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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.

ANNONSESALG:

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

www.hsmedia.no

Knutepunktstrategi til besvær
Det har gjennom en del år ligget en politisk
forankret strategi om at utbygging skal skje
i kollektivknutepunkter og langs banetraseer. 
Dette er en god tanke, men den krever en del
politisk mot, fordi vi da må godta at det blir en
kraftigere fortetting i disse knutepunktene.
På Haslum ser vi nå den samme
debatten som vi har sett flere ganger
før. Når det fremlegges planer om
fortetting i knutepunkter, kommer
politikerne på banen og sier at de
vil arbeide for å beholde strøkets
småhuspreg. Resultatet er at det
ikke fortettes nok i knutepunktene,
samtidig som det heller ikke bygges
utenfor knutepunkter. Knutepunkt
strategien fører til at det bygges
alt for få boliger, noe som bidrar til
sterkere prisvekst og at det blir enda
vanskeligere for unge mennesker å
komme inn på boligmarkedet. Høy
pris og strammere regler for bank-

finansiering gjør at det nærmest bare
er de som har bolig å selge som klarer
å kjøpe ny. Samtidig ser vi at andelen
unge mennesker som eier egen bolig
har sunket markant de siste 10 årene.
Knutepunktstrategien fører også til
dyrere boliger fordi man får en ekstrem
og ujevn pris på tomter. Ettersom det er
i knutepunkter det kan bygges (innenfor
ca 800 meter fra kollektivknutepunkt),
blir eiendommene innenfor disse små
områdene priset ekstremt høyt, mens
tilsvarende eiendommer, 200 meter
lenger ned i samme vei, kan få en helt
annen pris.

HVEM FÅR ABBL NYTT?
ABBL Nytt distribueres fire ganger i året til boligbyggelagets medlemmer
og til husstander hvor ABBL er forretningsfører. Samlet opplag for ABBL Nytt er
ca. 28 500 eksemplarer, noe som dekningsmessig stiller oss på linje med de store
abonnentavisene i vårt område, Aftenposten og Budstikka.
Er du i tvil om du er medlem?
Kontakt oss på tlf. 67 57 40 00 og vi kan gi deg svaret!
Bare personlige medlemmer av ABBL kan benytte seg av medlemsfordelene.
Ønsker du å bli personlig medlem, må du tegne medlemskap. Det koster kr 675,og er inkludert årets kontingent.
Personer under 23 år betaler kun en innmeldingsavgift på kr 300,- (andelskapital) og er
fritatt for betaling av kontingent frem til fylte 23 år. Medlemskapet kan ikke overføres
i denne perioden, men verdifull ansiennitet kan opparbeides i løpet av ungdomsårene.
Les mer om medlemsfordeler på vår hjemmeside www.abbl.no

Skal vi utnytte de såkalte knutepunktene,
betyr det at vi må akseptere at området
endres fra lav til høy utnyttelse, noe som
ofte vil innebære at eksisterende bebyggelse må rives for å gi plass til ny og
mer konsentrert bebyggelse. Om man
samtidig skal verne «knutepunktenes»
småhuspreg, har man i realiteten oppgitt
hele knutepunktstrategien.
Det er selvfølgelig et problem at togene
mellom Asker, Bærum og Oslo allerede
er svært fulle. I Bærum har man T-banen.
Innenfor den eksisterende knutepunkt
strategien burde det ligge i dagen at man
tilstreber tettere utnyttelse også langs
T-banen. Det er her man plumper rett inn
i debatten om fortettingen på Haslum.
Fordi politikerne ikke er robuste nok til å
stå for hva knutepunktstrategien faktisk
innebærer, har resultatet blitt at man
har bygget for lite, som igjen fører til så
høye priser at ungdommen presses ut av
markedet.

Både i Asker og i Bærum er det, på
bakgrunn av prognose om naturlig
befolkningsvekst, blitt satt måltall for
årlig boligproduksjon. I Asker er man
langt fra å nå disse målene, i Bærum er
hovedvekten av boligproduksjonen på
Fornebu, som retter seg mer mot Oslo
og ikke mot Bærum. Da forsterkes problemet ved at man importerer ytterligere
befolkningsvekst. I Bærum tas dessuten
ca. 250 boliger ut av markedet på grunn
av tomteerverv til ny E 18.
Knutepunktstrategien forutsetter
en tverrpolitisk enighet, som kan gi
politikerne den nødvendige robusthet i en
klagestorm. Men dersom ett parti først
begynner å fri til nabolaget om bevaring
av småhuspreget, vil andre politikere følge
etter. Er ikke politikerne villige til å ta
støyten og stå i klagestormen, bør de like
gjerne forlate hele knutepunktstrategien.

Adm. dir.
Erling Rein
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Godt salg i Fagertunveien 2
Torsdag 13. juni ble det avholdt salgsmøte for boligene i Fagertunveien 2. Medlemmer i ABBL hadde som
vanlig fortrinnsrett og fire heldige familier sikret seg drømmeboligen ved hjelp av medlemskap i ABBL.
Alle kjøperne var godt kjent med den unike beliggenheten innerst i en rolig blindvei, men samtidig
svært sentralt. Bekkestua har alt; kort avstand til alle servicefunksjoner, svært god offentlig k ommunikasjon
og ikke minst, gode skoler og fritidsaktiviteter for barn og unge.
Det er ikke bare beliggenheten som er noe for seg selv. Boligene byr på tøff arkitektur, stilige detaljer
og god standard.
Du har fortsatt mulighet til å sikre deg en bolig utenom det vanlige!

VEDLIKEHOLDSRENS?
Kontaktperson:

Rune Tretterud
eiendomsmegler MNEF / fagansvarlig
rt@abbl.no / 415 50 092

FAGERTUNVEIEN 2 – ET SAMARBEIDSPROSJEKT

Anse jobben som gjort
Vedlikeholdsrens av hele det innvendige avløpssystemet utføres for å eliminere problemer med
tette og trege avløp og dermed sikre funksjonsevnen til rørene.
Kontakt oss for en gratis befaring eller for å høre hvordan vi kan hjelpe deg.

www.tt-teknikk.no / Tlf: 02490

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».
Solligården Bolig DA eies av Peab Eiendomsutvikling (50 %), NorgesGruppen Eiendom Øst (30 %) og ABBL (20 %).
Selskapet står også bak prosjektet Nadderudveien 1.

EIENDOMSUTVIKLING
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I samarbeid med

Felles ladestasjon for hele borettslaget?
Løsningen vår passer alle elbiltyper
og elektriske anlegg – med en
rettferdig fordeling av kostnadene.

Du vil vel ikke betale
for naboens energiforbruk?
Smart, ikke sant?

HEY-HO LET’S GO Foto: iStockphoto
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MIN
FØRSTE
BOLIG

Trond Erik
Ingeberg i ABBL
overleverer leiligheten til Helene
Akselsen

Onsdag 15. mai flyttet Helene
Akselsen inn i sin første bolig i Bryn
skolevei. Helene er 24 år og født og
oppvokst på Emma Hjorth i Bærum.

Da er Smartly energiservice noe å tenke på
I mange leilighetsbygg dekkes oppvarming og varmtvann oversikt over bolig og næringsseksjonens forbruk av strøm til
gjennom felleskostnader. Det vil si at du betaler en fast sum varmtvann og oppvarming – og mottar kun faktura for dette.
På den måten slipper du å betale for naboens forbruk. Reiser
basert på kvadratmeterstørrelse på leiligheten eller en fastsatt
sameiebrøk. Mange synes nok det er behagelig ettersom det gir du bort og ikke bruker en dråpe varmtvann og har stilt ned
temperaturen i leiligheten, reflekteres dette også i lavere regning
mulighet til ubegrenset forbruk av varme og varmtvann.
den aktuelle måneden. Har du kontroll
Samtidig er det et par vesentlige
over de månedlige energikostnadene er
ulemper med slike ordninger. For det
det stor sannsynlighet at du også vil
første favoriserer det storforbrukerne,
som i praksis ender opp med å betale
redusere ditt energiforbruk, som gir
lavere kostnader for deg og er bra for
mindre for oppvarming og varmtvann
miljøet.
enn de som er mer nøkterne eller ikke
Energiservice leveres av Smartly, som
har en stor familie.
utvikler og leverer enkle og effektive
For det andre er det liten tvil om at slike
løsninger for energistyring til bolig
ordninger i liten grad gir incitament til
selskap og bedrifter. Det fungerer slik at
energisparing og reduksjon av energi
forbruket. Får ikke de lange dusjene og
borettslaget eller sameiet leier hele
anlegg i en periode på eksempelvis 10
den ekstra høye temperaturen i leilig
Norge
er
best
i
verden
på
elbiler!
Det
er
bra
for
miljøet
–
men
det
byr
også
på
noen
utfordringer.
heten noen konsekvens for lommeboken, er det rett og slett lite år. Smartly håndterer alle sider ved anlegget fra montering
I borettslag
blifor
spørsmål
både kapasitet og
fordeling
av fakturering.
kostnadeneEn stor fordel med å leie er
ogrettferdig
vedlikehold
til drift og
sannsynlig
atog
dusameier
vil sette ikan
verkdet
tiltak
å bli merom
energieffektiv.
ved
strømforbruk.
Dette
har
Smartly
funnet
en
god
løsning
på
i
samarbeid
med
Schneider
Electric.ikke trenger å foreta en større
Det finnes heldigvis en løsning på disse utfordringene – den dessuten at sameiet/borettslaget
Med
dynamisk
energistyring
og
en
betalingsordning
som
sørger
for
at
den
som
bruker
strømmen
kalles energiservice. Med energiservice får sameiet eller investering i forkant, men kun forholder seg til en månedlig pris
betaler for den,
blir det
nok strøm
til alle og
eninkluderer
rettferdig kostnadsfordeling.
for leien.
borettslaget
installert
et både
komplett
måleranlegg
som
målere til hver seksjon, samt fordeling og fakturering av
For styret slipper man noe administrasjon og brukerutfor
Vi samleri smarte
fra ledende
produsenter
og sørger
for at
virker som
skal. håndteres av Smartly sitt
dringer.
Alledespørsmål
om de
leveransen
kostnader
henholdløsninger
til faktisk forbruk
i hver seksjon.
Det vil–altså
si at hver enkelt seksjon i bygget får installert målere som holder kundesenter som er åpent 24/7 for alle seksjonseierne.
informasjon se
For mer informasjon
se
guide.smartly.noeller
ellersend
send
www.smartly.no
For mer informasjon
se
LADING til 416
41670
70818
818
guide.smartly.no eller send
LADING til 416 70 818

SMART I DAG. SMART I MORGEN
SMART I DAG. SMART I MORGEN

Er dette din første bolig?
– Ja, jeg har bodd hjemme hos mine foreldre inntil nå, så dette
blir en ny tilværelse.
Hvorfor valgte du denne boligen?
– Jeg ble kjent med Stiftelsen Utleieboliger i Bærum da de
bygget nye utleieboliger på Emma Hjorth. Disse boligene kom
litt tidlig for meg, men jeg ble da klar over at jeg kunne søke.
Veldig fint at det finnes et rimelig tilbud til oss som for første
gang skal flytte inn i egen bolig.
Har du noen planer for videre bo-karriere?
– Jeg jobber nå hos Skeidar på Fornebu og har ingen
umiddelbare planer. Men jeg vurderer å tegne medlemskap
i ABBL, med henblikk på videre bo-karriere.
Boligen jeg nå flytter inn i, ligger rett ved siden av Bryn skole.
Leiligheten er liten og kompakt, men er rasjonelt utnyttet,
med stue og kjøkken. Soverommet har plass til dobbeltseng
og mye skapplass. Badet er utstyrt med dusjkabinett og har
plass til vaskemaskin og tørketrommel. Til leiligheten hører
også en nummerert parkeringsplass, en utebod på 4 m2 og
bredbåndtilknytning for kabel-TV og internett, som inngår som
en del av husleien.
Og hva med husleien?
– 6 300 kroner i måneden er svært rimelig for en fullverdig
2-roms leilighet. Jeg har ikke sjekket andre utleietilbud, men har
forstått at leieprisen på det åpne markedet kan ligge opp mot
10 000 kroner i måneden for en tilsvarende leilighet.
I dag hadde jeg ikke hatt råd til en slik bolig.

Eksempel på
planløsning
30 m2,
4 m2 bod
og terrasse
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Født 31. mars 1855 i Moss
Død 1. nov. 1947 i Asker
Singdahlsen
malt av Edvard Munch

Et sted verdt å besøke,
bevare og bo
Da landskapsmaleren Andreas Singdahlsen
testamenterte bort sin eiendom til
Norske Billedkunstnere i 1947, ønsket han nok å
videreføre et levende sted for kunst og kunstnere.
Eiendommen var en ﬂott og raus gave som dessverre
ble svært kostbar å overta i magre etterkrigsår.
Den tidligere så vakre eiendommen forfalt.

Av de totalt 117 leilighetene som planlegges ved siden av kunstnergården,
er 9 stk. øremerket ungdom med en hyggeligere inngangsbillett til boligmarkedet.

Tekst, illustrasjon og foto
Gro Børresen

Ved å selge og bygge ut deler av tomten til
boliger, håper NBK å kunne frigjøre midler til
vedlikehold og drift. Midler nok til å sette i
stand den gamle eiendommen slik at den kan
komme i bruk igjen.
På den gamle brønnen i utkanten av
Bondilia, ønsker vi å bygge et fugletittetårn
med fritt innsyn til Ugleskogen.

I dag kan man ikke lenger bo på Bondilia. Hovedhus og
atelieret er forfalt, brønnen er stengt og hagen overgrodd.
Flere år uten beboere og vedlikehold setter spor, og store
deler av eiendommen er kondemnerbar. Likevel, bak
morken veggpanel og skeive vinduer, ryktes det om en
vakker trapp. En gjenlevning fra den tid det bodde folk her
som tok vare på gården, og foreviget området med både
hammer og pensel.

Samarbeidet med utbygger er nødvendig
for å gjennomføre planene, og tuftet på en
bred enighet om å bevare sjelen til Bondilia
og naturen rundt. Turmulighetene skal ivaretas, strandsonen og de ﬂotteste trærne
like så. Det tenkes grønt, med tilgang på
el-sykler og miljøvennlige bilkollektiv i boligprosjektet. Bondilia har allerede kort vei til all
offentlig transport.
Hus trenger mennesker.
Slik ser kunstnerboligen ut i dag.

Nå vil vi gjerne pusse opp trappen og gjenoppbygge
kunstnerboligen rundt. Skifte ut, rette opp, male og lage et
hjem igjen. I det gamle atelieret der kunstnere drev med
maleri og skulptur, vil det nå – ved å rive og bygge opp
igjen – bli muligheter for å ivareta produksjonsvilkår for
andre og nye kunstformer. Og i det lille hønehuset bakenfor kan det kanskje gjøres plass til kurs og skoleklasser.
Prøv ﬁskelykken i Bondivann
neste gang du er der!

Hovedhuset skal bli et sted der kunstnere kan bo og
arbeide i en periode – ett år, eller noen måneder. Det
kalles Artist-in-residence, og vi håper ordningen skal
blåse nytt liv i området, med mennesker på tunet og
kunstproduksjon i et ﬁnt, nytt verksted.

Ta turen!

Den gamle hagen skal også få nytt liv, med tilrettelagte
gangstier, ønske om ﬂytebrygger ut til det ﬁskerike
Bondivannet, og et amﬁ for felles og allmenn hygge.

Ta buss eller tog til Bondilia, og gå den ﬁne stien gjennom Kunstnerlia.
Det er satt opp infoskilt der man kan lese mer om historien, og
hva som ønskes å få til på de forskjellige stedene. Alle er velkomne!
Vakkert i sitt forfall. Atelieret slik det fremstår i dag.

Kunstarven
Da Singdahlsen var ung,
leide han seg inn i atelieret
Pultosten og gikk i lære hos
selveste Christian Krohg
og Frits Thaulow. Han malte
naturalistisk og lettfattelig
landskapskunst, ofte motiver
fra Kristiania og omegn, og
særlig rundt Slottsparken
og Akerselva.
I 1897 ﬂyttet han til Bondilia,
og motivene ble nå hentet
fra hele Askerbygda. Ett av
bildene fra 1899 henger på
Nasjonalgalleriet i Oslo;
Gammel bondegård i Asker.
Også i Askers kommunehus
henger et vakkert landskapsbilde av Singdahlsen.
Ved sin død testamenterte
han sin eiendom Bondilia til
Norske Billedkunstnere.
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Dagens boligmarked
– en naturlig korreksjon
Det er alltid mange meninger rundt boligmarkedet i de
forskjellige mediene. Ofte blir profilerte eiendomsmeglere
fremmet for å fortelle om status i boligmarkedet. Det skrives om
boliger som ble solgt langt over prisantydning og at markedet
går så det suser. Denne fremstillingen benyttes ofte av eiendomsmegleren som blir intervjuet for å reklamere egen profil.
Mediene sluker uttalelsene rått og blåser opp markedets tilstand.
Noen boliger går selvfølgelig til svært høye priser og mange
boliger selges raskt. Men snittet av salg av boliger i Asker og
Bærum har det siste halve året ikke gått over all forventning.
I 2016 og 2017 var det en prisstigning i Asker og Bærum
på ca. 9–10 %, men i 2018 så vi en stor forandring i denne
trenden med kun ca. 4 % økning. I år har trenden fortsatt og
vi ser at prisene gjennomsnittlig kun har hatt 2–3 % økning.
I noen områder har prisene faktisk blitt redusert. I mai hadde
boligprisene en nedgang i Asker og Bærum.
Populære boliger vil alltid ha mange interessenter på visning og
selges til høye priser, men dette er ikke lenger gjennomgående
for hele området. Ofte tar det nå lengre tid å selge boliger.
Boligmarkedet har blitt selektivt.
Det kan spekuleres i hvorfor markedet har endret seg. Norges
Bank har sagt at sentralrenten skal opp fremover, samtidig som
Finansdepartementet sier at gjelden til Norges befolkning
er rekordhøy og ikke tåler særlig høyere rente. Dette skaper
usikkerhet.

ELLE mELLE

Det vi ser i boligmarkedet nå er en naturlig korreksjon av
boligmarkedet som tilpasser seg norsk økonomi.
Slik markedet fremstår, blir det fremover desto viktigere å
bruke en eiendomsmegler som kan ditt område og kan forvalte
kundenes formue korrekt. ABBL Eiendomsmegling har lang
erfaring i å gjøre gode avtaler, både i et synkende og stigende
marked.

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

Som tidligere nevnt har prisene økt dramatisk de siste årene
og man begynner å nærme seg en metningstopp. Den beryktede
«boligboblen» som skeptikere har pratet om siden midten av
nittitallet, vil neppe skje. Norsk økonomi er for stabil og for sterk
og vi ser en naturlig stabilisering av priser. Lønnsveksten har ikke
holdt tritt med boligprisene og med krav om 15 % egenkapital
og maks låneopptak på 5 ganger inntekt, vil ikke prisene lenger
skyte i været.

hprodukter.no

Erik Kvam Johansen,
daglig leder ABBL Eiendomsmegling

Kontakt oss
på eiendom@abbl.no, tlf. 67 57 40 50
eller se vår hjemmeside www.abbl.no
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Rings Hus er nå rett rundt
hjørnet. Vi hadde håpet
å lyse ut prosjektet allerede
i denne utgaven, men noen
detaljer gjenstår fortsatt.

Gjennom hele planleggingsprosessen har
vi hatt fokus på å skape gode boliger med
attraktive kvaliteter. Mellom byggene skal
det lages hyggelige fellesarealer med sitteplasser som er tilgjengelig for alle beboere.

Prosjektet er et samarbeid mellom
Peab Eiendomsutvikling AS (50 %)
og ABBL (50 %).

På taket på det ene bygget vil det bli felles
takterrasse. I tillegg vil enkelte leiligheter få
private takterrasser, hvor man kan nyte fine
sommerdager og -kvelder.

Det er Puls arkitekter som har
gjort en fantastisk jobb med
å utforme bygg og leiligheter.

Rings Hus blir et godt sted å bo!
Som alltid har medlemmer i ABBL
forkjøpsrett. Medlemmer får velge bolig
etter ansiennitet og til fast pris. Er du ikke
medlem? Ta kontakt eller gå inn på abbl.no
så hjelper vi deg med å bli det.

EIENDOMSUTVIKLING

Ønsker du å bli holdt oppdatert på fremdrift
og motta nyhetsbrev?
Gå inn på ringshus.no og registrer deg
på interessentlisten.
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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Ring 48 300 500
og få gratis befaring!
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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.

Innbo Ekstra
kr 1.938
kr 2.799

Grunnpremie på kr 298 beregnes per forsikringsavtale.

Kontakt oss i dag for
innmelding, telefon 67 57 40 00.

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 mer om medlemsfordeler på www.abbl.no

Les om dine forsikringsfordeler på www.tryg.no/abbl

■

Ditt bosted
Asker, Bærum og Røyken
Oslo og resten av landet

På øvrige forsikringer du kjøper hos Tryg gir medlemskapet ditt i
Asker og Bærum Boligbyggelag deg inntil 25 prosent rabatt.

9

Svært gunstig innboforsikring
Bruk medlemsfordelen din, og få følgende priser:

Forsikringssummen er på 2 millioner kroner, og egenandelen ved
skade er 4.000 kroner.

M

2 0
1

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

EDLE

En av markedets beste forsikringsordninger

ABBL-medlemmer får
rabatt på varer og
tjenester hos en rekke
lokale firmaer.
Ved å benytte
medlemskortet,
kan man fort
tjene inn årets
kontingent flere
ganger!

■

M

Ordinær innmeldingsavgift for
personer over 23 år er kr 675,og deretter en årlig
kontingent kr 375,-.

ten

Et gavemedlemskap koster det samme
som et vanlig medlemskap.
Ungdom under 23 år betaler kun
en innmeldingsavgift på kr 300,(lovpålagt a ndelskapital) og har
kontingentfritak frem til fylte 23 år.

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

man

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.

T

GARASJEPORTER

Et ABBL-medlem kan benytte forkjøpsrett til brukte boliger og har fortrinnsrett
til nye boliger. Det betyr at medlemmer 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.

nfir

Da bør dere ha brannalarmoverføring
til Asker og Bærum brannvesen.

UTVALGT SOLSKJERMING

-30%

Ko

ØNSKER SAMEIET
BEDRE BRANNSIKKERHET?

-30%

SKOR
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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.

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

Smart Repair

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

DEKK, FELGER, LAGRING
Asker:

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 %

GLASS

Ørnulf Wiig Installasjon AS

RYDD & FLYTT

Glassmester 1, avd. Bærum

Postboks 893
1306 BÆRUM POSTTERMINAL
Besøksadresse:
Slependveien 48
Tlf. sentralbord: 67 57 20 20
Tlf. serviceavd.: 67 57 20 40
www.wiig.no

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

FARGEHANDEL
FLÜGGER
Asker:
Flügger Farve Asker
Askerveien 61, 1384 ASKER
Tlf. 66 90 60 90
E-post: N047@flugger.com
Bærum:
Flügger Farve Bekkestua
Jens Rings vei 30, 1357 BEKKESTUA
Tlf. 67 53 61 49
E-post: N065@flugger.com
Flügger Farve Høvik
Ramstadsletta 12, 1363 HØVIK
Tlf. 67 11 07 26
E-post: N038@flugger.com
•	20 % på maling, malerverktøy og tapet
Gjelder ikke tilbudsvarer
www.flugger.no

EIENDOMSMEGLING

FLISER

ABBL Eiendomsmegling

Flisekompaniet
Oslo og Akershus AS

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.

Hoffsveien 9, 0275 OSLO
Tlf. 22 51 94 00
www.flisekompaniet.no
• 20 % på fliser og lim

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

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

FORSIKRING
OBS!
Svært gunstig innboforsikring!

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

(tidl. Bærum Glassmesterforretning AS)
Bærumsveien 300, 1344 HASLUM
Tlf. 67 53 71 10
E-post: baerum@glassmester1.no
www.baerumglass.no
•	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.
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 (ordinær pris kr 275,-)
•	Hverdager fra kl. 15.00 samt helger og
helligdager – kr 250,- for ABBL-medlem
(ordinær pris kr 325,-)
• Junior kr 100,- uansett tid

www.garderobemannen.no
•	40 % på måltilpassede
skyvedørsfronter

2 0 1

■

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

FLYTTING / SØPPELTAXI

9

Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer
og netto prisede varer

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

ELEKTRO

MED

• 15 % på nye gravstener
•	15 % på navnetilføyelse på eksisterende
gravsten
• 10 % på kister
• 10 % på urner

BILKOSMETIKK

17

RT

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.

Adv. Kjell Holden

2019

O

■

ABBL representerer ca 1/4 av alle husstandene i Asker og Bærum.

Uforpliktende samtale ved dødsfall
eller ved planlegging av egen gravferd.
Utstilling av gravmonumenter både i Asker
og Bærum.
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RABATTER for ABBL-medlemmer
Konsert Trine Rein
Forestilling: 21. september

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

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

www.planteborsen.no
• 10 % på alle varer

Konsert Magnus Grønneberg
Forestilling: 8. november

KAFÉ
Kanel Bakeri

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

Stand up – Herodes Falsk
Forestilling: 24. oktober

07-18
09-18
10-17

KJØKKEN
Østerby Kjøkkenstudio AS

Aamotgården
Rådmann Halmrasts vei 18, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 55 02 80

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

Bærum Kulturhus

Billetter bestilles på
www.baerumkulturhus.no
eller i Bærum Kulturhus (tir-lør 11-16)
Medlemskort må kunne fremvises
ved kontroll
•	30 % på billetter til forestillinger
i regi av Bærum Kulturhus.
Du kan kjøpe inntil 5 billetter til hvert
arrangement.
Louis Sclavis Quartet
Vakkert og frihetssøkende fra den meritterte
franske jazzklarinettisten Louis Sclavis
Forestilling: 19. september
Hot Club de Lyon
String swing: Hot Club de Lyon viderefører
arven etter Django Reinhardt på beste måte

KULTUR / TEATER

Forestilling: 21. september

Asker kulturhus

Lucky Chops
Brassband – fra undergrunnen i New York
via YouTube til Sandvika

Du kan kjøpe inntil 6 billetter til hvert
arrangement.
•	30 % på billetter til en rekke forestillinger
i Asker kulturhus.

MALING

Bærum Musikk- og Danseteater
MINI

Star Fabrikkutsalg

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

LÅSESMED
Trygge Rom

• 25 % på Husebykjøkken
• 10 % på garderobe

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.

TEATER

Forestilling: 10. oktober
Smak av Rhône
Smak deg gjennom en av Frankrikes
viktigste vinregioner
Dato: 10 oktober
For nærmere omtale av høstens
forestillinger, se side 26–27.

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.

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

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

TAKSERING

SPORT

Tlf. 970 70 684
jtjtakst@gmail.com

Frisk Asker

• 10% på ordinær pris for boligtakst

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

Postboks 764 Sentrum, 0106 OSLO
www.stenaline.no
Gavekort følger vedlagt. Velg mellom:
•S
 tena Cruise for 2 personer
Reiseperiode frem til 30. desember 2019.
(Gjelder ikke på Barnas båt i høstferien)
Bestill gebyrfritt på www.stenaline.no/
X221390
•F
 amilieCruise for inntil 2 voksne
og 2 barn på Barnas Båt
Reiseperiode: Høstferien
27. september – 8. oktober 2019
Bestill gebyrfritt på www.stenaline.no/
X418932

Fagertunveien 1, 1357 BEKKESTUA
Tlf. 67 12 41 12

Billetter kjøpes på www.friskasker.no

www.takstsenteret.no
• 10 % på ordinær pris for takstoppdrag

STEIN OG HELLER
S. Sigvartsen Steinindustri A/S

TRAFIKKSKOLE

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

Wright Trafikkskole Asker

Avd. Oslo:
Trondheimsveien 457, 0962 OSLO
Tlf. 22 80 30 70
Avd. Lier:
Husebysletta 39, 3414 LIER
Tlf. 32 84 00 48
•	12 % rabatt på nye GRAVSTEINER
(gjelder ikke steiner på tilbud)
•	12 % rabatt på navntilføyelser og
omarbeidelser

Rådmann Halmrasts vei 18, 1337 SANDVIKA
Tlf. 23 31 03 90
www.mobilfiksern.no
• 10 % på reparasjon

MOBILT MINILAGER
Lagerboks AS

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

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

•	15 % rabatt på trafikkopplæring
Gjelder pakkepris for følgende klasser:
Personbil – henger – førerkort for MC
og moped samt trafikalt grunnkurs
Registrer deg på www.wright.no
Bruk wright-kode: abbl15fan

Stor utstilling innendørs.

VVS

www.sigvartsen.no

Lommedalen Byggog Rørleggerbedrift AS (LBR)

MOBILTELEFON
Mobil Fikser’n

Takstsenteret

• 20% på ordinær billettpris

MINICRUISE
Stena Line Norge AS

Jan-Terje Johansen
Takst & Rådgivning

Settem Steinindustri A/S

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

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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REIS PÅ CRUISE MED

Stena Line

Unn deg en miniferie over Skagerrak. Vedlagt er et gavekort fra Stena Line som kan
brukes til å reise på et 24-timers eller 36-timers cruise t/r Oslo - Frederikshavn, eller
24-timers cruise på Barnas Båt i skoleferien. I et døgn kan du bare slappe av og nyte
god mat i en av restaurantene med sjøutsikt, være sosial, gå på konsert, og shoppe
til taxfree-priser.

NYHET!

Høsten 2019 åpner et helt nybygget konferansesenter.
Her er det 6 ulike konferanserom, som tar alt fra 8 til 194 personer. Alle rom har havutsikt.
I tilknytning til konferansen ligger en Plus Lounge med skipets beste utsikt.

|

2019
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Ta med en venn, kona eller mannen og få noen fine musikalske øyeblikk om bord.
Kjente artister, temacruise og dyktige partyband skaper god stemning. Uansett hvilken
dag man reiser er det live underholdning om bord.
Høsten 2019 kan du blant annet få med deg temacruise som 90s Party, Rock The Boat,
eller CountryCruise. Les mer om underholdningen på www.stenaline.no/underholdning

En dag i Danmark: 36-timers cruise til Frederikshavn

Eight, ny restaurant
Skipets nyeste restaurant Eight åpnet
i januar 2019. Her serveres brasserie-
inspirerte retter av høy kvalitet. Her
serveres også « Premium Breakfast» som
er en mer luksuriøs frokost med kaffeservering ved bordet, valgfrie retter som
omelett, egg &bacon eller pannekaker
og mange andre godsaker.

I vår store bufférestaurant Taste kan du
velge mellom et bredt utvalg matretter
– og her finnes noe for alle. Her serveres
det også frokostbuffe og lunsj hver dag.
Under Barnas Båt i skoleferiene har barna
dessuten sin egen barnebuffé!

Konferansesenter på dekk 9

nr. 3

Best på underholdning

Er du glad i en god biff kan restauranten
The Steakhouse anbefales. Her serveres klassiske steakhouse-retter som biff,
entrecote og saftige burgere.

NYHET!

|

Café Saga
Ta en kaffepause eller nyt en pizza, et
smørbrød eller en italiensk is i Cafe Saga,
vis a vis taxfree-butikken.

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

Opplev dansk hygge på et 36-timerscruise. Båten seiler søndag kveld kl. 19.30 og
ankommer Frederikshavn mandag morgen. Da har du 11 timer til å nyte Frederikshavn,
eller ta toget til Skagen eller Aalborg.
Reiser du med barn kan vi varmt anbefale et besøk på det karibiske badelandet
The Reef, som ligger midt i Frederikshavn. Her er det vannsklier, bølgebasseng
og tropiske temperaturer hele året.
Stena Saga seiler tilbake til Oslo klokken 18.30, og er tilbake i Oslo 07.30 dagen etter.

Barnas Båt i skoleferien!
Et 24 timers cruise på Barnas Båt gir barna mange spennende opplevelser, der de både
blir underholdt og kan delta i mange morsomme aktiviteter. Tryllekunstneren Erling
Solland er på plass og lærer bort kule trylletriks til barna og har spennende show for
hele familien og Zita & Zotpiratene spiller sin nye teaterforestilling. Ellers kan barna være
med på rebusløp, disco og danseskole. For de større barna er det karaoke-konkurranse
og mange nye spill i skipets store spillearkade. Om man vil bo i ekte piratstil, kan man
oppgradere til familielugar som har piratdekor og ligger i en stille familiekorridor.
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Sopp, råte, fukt, mugg eller insekter?
ABBL NYTT
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· prøveanalyser
· skadeutredning
· dokumentasjon
· anbefalte utbedringstiltak
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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 u
 tlyses
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

Kontakt oss
mycoteam.no

469 75 500

Børrestuveien 3, Pb 5 Blindern 0313 Oslo
post@mycoteam.no, www.mycoteam.no

|

– din viktigste medlemsfordel

Du får nøytrale råd fra biologer uten økonomisk interesse i sanering.
Vi gir veiledning for prøvetaking – og har forutsigbare priser.

Telefon: 469 75 500

nr. 3

FORKJØPSRETT

Vårt kompetente fagmiljø tilbyr:

Kontakt oss for informasjon og hjelp:

|

TRONDHEIM
OSLO

avgjort, før du velger om du vil gå inn i den
avtalen som selger og budgiver har inngått.
Betingelsene for at du skal gå seirende
ut av boligkjøpet ved å benytte 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.
Har du spørsmål om bruk av forkjøpsrett
kan du kontakte

Boligene blir lagt ut på ABBLs
hjemmeside: www.abbl.no

Anne Marie Nesse Knudsen
– tlf. 922 57 155

ER DU UNG I ASKER
OG TRENGER BOLIG?
Stiftelsen Ungdomsboliger i Asker kan tilby
2-roms leiligheter for utleie på Gullhella og i Heggedal.
Leiepris: Fra kr 6 000,- til kr 9 200,- pr. måned.
Kriterier for tildeling:
•	Søker må være under 35 år
(ved kontraktinngåelse)
•	Minimum 5 år botid eller dokumentert
arbeidssted i Asker
• Betalingsevne (må dokumenteres)
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MEDLEMSTILBUD

■
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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.

2 0 1

9

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.

HUSK
MEDLEMSKORTET
NÅR DU SKAL
HANDLE

MED

Alt innen takarbeid,
ventilasjon og
blikkenslagerarbeid

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

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

For nærmere informasjon,
se våre nettsider på www.abbl.no

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!

HER KUNNE

DIN

ANNONSE STÅTT
Tlf: 67 15 19 30
www.bbv.no

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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Opplev Bærum Kulturhus
Gjør noe hyggelig sammen. Gå på en konsert eller forestilling. Her presenteres fire helt ulike
konserter med noen av de ypperste artistene som kommer til Norge.
De siste sesongene har Bærum Kulturhus hatt spesielt fokus på en Europeisk by. Til høsten er
det den franske Lyon som vi har retter søkelyset mot. Vi har samlet små og store opplevelser
fra byen som sies å være «Frankrikes mest franske by». Her er livet roligere enn i Paris, og
de store hordene av internasjonale turister har ennå ikke helt oppdaget byen. For franskmenn er Lyon selve vin- og matkulturens hovedstad, men byen har mye å by på. I tillegg er
høstens program spekket av forestillinger for barn, konserter og nydeligs danseforestillinger.
Alt her i Sandvika. – Hvor det er lett å finne fram, enkelt og gratis å parkere, og i tillegg får
ABBL-medlemmer rimeligere billetter.
Velkommen til Bærum Kulturhus!

Fransk jazzklarinettnestor åpner «Møt Lyon»-serien
Bærum Kulturhus Store Sal, torsdag 19. september kl 19.30
Møt Lyon-serien pangåpner med en kveld der vi møter en av fransk jazz’ fremste: klarinettisten
og komponisten Louis Sclavis og hans særs vitale kvartett.
Louis Sclavis Quartet, som gir ut sine plater på det toneangivende plateselskapet ECM, beveger
seg i et spennende landskap – et område noe østenfor frijazzen, men vestenfor kammermusikken.
Besetningen er tradisjonell men gir masse rom for utforskning: foruten Sclavis på klarinetter finner
vi Benjamin Moussay på piano, Sarah Murcia på bass og trommis Christophe Lavergne. Hver for
seg er alle framifrå instrumentalister – sammen skaper de noe helt spesielt.
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Lucky Chops
Fra undergrunnen i New York
via YouTube til Sandvika
Bærum Kulturhus Store Sal,
torsdag 10. oktober kl 19.30
YouTube-stjerner, messing-fornyere, live
favoritter som har kommet langt etter
at karrieren ble kickstartet nede i New
York-subwayen. Lucky Chops er mye, men
mest av alt er de et heidundrandes liveband.
Her møter vi et brassband som er varm
blodig, funky og ekstrovert så det holder.
Sjekk gjerne ut noen av YouTube-videoene
fra NYC-undergrunnen – man skjønner kjapt
hvorfor disse klippene har millioner av visninger. De superenergiske New Yorkerne har så
definitivt knekket koden og nå skal endelig
Sandvika få oppleve hvorfor så mange har
trykket dem til sitt bryst.
Ordinærpris: kr 345,- / ABBL-pris: kr 245,–

ABBL og Bærum Kulturhus er samarbeidspartnere. Det betyr at medlemmer av
ABBL FÅR 30% RABATT på billetter til forestillinger arrangert av Bærum K
 ulturhus.
MERK: Du kan kjøpe inntil fem billetter med rabatt per forestilling. Ingen
begrensninger på antall konserter eller forestillinger du kjøper billetter til.
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.

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

Hot Club de Lyon

Smak av Rhône

String swing: Hot Club de Lyon viderefører arven etter Django Reinhardt
på beste måte
Bærum Kulturhus Foajéscene, lørdag 21. september kl 19.30

Velkommen til vindalen
Bærum Kulturhus Foajéscene,
torsdag 10. oktober kl. 19.30

Jazzklubben Hot Club de Lyon er av den smått legendariske sorten: Etablert av saksofonisten Raoul Bruckert tilbake i 1948 er klubben fremdeles et nav i byens jazzmiljø. String-swing
ensemblet som bærer samme navn som klubben, har på mange måter samme status. Her tar
man ikke bare vare på arven etter fransk jazz’ største stjerne, Django Reinhardt, man viderefører
den og søker etter nytt land på jazzkartet.

Smak deg gjennom en av Frankrikes viktigste vinregioner,
hvor variasjoner i landskap og klima gjenspeiles i noen
av de beste og mest varierte vinene.

Har du sans for elegante gitarløp, melodisk improvisasjon, et rent akustisk lydbilde og evigvakre
jazzstandarder, tar du turen til Foajéscenen denne kvelden.
Ordinærpris: kr 345,- / ABBL-pris: kr 245,-

27

MEDLEMSFORDEL

Louis Sclavis Quartet

|

Svein Lindin, til daglig vinjournalist for Finansavisen og
Kapital, leder oss trygt gjennom kvelden. Han har lang
fartstid fra kjente norske topprestauranter og vinbransjen.
En perfekt start på kalde høstkvelder. Gled deg til noe
av det beste Frankrike har av vin.
Ordinærpris: kr 595,- / ABBL-pris: kr 420,-

Få raskere elbillading hjemme fra ZAPTEC!
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Even Bjurbeck Løvås
er fra 1. august ansatt som forretningsfører.
Han har en mastergrad i økonomi og ledelse, og har erfaring
fra kundebehandling og salg.

Vår elbillader passer til alle elbiler

LAGET I NORGE

og lader opp til 110km i timen
per ladestasjon. Les av ladeforbruk

Utviklet, designet og
produsert i Norge

kostnadsfritt i skyløsningen eller la våre
partnere ta seg av administrasjon,

Even er 26 år og bosatt i Oslo.

Camilla B. Tandberg
er fra 1. juni ansatt som vikar i Kundeservice.
Camilla har en bachelorgrad i økonomi og ledelse, og har tidligere
jobbet innenfor kundebehandling og salg.

support og betaling.

Camilla er 24 år, og bosatt i Oslo.

Kontakt din elektriker for tilbud. Finn
forhandlere i Akershus og Oslo på
zaptec.com/forhandler

NYHET! ZAPTEC HOME ble
akkurat lansert. Den passer
perfekt til hus og hytter.
Bestill ZAPTEC HOME hos
din ZAPTEC forhandler nå!

Kay Håkon Amundrud
er fra 19. august ansatt som ingeniør i teknisk avdeling.
Han er fagingeniør og har jobbet som tømrer i JM før han kom til ABBL.
Kay Håkon er 43 år og bosatt i Røyken.
VI ØNSKER DE NYE MEDARBEIDERNE VELKOMMEN MED PÅ LAGET!

A part of San Sac Group

BESØK VÅR NYE BUTIKK
I BÆRUMSVEIEN 300

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

VI LEVERER ALT INNEN GLASS:
GLASSREKKVERK • VINDUER OG FASADER
DUSJVEGGER OG DUSJDØRER • SPEIL
GLASSDØRER • GLASSVEGGER • GLASSPLATE

Vi leverer hele eller deler av prosessen
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Andre løsninger for borettslag
MILJØHUS

PARKMØBLER

HAGESTUER OG VINTERHAGER • BILGLASS
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BUNNTØMTE
OVERFLATECONTAINERE

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

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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30%

Asker kulturhus og ABBL
har et samarbeid som gir deg
gode medlemsfordeler!

STAND UP
HERODES FALSK
24. oktober
Ordinær pris kr 365
ABBL pris kr 250

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.

“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

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

askerkulturhus.no
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Barna
deltok ivrig ved
innvielsen

Men uten mva. Sameier har ikke
mva-regnskap, det vil si vi kan ikke få
refundert mva på noen som helst måte.
Vi mottok et nytt tilbud inklusive mva
og vi fant dette akseptabelt. Deretter
innkalte vi beboerne til ekstraordinært
sameiermøte for å beslutte låneopptak.
Så kom renovasjonsselskapet på banen
og sa at veien foran anlegget ikke måtte
ha større helling enn 2 grader. Det kostet
fort over kr 125.000 ekstra å utbedre
veien, men dette fant vi også penger til.

Nytt søppelanlegg
TEKST OG FOTO: ELISABETH STORM (Foto til venstre)

Boligsameiene i Askerlia – på Borgen 
i Asker - faset ut sine nedkast i sjakt, da
sortering av søppel kom på banen. Da
måtte vi anskaffe søppelhus med store
kasser. Så kom matsortering og vi måtte
ha nye kasser, denne gangen mindre.
Noen av blokkene laget små skur og noen
gravde halvveis ned kontainere og noen
har dem stående uten tak. Mange beboere synes det er greit å sette fra seg søppel
ved siden av slike kasser, det kommer vel
noen og tar det til slutt??? Eller?
Som styreleder gjennom mange år i en av
blokkene, føler man seg mange ganger
helt hjelpeløs overfor mangelen på
fellesansvar for hvordan det ser ut rundt
oss med hensatt søppel. Dermed begynte
tanken om å få nedgravd søppelløsning.
Håpet var at det ikke er så lett å sette fra
seg søppel ved siden av nedkastene. Jeg
tok derfor kontakt med naboblokken, som
slet med akkurat det samme. De to styrene ble enige om at dette ville vi samarbeide om. Et slikt anlegg er plasskrevende og
det var bare ett sted hvor det var mulig å
plassere anlegget, med kort avstand fra
begge blokkene.

Våren kom og Kjell begynte å grave. Vi
hadde regnet med å treffe fjell ganske
snart, for dette var i en skråning og 2–3
meter til høyre for området det skulle
graves i – stakk grunnfjellet fram i dagen.
Men – nei! Her var det gammel fyllmasse
fra ca. 1970, med litt av hvert – man var
ikke så nøye den gang på sortering av
avfall på en byggeplass. Og vi gravde
og kjørte vekk og gravde og kjørte vekk
– masse!!
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Nå rant det mer penger ut! Vi måtte ha en
støttemur i bakkant, fjellet vi hadde satset
på var ikke der. Men hva gjør du da – når
du står med et 4 meter dypt hull og det
raser gammel fyllmasse ned? Jeg hadde
ikke noe valg – vi måtte fortsette. Og det
ble dyrt, 30 % dyrere enn estimert. Og det
tar på boligsameienes økonomi og selvfølelsen til en som har påtatt seg å være
prosjektleder.
Men avfallsanlegget er blitt superfint og
fungerer godt så lenge ikke noen presser
inn papp som folder seg ut og blokkerer
nedkastet. Det er tydeligvis ikke lett å forstå at dersom man skal inn med noe som
er stort, må pappen faktisk rives i biter for
at den skal gå inn i luken.
Vi hadde «innvielsesfest» hvor vi serverte
miniboller og saft til fremmøtte. Det var
dessverre få som stilte opp for snorklipping og informasjon om søppelanlegget,
men barna var der! Og de klippet snor og
lærte å hoppe på kartonger så de blir flate. En av avfallsbeholderne heises på plass.

LBR, din totalleverandør av BAD

Kommunen ble kontaktet for å finne ut
hvor mange beholdere vi behøvde for
de 86 leilighetene anlegget skulle dekke,
og det viste seg at vi greide oss med én
beholder for hver av de 4 sorteringsalternativene, papir – plast – rest – matavfall.
I ABBLs medlemsblad står det flere annonser for nedgravde løsninger og vi tok
kontakt med Total as for å få et tilbud. De
kom på befaring sammen med en entreprenør og utarbeidet et tilbud.

LBR, Lommedalen Bygg og Rørleggerbedrift AS er en godkjent
våtromsertifisert og mesterbedrift med showrom og butikk
RØRHANDEL i Kinogården sentralt på Stabekk.
• Vi har flere team med dyktige håndverkere.
• Som en godkjent våtromsbedrift, med lang erfaring som totalleverandør av komplette bad og våtrom, tilbyr vi sikkerhet og sørger for nødvendig dokumentasjon.
• Vårt medlemskap i VVS Eksperten gir gode kjøpsfordeler på de fleste merkevarer.
• LBR og våre leverandører kan bistå med ideer og gode planløsninger.
Ta kontakt med oss for en gratis befaring.

Gamle søppelhus hvor skrot og søppel ofte ble satt ved siden av kassene.

Gamle Ringeriksvei 5, 1369 Stabekk | 67137576 | post@lbor.no | www.lbor.no
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Finn løsningsordet til bildet og vinn en ABBL-trillekoffert

Balkonger fra Balco

Send løsningsforslag innen 15. oktober 2019 til: hme@abbl.no og bli med i trekningen.

- Et klimasmart valg for fremtiden
RT

O

BALCO

GR

ABBL
MEDLEMSRABATTER

Adgangskontroll
Brannvern
ITV
mm

VELKOMMEN TIL VÅR BUTIKK PÅ RUD
Trygge Rom AS | Bærumsveien 473, 1351 Rud | Telefon 67808080 | oppdrag@tryggerom.no | www.tryggerom.no

Kryssordforfatter: Rolf Bangseid

Lås
Nøkkelsliping
Alarm
Skiltgravering
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NB
N

BY

Totalleverandør av
sikkerhetstjenester

■

Ta en prat med oss!

9
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Balco AS
Sandstuveien 60 A
1184 OSLO
Telefon 23 38 12 00

L

2 0 1

IE

GREENER
THINKING
BY
BALCO

MED

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

■

Løsning på kryssord i nr 2, 2018 var: Det skal bygges nye leiligheter på Bekkestua
Vinner av forrige nummers kryssord er Ingvild Gjerstad fra Høvik
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INTERIØR-nytt

Hotellfølelse
på eget soverom
Tekst: Hilde Bringsli Foto: Fargerike

Mange av oss liker hotellfølelsen, sofistikert luksus som minner oss
om late feriedager. Har du lyst til å kjenne på den samme følelsen hjemme?
Med noen enkle grep er det fullt mulig. Her er tipsene.

Hotellstilen er et begrep, som i interiørverden først og
fremst forbindes med innredning av soverom. Det er
mange elementer vi kan benytte oss av for å skape stilen.
Det aller første du kan starte med er å fjerne rot og overflødige gjenstander. Er det én ting som garantert preger
hotellrommet, er det fravær av nips.

De viktige interiørelementene
Mange hotell har tapet på én eller flere vegger. Velger du
tapet på alle veggene, bør du gå for en du kan leve med
over tid, hvis ikke risikerer du å gå lei. Tapetserer du bare
en vegg, kan du være litt mer vågal, da det er lett å skifte
den ut.
For å skape en helhet i rommet, bør du ta opp én eller flere
av fargene fra tapetet i for eksempel gardinene eller i noen
av de øvrige tekstilene på soverommet. Når det gjelder
gardiner, er det tykke som gjelder, gjerne i kombinasjon
med blendingsrullegardiner. Andre viktige interiørelementer er sengeteppe, eksklusive puter, nattbord og sengegavl.
Med alt dette på plass, har du det meste som skal til for å
skape den gode hotellfølelsen.

Sengen – rommets blikkfang
Mange vil nok mene at hotellrommets virkelige blikkfang er en stor og høy seng. Har du en lav seng, kan
du legge på en ekstra madrass, eller sette på høyere
ben. Sengetøyet er også viktig. Gå for høy kvalitet,
det varer lenger og får deg til å kjenne på følelsen av
luksus – akkurat det du er ute etter. En gode senge
pute er også viktig – uansett stil.

Lun stemning
De fleste hotellrom har vegg-til-vegg teppe. Velger
du det på eget soverom, får føttene dine en garantert
myk start på dagen, men det fungerer også fint med
et lite teppe på hver side av sengen.
Belysning er også viktig å tenke på. Går du for
dimmere kan du variere lysstyrken i tråd med b
 ehovene
dine. De fleste av oss trenger godt med lys når vi skal
finne fram klær om morgenen, mens på kvelden ønsker
vi som regel en dempet og avslappende stemning.
Dimmere tar deg i begge retninger.
Et siste tips er å henge opp et stort speil, gjerne med
en bred ramme. Har du en fin lyskilde i nærheten av
speilet, kan du skape en ekstra fin effekt – et lekkert
blikkfang på soverommet.

Tips fra Tale Henningsen,
kreativ leder i Fargerike:
• G
 år du for en høy seng, lag gjerne plass til oppbevaring
under.
• Gjør plass til nattbord, helst ett på hver side av sengen.
•	Ha gjerne to like nattbordslamper, det skaper symmetri
og gir en ryddig følelse.
• Hvitt sengetøy gir et rent og delikat uttrykk.
• En flott lenestol hører også med – hvis du har plass!
• Ha lange gardiner, det gir et lunt og eksklusivt preg.
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AKTUELLE TJENESTER

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

67 57 20 20

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.

TAKSTMENN I KONTORFELLESKAP

radontiltak

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

radonmåling

TAKST
SENTERET

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

Telefon 67 12 41 12

Ring eller bestill på nett i dag!
www.takstsenteret.no
post@takstsenteret.no

Tette Rør?

tlf. 21 96 03 50, www.radonlab.no
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Oppskrift og foto: Hilde Bringsli

Hjemmelaget MATtips
granola
Her er et deilig alternativ til en sunn
og god frokost eller lunsj. Lag minst
dobbel porsjon, for denne går unna.
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Alt innen elektriske
installasjoner og service.

Vi utfører alt innen
rørleggerarbeid
med egen
serviceavdeling. �Graving
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Lys og varme
Porttelefon
Brannalarm
El. sjekk

Ingredienser
4 dl havregryn

Fremgangsmåte

1 dl sesamfrø

Stek én og én ingrediens i en stekepanne (de brenner
forskjellig). Når alt er ristet, bland alt sammen, og legg
granolaen på et stekebrett Sett brettet i ovnen på 160
grader.

Ca. 2 dl nøtter
(hassel-, mandel- og/eller valnøtter)
1-2 ss honning

La blandingen steke i ca. 15 minutter.
Sjekk underveis, da steketiden kan variere noe
fra komfyr til komfyr.

2 dl solsikkekjerner
0,5-1 dl linfrø
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Caverion Norge AS
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Gravsteiner i alle prisklasser. 12% ABBL rabatt
Stor utstilling i Lommedalen

Tips!
Tips 1 Du kan doble oppskriften og oppbevare
granolaen i en lufttett boks. Husk å avkjøle
blandingen først. Granolaen holder seg
i ca. 2-3 uker.
Tips 2 Du kan blande inn litt tørket frukt, for
eksempel aprikos, tranebær, fiken og/eller rosin.
Tips 3 Server granolaen med naturell eller gresk
yoghurt, gjerne med litt frisk frukt og honning på.

Telefon 67 80 21 00 www.settem.no

Erfaring gjennom fire generasjoner
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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

