr 365
ABBL pris kr 250

“Tilbake med et smell!”
DRAMMENS TIDENE

Et show om livet og andre pinligheter

KONSERT
TRINE REIN
21. september
Ordinær pris kr 420
ABBL pris kr 290

STAND UP
JON NIKLAS RØNNING
«JEG REISER ALENE»
7. november
Ordinær pris kr 490
ABBL pris kr 350

KONSERT
MAGNUS GRØNNEBERG
8. november
Ordinær pris kr 425
ABBL pris kr 300

askerkulturhus.no
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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.

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

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.

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 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!

Tlf: 67 15 19 30
www.bbv.no

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

MATtips

ABBL NYTT

Oppskrift og foto: Hilde Bringsli
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Deilig
fiskesuppe
MATtips
Fiskesuppe er godt, uansett
årstid. Det er en rett som er
utrolig enkel å lage, enten du
skal servere den til fire eller ti
personer. Vil du ha en ekstra
fin fiskesuppe, kan du piffe
den opp, for eksempel med
reker og blåskjell.

Dette trenger du (4 porsjoner)

Slik gjør du

Ca. 400-500 fisk (torsk, steinbit, laks)
Lime, ca. 4 ss
2 ss smør
4-5 poteter
2-3 gulrøtter
¼ stk sellerirot
½ purre
1-2 paprika, for eksempel gul og rød
1-2 hvitløksfedd
2-4 ts fersk ingefær
Ca. 2 ts chilipulver eller litt frisk chili
Ca. 5 dl ferdig utblandet fiskebuljong
Ca. 5 dl kokosmelk
Salt og pepper etter smak

1. Krydre fisken med salt, pepper og limesaft.
2.	Kutt gulrøttene, selleriroten og potene i små
terninger. Skjær purren og paprikaen i passe
biter.
3.	Fres hvitløken i smør, sammen med
grønnsakene og chilien.
4. Hell over fiskebuljongen og kokosmelken.
5. La suppen småkoke i ca. 10 min.
6.	Legg i fisken og la suppen småkoke under
lokk i ytterligere 5 min.

Tips!
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MEDLEMSTILBUD

Pigghammer + mye mer....

■

L

9

2 0 1

MED

HUSK
MEDLEMSKORTET
NÅR DU SKAL
HANDLE

RT

Plenrulle • Plenlufter/mosefjerner

Vet du at du som medlem
i ABBL får rabatt hos en rekke
firmaer i Asker og Bærum?
O

Vedkløyver • Jordfreser

■

Utleie:

EMSK

Firmaene gir deg rabatt når du f remviser
medlemskort og legitimasjon.
Rabattene gjelder ved kontant salg
på vanlige utsalgspriser.

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

For nærmere informasjon,
se våre nettsider på www.abbl.no
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Finn løsningsordet til bildet og vinn en ABBL-trillekoffert
Send løsningsforslag innen 21. juni 2019 til: hme@abbl.no og bli med i trekningen.

Kryssordforfatter: Rolf Bangseid

Løsning på kryssord i nr 4, 2018 var:
Sentralt på Bekkestua skal det bygges femtiåtte leiligheter
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INTERIØR-nytt

Oppussing av badet
Tekst og foto: Hilde Bringsli

Har du planer om å pusse opp badet?
Vi gir deg ni nyttige tips til baderomsfornyelsen.

1. Start med å planlegge
Hvilke behov har husets beboere? Hvilke funksjoner skal
badet dekke? Vil du skape spafølelse eller ønsker du et mer
ordinært bad? Klarer du planleggingen selv eller trenger du
hjelp, for eksempel fra en interiørkonsulent?
Tips! Kjenner du noen som har et bad du liker godt, spør
om tips og råd.

2. Lag en plantegning
Det kan være lurt å lage en enkel plantegning, både for
deg selv og håndverkerne. Noen ganger går det galt fordi
man ikke har forklart ting godt nok, eller ikke er til stede
når håndverkerne skal gjøre jobben sin.
Tips! Er du usikker på hvordan du kan lage en god plantegning? Flere forhandlere har gratis tegneprogram på
nettsidene sine.

3. Sett opp et budsjett
Baderommet er et av de dyreste rommene vi pusser opp.
Det kan derfor være lurt å sette opp et budsjett. Her er
det viktigste du bør legge inn i budsjettet ditt: Kostnader
knyttet til håndverkere (elektriker, flislegger, rørlegger osv.),
innredning (møbler, toalett, dusj/badekar, fliser m.m.),
belysning og eventuelt nye interiørdetaljer.
Tips! Sjekk priser på nett og i forretninger. Jo mer du vet
om pris før du setter i gang, jo mer realistisk blir budsjettet
ditt.
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4. Bruk sertifiserte håndverkere

7. Velg materialer

Deler av jobben på badet bør overlates til håndverkere
som er våtromsgodkjente. Kjenner du ingen, kan du ta
en titt på FFV.no eller hos MLF.no. Det kan være lurt å
be om tilbud fra flere, og sjekk gjerne noen referanser.
Husk også å lage en skriftlig kontrakt, så slipper du
misforståelser eller konflikter.

Det er mye å velge i på markedet. Fliser er det flest
velger, men det er også mange lekre våtromsvinyler å
velge i, både for vegg og gulv. Våtroms-panel eller tapet
er også fine alternativer som kan kombineres med fliser
og/eller vinyl.

Tips! Du kan laste ned standardkontrakt på Forbrukerrådets nettside.

5. Tenk på belysning
På badet er det viktig med god belysning. Det er vanlig å snakke om god grunnbelysning som for eksempel
spotter og downlights, kombinert med ekstra belysning rundt speil. Har du ikke sistnevnte, vil speilbildet
lett mørklegges av skyggen din.

Tips! Sett av godt med tid, dra til ulike forhandlere for
å gjøre deg kjent med det som finnes på markedet.

8. Tenk på oppbevaring
De aller fleste har en del ting de ønsker å oppbevare
på badet, som for eksempel håndklær, toalettsaker,
sminke, hårprodukter og toalettpapir. Tenk nøye
gjennom hvor mye oppbevaringsplass du trenger
og hvordan du kan finne smarte løsninger for å utnytte
plassen best mulig.

Tips! Har du budsjett til det og skal legge nye fliser,
kan du integrere lys i flisene. Det blir stilig og effektfullt.

Tips! Legg et bestikkinnlegg i en av skuffene og bruk
den til sminken din.

6. Gjør et fargevalg

Det kan komme en dag da du skal selge boligen. Da kan
det være nyttig å legge fram dokumentasjon på utført
arbeid til den nye eieren. En slik form for dokumentasjon
vil styrke deg som selger, fordi kjøper får tillit til at du
har utført jobben på en forsvarlig måte.

Finn ut hvilke farger du ønsker å ha. Vil du følge årets
trend, går du for farger. Husk at det ikke bare er vegger og gulv som bidrar til fargespekteret, også tak kan
være stilig å male. Tak regnes ikke som våtsone, så her
kan du boltre deg i fargealternativer.
Tips! Be om råd hos fagforhandler hvis du ønsker
å kombinere flere farger eller trenger hjelp til å gjøre
litt mer «vågale» valg.

9. Dokumenter oppussingen

Tips! Regninger fra håndverkere er nyttig å spare på,
men det kan også være smart å dokumentere arbeidet
i form av film og/eller bilder.
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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

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!

67 57 20 20

www.takstsenteret.no
post@takstsenteret.no

Tette Rør?

tlf. 21 96 03 50, www.radonlab.no
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Som medlem i ABBL, får du 10%
på ordinære varer hos Plantebørsen.
Husk å vise frem medlemsbevis.

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

BRUK FAGHANDELEN NÅR DU SKAL ANLEGGE HAGE
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SØKNADSSKJEMA
FAGERTUNVEIEN 2
MEDLEMSNUMMER:
SØKERENS NAVN:

FØDSELSDATO/ÅR:

ADRESSE:

POSTNUMMER/STED:
MOBIL:

E-POST:

NÅVÆRENDE EIER AV MEDLEMSKAPET:
(FYLLES KUN UT DERSOM MEDLEMSKAPET SKAL OVERFØRES TIL BOLIGSØKER)
NAVN:

FØDSELSDATO/ÅR:

PRIORITERING AV BOLIGTYPE. OPPGI SEKSJONSNUMMER:
(PRIORITERINGEN ER KUN MENT Å VÆRE VEILEDENDE)
1. PR.

2. PR.

SKAL BOLIGKJØPET HELT ELLER DELVIS FINANSIERES VED SALG AV NÅVÆRENDE BOLIG?
JA:

NEI:

SØKNADSFRIST: FREDAG 07.06.2019

SØKNADSSKJEMA I UTFYLT STAND SENDES TIL:

ABBL
Postboks 385
1301 SANDVIKA
Att: Stian Nyblin-Austgulen
E-post: sna@abbl.no

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

ESPERVIK DESIGN

Fordelene dere får som borettslagskunde hos Telenor
Alltid på Nett-garanti

Nettvern

Hvis nettet faller ut sørger vi for at du
alltid kommer deg på nett igjen.

Surf trygt med Nettvern – et filter som ligger
i Telenornettet, og som beskytter deg mot
svindelforsøk og skadelig programvare.

Underholdingsportalen T-We

Familiebonus

T-We fra Telenor samler TV- og strømmetjenester på ett sted, og gir deg førsteklasses underholdning når og hvor du vil.

Alt på ett sted lønner seg! Samle TV, bredbånd
og mobil hos Telenor og få Familiebonus – ekstra
mobildata hver måned, helt uten ekstra kostnad.

Ønsker ditt boligsameie et uforpliktende tilbud, se telenor.no/boligsameie

