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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.
Vanligvis koster innmelding kr. 675, men i november og desember kan du tegne
medlemskap for kun kr. 300 (andelskapital).
Personer under 23 år 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

Utleie:

Vedkløyver • Jordfreser

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

«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:

www.mower.no

www.hsmedia.no

Vi har i løpet av høsten blitt vitne til at
omfattende langtidsplaner blir veltet
gjennom demokratiske prosesser.
• Da Asker Skiklubb i høst sa nei til
Føyka-planen, rokker det ved hele
sentrumsplanen for Asker. Dette får
konsekvenser for den videre utbyggingen av Asker sentrum.
• Etter valget har det nye storfylket Viken erklært at de vil forkaste planen
om nytt fylkesbygg i Sandvika. Dette
bygget var ment å være oppstarten
på den store nye Sandvika-planen.
• Det nye storfylket Viken har også
erklært at de ikke vil innestå for
Oslo-pakke 3, hvis ikke prosjektet
reduseres til to felt hver vei og at
trinn 1 kun skal gå til Strand.
Regjeringen har i statsbudsjettet lagt
opp til oppstart av E 18 med tre felt i
hver retning og tunell fra Strand til Ramstad. Om Viken kan stoppe prosessen
er uklart, men erklæringen fra Viken kan
lett føre til ytterligere forsinkelser. Det
må trolig nye forhandlinger til, og imens
går tiden. Hvis stortingsvalget om to år
fører til en rød/grønn regjering, er det
sannsynlig at videre planer for ny E 18
blir skrinlagt.

Treff lokalmarkedet i Asker
og Bærum på hjemmebane!

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

|

nr. 4

|

2019

3

Langtidsplanlegging – og demokratiske prosesser
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Tlf. 67 54 82 00 - Frøytunveien 6 1357 Bekkestua

Det vil få store konsekvenser, både
for den planlagte transformasjonen av
Sandvika og for Asker sentrum. Asker
kommune har vært opptatt av å ta en
ledende rolle i det «grønne skiftet», men
jeg tror ikke de så for seg at dette skulle
komme i form av stans i ny E 18, eller
at man i Bærum har sett for seg at det
«grønne skiftet» innebærer fortsatt
motorvei-bro mellom Sandvika og sjøen.
Det er et problem at det i store planprosesser er et krav til svært omfattende
og detaljert planlegging. Det tar lang
tid og det berører mange interesser
og eiendommer. Kostnadene ved så
store planer blir også så store at man
blir avhengig av spleiselag mellom det
offentlige og private interesser. Da har
man ikke bare den offentlige planprosessen å holde styr på, men også en
finansieringsprosess som kan involvere
andre meningsberettigede.

Selv om det offentlige har ansvaret for
utbygging av offentlig infrastruktur, har
ikke det offentlige de nødvendige midlene til å forestå finansieringen. Da må
det legges opp til spleiselag.
Staten, fylket, kommuner, Statens Vegvesen, BaneNord og private grunneiere
må ikke bare bli enige om planen og
utviklingen, men gjerne også om kostnadsfordelingen. Det er krevende.
I mellomtiden blir mange prosjekter satt
på «hold» - kanskje i årevis, i påvente
av disse store overordnede planene. Så
sier én av partene NEI, som for Føyka
eller som Viken for E 18. Da må det nye
forhandlinger og evtuelt helt nye planer
til og alle prosjekter som har stått på
«hold», blir fortsatt stående på «hold».
Jeg har uttalt før at: når alt avhenger av
alt, så stopper alt.

Det visste man ikke før valget.
Det er vel rimelig klart at Arbeiderpartiet på Stortinget trolig vil stemme mot
ny E18 dersom det blir rød/grønt flertall
ved stortingsvalget. Det bør de bli
tydelige på.
Disse store overordnede planene, være
seg E 18-utbyggingen eller sentrumsplanen for Asker og for så vidt sentrumsplanen for Sandvika øst, er så viktige
for den fremtidige utviklingen, at vi ikke
har råd til omkamper. Når så mange
små politiske partier, som gjennom
forskjellige samarbeidsblokker oppnår
det minst mulige flertallet, være seg
i Storting, fylke eller kommune, øker det
risikoen for omkamper. Kanskje burde
sperregrensen settes høyere, kanskje til
8 – 10 %, slik at koalisjonene kan bli litt
mer «robuste».

Vi har i Norge hatt en tradisjon for at
fattede politiske vedtak blir stående,
selv om man skifter regjering eller kommunestyre. Det kan se ut til at den tiden
er over, og at det stadig oftere legges
opp til omkamper. Det vil trolig komme
om kommune- og fylkessammenslåing
og om motorveibygging og bompengefinansiering. Planprosessene tar gjerne
mer enn fire år, som betyr at man i større
grad enn før risikerer å ta ett skritt frem
og så ett skritt tilbake.
Med folkeaksjonen «Nei til mer bompenger», har mange bilister hevet stemmen. Bilistene som har kjørt E 18 gjennom Bærum, har i mange år «akseptert»
bompenger, fordi det skulle gi dem en
ny E 18. Det blir i denne sammenheng
et interessant spørsmål om politikerne i
det hele tatt har rett til å endre den «avtalen» man har hatt med bilistene, ved å
stanse E 18 utbyggingen. Dette kommer
til å kreve at de politiske partiene må bli
tydeligere i sine standpunkter.
De som ikke er tydelige kan risikere å bli
spist fra flere kanter.
Det var nesten litt lureri når Arbeiderpartiet i Bærum har fremstått som for ny
E18, og Arbeiderpartiet på Stortinget
har stemt for ny E 18, mens Arbeiderpartiet i nye storfylket Viken er mot ny E18.

Adm. dir.
Erling Rein
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Hva med å gi et medlemskap i
julegave? Gaven gir mottaker en
enklere vei inn på boligmarkedet
Et gavemedlemskap egner seg godt som julegave, bursdagsgave, dåpsgave
og gave til navnefest.
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SVELVIKVEIEN 61, 3039 DRAMMEN | TVETENVEIEN 157, OSLO | TLF. 48 10 11 00 | ASSISTENTPARTNER.NO

Les mer om
medlemsfordeler
på www.abbl.no

M
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Assistent Partner er registrert elinstallatør og leverandør
av tradisjonelle elektro- og låsesmedtjenester, med
dørautomatikk, porttelefon, adgangskontroll og elektroniske
låsesystemer som spesialfelt. Vi leverer også postkasser
med elektronisk lås tilpasset adgangskontroll-systemet.
Ta kontakt på tlf. 48 10 11 00 for gode tilbud.

EDLE

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

■

M

POSTKASSER

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!

Go

I perioden november til og med desember,
koster innmelding kun kr. 300
(lovpålagt andelskapital).
Deretter en årlig kontingent kr 375.
Ungdom under 23 år har
kontingentfritak frem til fylte 23 år.

SKOR

T

PORTTELEFON OG ADGANGSKONTROLL

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.
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NYTT
MEDLEMSTILBUD!
15 % rabatt
på dagskort

Vintermoro

i Kirkerudbakken!

VEDLIKEHOLDSRENS?

Vi gleder oss til vinteren med snø og ski på bena! ABBL har inngått et samarbeid med
Bærum Skiklubb og Kirkerudbakken. Det betyr at ABBLs medlemmer får 15 % rabatt på
dagskort i skibakken.
Kirkerudbakken Skisenter er Asker og
Bærums største alpinanlegg, med 4 heiser,
6 nedfarter, stor fin barnebakke, terrengpark med rails og flere hopp. Bakken er
550 meter lang.

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

Et godt klubbmiljø, varierte bakker, og den
flotte terrengparken har vært medvirkende
til at Bærum Skiklubb har noen av landets
beste utøvere i flere disipliner. Har du lyst
til å se proffe twin-tip- og snowboard
kjørere i aksjon, eller bare nyte egen skikjøring, da er Kirkerudbakken riktig sted!
To store parkeringsplasser med til sammen
600 gratis plasser rett ved bakken, gir lett
tilgang for ivrige skikjørere. Varmestue
med kafeteria og trådløst nettverk er også
noe å glede seg over. Ønsker du å leie
utstyr, kan det gjøres i skiutleien.
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Nær deg
Å være eiendomsmegler er en livsstil, sies det.
Da betyr det mye at megleren trives med jobben
sin. Det kommer også godt med å ha en megler
som er lokalkjent, som kjenner til både nær
butikker, skoler, barnehager og turstier.

Eiendomsmegler Runa Røhmer Moen har
et hjerte for sitt område og er helt klart på
hjemmebane. Etter å ha jobbet som både
eiendomsmegler, fagansvarlig og med
oppgjør i Oslo og i Bærum øst, jobber
hun i dag som eiendomsmegler i ABBL.
Med geografisk tilhørighet nær sitt hjemsted i vestre Bærum, er Kolsås, Rykkinn,
Gjettum, Kirkerudlia, Løkenlia og Emma
Hjorth hennes kjerneområder.
– Som megler er det selvfølgelig en
fordel for meg å jobbe i områder som jeg
har god kjennskap til. Det gir en ekstra
innsikt og tillitt overfor kjøper og selger
når man har levert egne barn i lokale
barnehager og barneskoler, stått på
sidelinjen på fotballbanen og heiet samt
tråkket opp turstier med hund og familie.

Du blir på en måte en ekspert i eget
nabolag.

aktive mennesker som liker å være ute og
bruke turmulighetene rundt seg.

finner man alt man trenger i miljøbevisst,
kortreist avstand, sier Røhmer Moen.

– Mitt nabolag vil jeg vil si kjennetegnes
av mange ulike typer boliger – her er
det en bolig for alle! Mange flytter
internt etter hvilke livsfase man er i.
Derfor er det fantastisk at vi har alle
muligheter og at du finner alt fra førstegangsleiligheter til større familieboliger
som rekkehus og eneboliger, så vel som
gode seniorleiligheter, forteller Runa
Røhmer Moen.

Alt i nærheten

Tett på

For alle barnefamiliene er det veldig
positivt at det nå pågår en storsatsing på
utvikling av skole og fritidstilbud. Både
på Rykkinn og Dønski har det kommet ny
barneskole, på Bryn og Hammerbakken
er det ny skole på vei, og på Emma Hjorth
skal barneskolen utvides med mange
plasser.

Som megler kommer man inn i folks liv på
en litt spesiell måte. Det å flytte indikerer
en større endring i folks liv. Det er gjerne
forskjellige livssituasjoner og hendelser som
gjør at folk må selge. Det å finne en megler
som forstår og som kan by på både livserfaring så vel som meglererfaring, betyr mye.

– Mine kunder trekker likevel frem nærheten til marka og friluftstilbudet som
det aller beste med området. Mange har
naturen og skogen som nærmeste nabo.
Dette gjør at Bærum vest tiltrekker seg

– Selv om det er kort vei til Sandvika, er det
likevel flott med den opprustingen vi har
sett av nærsentrene her ute de siste årene.
Både Rykkinn senteret og Kolsås senteret
er utvidet og pusset opp og snart kommer
det et nytt senter på Vøyenenga også. Her

– Det å bytte bolig handler for mange
om å lande ting og å få en orden på livet
sitt. Vi meglere kommer ofte inn i folks liv
når det oppleves litt kaotisk. Det å kjøpe
og selge har stor betydning for folks liv og
økonomi, og for mange kan dette oppleves litt stressende. Å kjøpe og selge bolig

er ofte den største investeringen man gjør
i livet, da er det godt å ha en megler med
over 20 års erfaring. Det at jeg har jobbet
både som megler og fagansvarlig og at
jeg har jobbet direkte med megleroppgjøret, gir verdifull erfaring som kommer
mine kunder til gode. Jeg ser helheten i
boligsalget og kan ofte gi mange nyttige
tips underveis. Det kan være godt for
mange å ha en stødig person å lene seg
på og rådføre seg med underveis.
Det å oppnå best mulig pris for boligen,
er åpenbart avgjørende for selger. For å
oppnå dette må megler være tilgjengelig, tillitsskapende og erfaren. I tillegg er
lokalkunnskap en avgjørende faktor for å
kunne gi kunden den beste boligpakken.

– For meg er det viktig å være en god
rådgiver underveis. Alle er åpenbart aller
mest opptatt av å få en god pris, og det er
noe jeg alltid jobber hardt for. Dette kommer ikke av seg selv. For å oppnå en god
pris, så må jeg som megler levere kvalitet.
Kvalitet er å lage den beste strategien for
hvert enkelt salg. Gode og gjennomtenkte
boligannonser samt riktig prissetting er
grunnpilarene for å kunne gjennomføre et
vellykket salg. Målet er jo å få mange og
riktige interessenter på visning. Deretter
handler det i stor grad om god rådgiving
og tillit, for å få budgiverne på banen.

Skal du selge?
Kontakt Runa Røhmer Moen på
tlf: 950 80 751 for et uforpliktende
tilbud.

Foto: offset.com
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Den som bruker minst
betaler minst
Sånn er det når vi installerer automatiske målere i borettslaget.
For da betaler du kun for den oppvarmingen eller varmtvannet
du bruker, og ikke for naboens. Det betyr lavere forbruk og
lavere kostnader – bra for både deg og for miljøet.
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Glade dager
på Sandvika Byfest

Det var lurt!

Siste helgen i august var det nok
en gang duket for feststemning
i Sandvikas gater. Rekordmange
hadde tatt turen og gatene var fulle
av barn og voksne, som ville se,
lukte, smake og leke seg gjennom
gatene. Tradisjonen tro hadde
ABBL stand i gågaten. Vi kunne by
på gratis medlemskap, en hyggelig
boligprat, lykkehjul, fargerike drikkeflasker og cruise med StenaLine
for våre medlemmer. Veldig mange
tok turen innom vår stand og
rekordmange ville melde seg inn
som ABBL-medlem.
Vår unike tjeneste for individuell måling og fakturering av energi gjør det
mer rettferdig for alle i borettslaget, og letter styrets arbeid med fakturering
og administrasjon. Vi gir dessuten ti års garanti og kundeservice hele døgnet.
Send SMS med navn på boligselskap til 416 70 818 så tar vi kontakt,
eller les mer på smartly.no

|

Sandvika Byfest har etablert seg
som en spennende møteplass for
Asker og Bærums befolkning og
som et fantastisk sted for lokalt
næringsliv å få vise seg fram. I år
som i fjor var været godt og stemningen fantastisk.

12

ABBL NYTT

|

nr. 4

|

ABBL NYTT

2019

|

nr. 4

|

HANNE
& TRE
TENORER
HANNE
& TRE
TENORER
– OG– ET
OGSTJERNESKUDD!
ET STJERNESKUDD!
Fredag
20. desember
Fredag
20. desember
ABBLABBL
pris pris
kr 395
kr 395
(Ordinær
pris pris
kr 565)
(Ordinær
kr 565)

30%
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BookBook
of of
familieforestillingen
familieforestillingen
inneholder
inneholder
historier
historier
og sanger
og sanger
somsom
deredere
Mormon».
Mormon».
I år reiser
I år reiser
hun hun
på turne
på turne
medmed
«Hanne
«Hanne
& Tre
& Tenorer»
Tre Tenorer» garantert
garantert
kjenner.
kjenner.
Til slutt
Til slutt
får barna
får barna
værevære
medmed
på scenen
på scenen
å å
– før–ferden
før ferden
temmelig
temmelig
sikkert
sikkert
går videre
går videre
til detilstore
de store
scenene
scenene
i i pynte
pynte
juletreet.
juletreet.
utlandet.
utlandet.
Så god
Så god
er hun!
er hun!
Teskjekjerringas
Teskjekjerringas
Julestri
Julestri
passer
passer
bestbest
for besteforeldre,
for besteforeldre,
foreldre
foreldre
og barn
og barn
mellom
mellom
4–94–9
år. år.

SMART
SMART
MEDMED
NYHETSBREV
NYHETSBREV
Motta
Motta
vårt vårt
nyhetsbrev
nyhetsbrev
for spesialtilbud
for spesialtilbud
og de
ogsiste
de siste
nyhetene.
nyhetene.
I tillegg
I tillegg
vil du
vilfådumuligheten
få muligheten
til å til
kjøpe
å kjøpe
billetter
billetter
før alle
før alle
andre.
andre.
Påmelding:
Påmelding:
askerkulturhus.no
askerkulturhus.no

Gå inn
Gå på
innaskerkulturhus.no
på askerkulturhus.no
for kjøp
for kjøp
av billetter.
av billetter.
NB: NB:
Begrenset
Begrenset
antall.
antall.
TastTast
inn kodeord
inn kodeord
“abblkultur”
“abblkultur”
for aktivering
for aktivering
av rabattert
av rabattert
arrangement.
arrangement.
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Balkonger fra Balco

- Et klimasmart valg for fremtiden
med dreneringssystem CleanLine og ventilasjonssystem VentTec

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

GREENER
THINKING
BY
BALCO

Balco AS
Pirsenteret Havnegata 9
7010 TRONDHEIM
Telefon 902 36 179

Senk energikostnadene

Beskytt mot vær og vind

Øk verdien på din bolig

UNGE
INN PÅ
BOLIGMARKEDET
Det har lenge vært en hjertesak for ABBL
å hjelpe ungdom med bolig til en overkommelig pris – i hjemtraktene, enten
i samarbeid med stiftelsene i Asker og
i Bærum, eller gjennom egne initiativ. På
Gullhella i Asker har vi et eksempel som
gir unge en mulighet til å komme inn på
boligmarkedet til en fornuftig pris.

AT T
*
60% RAB

SS
SPEIL & GL A

PÅ

PL ATE K JØK

KEN

FREDAG 29. NOVEMBER
Tilbudet g jelder glassplate til kjøkkenet
i våre standardfarger, samt alle typer
speil på mål.
Les mer på glassmester1.no fra 22. nov.

GLASSMESTER1 OSLO OG AKERSHUS
Avdelinger: Oslo, Bærum og Lørenskog
Telefon: 400 55 000 • E-post: salg@glassmester1.no

I 2007 fikk vi oppført 26 leiligheter, som
ble solgt til unge under 35 år. Leilighet
ene ble solgt til fast pris og ABBL har
gjenkjøpsrett. Boligeier får avkastning på
leiligheten ved salg og oppnår 4 % årlig
prisstigning med utgangspunkt i opprinnelig kjøpesum fra byggeåret.
Leilighetene er 2- og 3-roms og ligger i et
hyggelig boområde og har god standard.
Leilighetene ligger bare noen kilometer
fra Asker sentrum, med kort vei til tog,
buss, butikk, skole og barnehager.
Høsten 2019 kunne man kjøpe en av
2-roms leilighetene til omkring 1.4 millioner kroner, og en 3- roms til under 2.4
millioner kroner. Som ABBL medlem har
man forkjøpsrett til disse leilighetene.

Meld deg inn i dag!
www.abbl.no
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Hva gjør du hvis det begynner å brenne hjemme hos DEG?
Julen er en tid der mye skal skje og kosefaktoren er høy. Mye god mat skal lages og
vi omgir oss med levende lys, og fyr i peisen. Julen er dessverre også høytid for brann.
Vi er opptatt av at dere skal ha det trygt hjemme – da er det viktig å forebygge!

Vær bevisst på brann og sjekk av listen som vi har fått av Asker og
Bærum Brannvesen. Snakk med familien om hvordan dere skal
opptre ved brann og hvordan dere skal komme dere ut fra alle
rom. Brannvesenet anbefaler at man gjennomfører en brannøvelse i hjemmet.

Øvelse gjør mester!

Det finnes ingen fasit for hva man skal gjøre dersom røykvarsleren
varsler brann. Dette avhenger blant annet av barns alder, hvor
mange voksne som er til stede og hvilke rømningsmuligheter
familien har. Hver og en må finne den ordningen som passer best
for seg. Husk at det er naturlig for de minste barna å gjemme
seg dersom det skjer noe skummelt. Derfor er det avgjørende at
de lærer at de må gå ut av huset ved brann. Det er viktig å prate
med barna om rømningsveier og å øve på hva man skal gjøre når
brannvarsleren uler eller det oppdages brann.

Skape trygghet

Brann kan være et skummelt tema, særlig for barn. Det er viktig
at foreldre framstår som trygge på hvordan de skal opptre i tilfelle brann. En god idé er å gjennomføre brannøvelsen som en lek
uten altfor mye alvor, slik at barna ikke blir engstelige. Før man
har brannøvelse bør foreldrene snakke med barna om hva brann
er og hvorfor det er viktig å ha brannøvelse.

Møteplass

Avtal en fast møteplass utenfor boligen/bygget. Det er viktig å ha
enkle rømningsveier fra boligen/bygget og ut til det fri.

Røykvarsleren redder liv

Når testet du sist røykvarsleren? En røykvarsler har to oppgaver:
Å oppdage og å varsle.

Brannvesenets julekalender
I Asker og Bærum får alle elevene i 4.klasse
besøk av brannvesenet i november. Brann
vesenet underviser og deler ut Brannvesenets
julekalender. Barna oppfordres til å åpne
en luke hver dag i den digitale kalenderen
og delta i konkurranser med flotte premier,
se www.brannvesenetsjulekalender.no.

1.desember er Røykvarslerdagen og brannvesenet anbefaler alle
å skifte batteri i røykvarsleren.

Koble varslerne sammen
Har du en bolig med mange rom eller flere etasjer bør du i tillegg
koble røykvarslerne sammen (seriekoble). Dette virker slik at når
en røykvarsler piper et sted, så piper alle røykvarslerne samtidig.
Dette kan gi deg verdifull tid til å evakuere, for eksempel hvis en
brann starter i kjelleren og du sover i andre etasje.

Hvis det brenner

Ved en eventuell brann, kan det være lett å få panikk og opptre
irrasjonelt. Tenk derfor igjennom punktene nedenfor, det er lettere å handle riktig i en presset situasjon når du på forhånd har gått
igjennom i hodet hva du bør gjøre.
Varsle
• Varsle andre beboere slik at de kan komme seg ut
• Varsle brannvesenet på telefon 110. Oppgi nøyaktig adresse.
Dette kan du også lære barna

Flere røykvarslere
Røykvarsleren skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og
soverom når alle dører er lukket. Dette betyr at hvis du har flere
etasjer, skal du nå ha minimum én røykvarsler per etasje. Har du
bare en etasje, men det er lang avstand mellom oppholdsrom
og soverom, kan det også være at du må ha flere røykvarslere i
boligen.

Velg optiske røykvarslere
Optiske røykvarslere kalles ofte «ulmevarslere», fordi de er spesielt gode til å registrere ulmebranner. Ulmebranner kjennetegnes
ved at en glo eller liten flamme utvikler giftig røyk som sprer seg
langsomt. Les mer om røykvarsleren på www.abbv.no/roykvarsler

Slokke
• Hvis mulig, lokaliser og prøv å slokke brannen
Evakuer
• Evakuer bygningen og lukk vinduer og dører etter deg.
• Dersom du bor i boligblokk og det er røyk i korridoren/trapperommet kan det være hensiktsmessig å holde seg i boeneheten inntil brannvesenet kommer.
• Brannrøyk er svært giftig og man bør unngå å evakuere gjennom røykfylte rom så langt det er mulig.
• I hvilken rekkefølge man skal varsle, slokke og evakuere kommer ann på situasjonen du er i. Du skal aldri utsette deg selv
eller andre for fare.
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Egen bank

Ring 48 300 500
og få gratis befaring!
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ABBL har, sammen med boligbyggelagene BORI (Lillestrøm) og NBBO (Drammen), stiftet egen bank som
skal betjene forvaltningsporteføljen vår. Med nyopprettede Boligbanken, vil vi gi våre forvaltningskunder
gunstige lånebetingelser, driftskonti og plasseringskonti. Banken er opprettet av de tre boligbyggelagene
for våre kunder. Etter hvert vil vi også kunne tilby banktjenester til våre medlemmer.

-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.

Banken vil bli startet opp i løpet av første kvartal 2020 og vil ved oppstart være en ren proffbank, som
bare forretningsførerne får se noe til. Banken er tilrettelagt spesielt for våre forvaltningskunder, med vekt
på å yte lån til rehabiliteringsformål.

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

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

NEDGRAVDE
AVFALLSCONTAINERE
• Vi har kun fokus på nedgravde containere!

GRAVSTEINER

NAVNETILFØYELSER OG OMARBEIDELSER

• Vi tilbyr prosjektering, prosjektledelse og
komplett leveranse inkl. grunnarbeider/
montering!
• Et bredt spekter av opsjoner!

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

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

Tlf. 97 61 92 91

www.conservomiljo.no

Hensikten med banken er å lage en smal, skreddersydd bank,
som skal være rimelig i drift. Fordelen for Boligbanken er at den
vil ha lavt kostnadsnivå, blant annet gjennom få ansatte, lave driftskostnader og ingen markedsføringsutgifter. Banken er skapt for
å bistå boligselskapene ved å holde lav lånerente og stor grad av
fleksibilitet.
Ved oppstart eies Boligbanken med ca 60 % av ABBL, BORI, og
NBBO. De resterende 40 % vil eies av andre boligbyggelag og
investorer.
Leder av den nyopprettede Boligbanken, Thomas Nustad, har
stort engasjement og lang erfaring fra lånesegmentet i bank. Han
har dessuten opprettet bank tidligere og har tatt med seg svært
nyttig erfaring. For ham er det viktig at banken skal holde kostnadene nede og at overskudd skal gå tilbake til kunder, gjennom
bedre betingelser og flere muligheter. Blant annet ser han for
seg en modell der boligselskapene kan søke om lån med mijø

perspektiv, som lekeplasser, HMS-tiltak, eller såkalte «grønne lån»
som til elbillading og solcellepanel. Alle tiltak som gir mindre
fotavtrykk, vil Boligbanken belønne i form av gode betingelser.
Boligbanken vil kunne ta i mot innskudd og behandle lånesøknader fra tidlig i 2020 og vil betjene både borettslag og eierseksjonssameier.
Edel-Helene Thingstad – COO
(Chief Operating Officer)
Edel-Helene Thingstad har nærmere
20 års erfaring innenfor bank og finans,
de siste 10 årene som leder i bla DnB
og jernbanepersonalets bank og for
sikring. Dette er erfaring som kommer
meget godt med i rollen som chief
operating officer i den nye banken.
Jonathan Studsrød – CFO
(Chief Financial Officer)
Jonathan Studsrød er ansvarlig for
økonomi og finans i Boligbanken. Han
kommer fra KPMG, hvor Studsrød var
ansvarlig for konsulenttjenester innen
kapital- og likviditetsstyring samt re
gulatoriske endringer innen bankbran
sjen. Jonathan har før dette jobbet
med intern og offentlig rapportering
for lokalbanker i Eika Alliansen.
Thomas Nustad – CEO
(Chief Executive Officer)
Thomas Nustad er leder av Boligban
ken og har 16 års erfaring som leder
innen formidling av bankprodukter til
privatmarkedet i eget agenturselskap.
Nustad var gründer og initiativtaker i
etableringen av MyBank ASA, hvor han
tok ansvaret for compliance, internkon
troll og risikostyring som bankens CRO
(Chief Risk Officer).
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Gratis opplæring i systematisk brannsikkerhetsarbeid
Orientering i lover og forskrifter kan være vanskelig for styreledere og styremedlemmer i boligselskaper. Asker og
Bærum brannvesen inviterer derfor til en kveld med opplæring i HMS-arbeid i boligselskaper.
Vi vil prate om:
•
•
•
•
•
•

Lover og forskrifterLover og forskrifter
Systematisk HMS (igangsette, kartlegge, planlegge og prioritere tiltak og oppfølgning)
Risikovurdering
Grunnprinsipp i brannvernarbeidet
Generell brannsikkerhet
Mulighet for å komme med egne spørsmål

Dato:
Onsdag 27.november 2019 kl. 18-20. Sted: Asker brannstasjon (Fredtunveien 5)
Torsdag 4.juni 2020 kl. 18-20. Sted: Bekkestua brannstasjon (Gamle Ringeriksvei 42)
Påmelding eller spørsmål? Ta kontakt med Alexander Colle, e-post: alexander.colle@asker.kommune.no eller per
telefon 66 76 42 27. Det er 25 plasser (inntil to personer per boligselskap) og påmelding gjøres fortløpende.
Mer informasjon om brannsikkerhet i boligselskaper finner du på www.abbv.no/borettslag

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

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE
på Bekkestua bibliotek, mandag 25.11.19
www.ringshus.no
43 moderne leiligheter
sentralt på Bekkestua
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Foto: vYcom.no

ARKITEKTENS ORD
Rings Hus er en del av en større områdeutvikling som har til
hensikt å fornye og urbanisere Bekkestua. Samtidig er prosjektet
en videreføring av den igangsatte utbyggingen på naboeiendommen i Nadderudveien 1. Prinsippene for bebyggelsen på
naboeiendommen videreføres med et tydelig og presist formspråk. Bruk av ulike materialer og sprang i fasadene gir et variert
uttrykk som bidrar til et levende gatemiljø.

Sammen med næringsarealer og hovedinnganger for boligene
på gateplan, vil en ny urban plass medvirke til et aktivt bybilde.
Mellom de to boligbyggene i prosjektets andre etasje ligger et
skjermet felles uteareal med tilgang fra alle boligene. Arealet
åpner seg mot syd for å slippe inn lys, gi utsyn og skape kontakt med de omkringliggende urbane omgivelsene.
Tomten skråner bratt oppover mot det tilgrensende villaområdet. Høydeforskjellen sørger for god tilpassing mellom eksisterende og ny bebyggelse.

RINGS HUS – ET SAMARBEIDSPROSJEKT
I boligselskapet Nye Egne Hjem AS, samarbeider PEAB Eiendomsutvikling (50%) og ABBL (50%)
om boligprosjektet Rings Hus.

EIENDOMSUTVIKLING

BEKKESTUA, NOE HELT FOR SEG SELV
Det handler ikke bare om beliggenhet – det handler om å leve
også.

treningsstudio og eget bibliotek. Når du bor på Bekkestua trenger man med andre ord ikke å reise andre steder.

Bekkestua er noe for seg selv. Det er et lite, men mangfoldig
sentrum med et yrende gateliv og mange møteplasser. Her har
man alt man trenger innenfor gangavstand. Sentrum har de siste
årene utviklet seg betydelig og er fortsatt i endring. Det finnes
blant annet et rikt utvalg både av små nisjebutikker, moderne
kjøpesenter, gode matbutikker, vinmonopol, fine spisesteder,

Selv om det varierte tilbudet gjør at reisebehovet er beskjedent,
har Bekkestua i tillegg Bærums beste trafikknutepunkt for T-bane
og buss. Det er lett å komme seg rundt omkring i Bærum, men
også inn til Oslo. Setter du deg på T-banen tar det kun 17 minutter før du er på Majorstuen.
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UTOMHUSPLAN

Utomhusplanen skal gi deg en oversikt over byggenes plassering på tomten,
fellesområder, lekeplasser, beplantning med mer.

LEILIGHETENE
Leilighetene i Rings Hus er alle nøye gjennom
tenkt med gode og arealeffektive romløsninger.
Hus A

Hus B

Moderne byggeteknikker åpner for større muligheter for å ha vinduer
fra gulv til tak, noe som gir åpne og lyse rom med en nesten sømløs
overgang til balkong eller terrasse. Gulvene blir i lyspigmentert eik
med tilsvarende lister, som gir et svalt og nordisk preg.
Kjøkkenløsningen er åpen og med funksjonell innredning fra
anerkjent leverandør. Skuffer og skap har alle dempet lukking og
detaljer som hvite foringer mellom overskap og tak, som gir et
elegant og funksjonelt kjøkken.
Bad og wc får keramiske fliser i avdempede toner. Toalettet blir
vegghengt med self close system, og i den nedsenkede dusjsonen er
det innfellbare dører av herdet glass. De fleste rommene får takhøyde
på 250 cm og balansert ventilasjon.
På de neste sidene finner du eksempler på leiligheter. Komplett
oversikt finner du på nettsiden, ringshus.no

For mer informasjon: www.ringshus.no
Illustrasjonene er foreløpige og kan gi rom for endringer i
forbindelse med detaljprosjektering.
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EKSEMPLER PÅ
LEILIGHETER
3-roms
BRA: 69 m2
P-rom: 64 m2

4-roms
Illustrasjonsbilde.

Illustrasjonsbilde.

BRA: 89 m2
P-rom: 84 m2

Illustrasjonsbilde.

For mer informasjon: www.ringshus.no
Illustrasjonene er foreløpige og kan gi rom for endringer i
forbindelse med detaljprosjektering.
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Lurer du på noe mer 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.

4-roms
BRA: 122 m2
P-rom: 116 m2

Illustrasjonsbilde.

Stian Nyblin-Austgulen
eiendomsmegler MNEF / markedskoordinator
sna@abbl.no / 932 17 120
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PRISLISTE RINGS HUS
HUS A – mot Bærumsveien

HUS B – mot Jens Rings vei
Stipulerte
felleskostnader
pr. mnd.

Leilighetsnummer

Etasje

Antall
rom

Areal
BRA

Areal
P-rom

Terrasse

Garasjeplass

6 906 010

2 825

B201

2

4

89

84

25

1

5 670 000

5 692 810

2 850

B202

2

3

67

62

11

1

5 670 000

5 692 810

2 850

B203

2

4

85

80

7

1

7 580 000

7 609 530

3 218

B204

2

3

69

81

10,5

1

6 990 000

7 018 570

3 165

B205

2

3

45

44

6,5

0

4 190 000

4 205 450

2 248

B206

2

3

74

70

11

1

6 280 000

6 304 730

2 955

B207

3

4

88

86

9

1

8 080 000

8 109 210

3 200

A302

3

3

68

63

7,5

1

6 150 000

6 172 810

A303

3

3

68

63

7,5

1

6 150 000

A304

3

4

94

93

10

1

A305

3

4

94

89

14

A306

3

2

45

44

A307

3

3

74

A401

4

4

A402

4

A403

Pris inkludert
omkostninger

Stipulerte
felleskostnader
pr. mnd.

8 450 000

8 479 530

3 218

1 U*

5 690 000

5 712 490

2 733

8,5

1

7 140 000

7 168 250

3 148

64

10,5

1

6 130 000

6 153 130

2 868

72

66

12

1

6 480 000

6 504 090

2 920

3

69

64

12

1 U*

5 850 000

5 873 130

2 768

2

3

77

71

11

1

6 790 000

6 815 690

3 008

B301

3

4

89

84

25

1

9 250 000

9 279 530

3 218

2 850

B302

3

3

67

62

11

1 U*

6 130 000

6 152 490

2 733

6 172 810

2 850

B303

3

4

94

89

8,5

1

8 450 000

8 481 130

3 305

8 650 000

8 681 130

3 305

B304

3

3

84

79

10,5

1

7 650 000

7 677 930

3 130

1

8 290 000

8 321 130

3 305

B305

3

3

72

66

12

1

6 880 000

6 904 090

2 920

6,5

0

4 450 000

4 465 450

2 248

B306

3

3

69

64

12

1 U*

6 250 000

6 273 130

2 668

70

11

1

6 850 000

6 874 730

2 955

B307

3

3

77

71

11

1

7 190 000

7 215 690

3 008

88

86

9

1

8 740 000

8 769 210

3 200

B401

4

4

117

111

36

1

12 800 000

12 838 490

3 708

3

68

63

7,5

1

6 570 000

6 592 810

2 850

B402

4

4

101

94

27,5

1

9 750 000

9 783 370

3 428

4

3

68

63

7,5

1

6 570 000

6 592 810

2 850

B403

4

3

97

86

18

1

9 290 000

9 322 090

3 358

A404

4

4

94

93

10

1

9 300 000

9 331 130

3 305

B404

4

3

73

66

12

1

7 340 000

7 364 410

2 938

A405

4

4

94

89

14

1

8 950 000

8 981 130

3 305

B405

4

3

69

64

12

1

6 650 000

6 673 130

2 868

A406

4

4

122

116

18

1

13 100 000

13 140 090

3 795

B406

4

3

77

71

11

1

7 590 000

7 615 690

3 008

B501

5

5

152

140

179

1

17 900 000

17 949 690

4 320

B502

5

4

114

109

38 + 19,5

1

12 990 000

13 027 530

3 655

B503

5

4

132

125

31 + 22

1

14 250 000

14 293 290

3 970

Leilighetsnummer

Etasje

Antall
rom

Areal
BRA

Areal
P-rom

Terrasse

Garasjeplass

A201

2

3

78

77

9

0

6 880 000

A202

2

3

68

63

7,5

1

A203

2

3

68

63

7,5

A204

2

4

89

88

A205

2

4

86

A206

2

2

A207

2

A301

Pris

Pris inkludert
omkostninger

Pris

*) uteparkering

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

OMKOSTNINGER
Kjøpsomkostningene i prislisten inkluderer følgende:
Dokumentavgift til staten, 2,5 % av boligens est. andel av råtomt
verdi. Dokumentavgiften anslås til å være kr 320,- pr. BRA.
Tinglysning av skjøte
kr 525,Tinglysningsgebyr pantedokument
kr 525,-

FELLESKOSTNADER
Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker
utført i felles regi og fordeles ihht. vedtektene. Felleskostnader
er stipulert til kr 35,- pr./BRA/ pr. måned for første driftsår, hvor
man har lagt til grunn at kommunale avgifter, forsikring på
bygget, strøm på fellesarealer, vaktmestertjenester som snø
måking og renhold er inkludert. Endelig budsjett fastsettes på
sameiermøtet. Det tas forbehold om endringer i stipulerte felles
kostnader, da disse er basert på erfaringstall. Felleskostnadene
fordeles etter følgende fordelingsnøkkel: 50 % likt pr. seksjon

og 50 % fordelt på leilighetens areal BRA. Varmt vann og opp
varming av fellesanlegget fordeles etter samme fordelingsnøkkel
eller etter forbruk. Kostnadene for varmt vann og oppvarming
er ikke stipulert og kommer i tillegg til de månedlige felles
kostnader.
Hver bolig innbetaler startkapital til sameiet tilsvarende 3 mnd.
stipulerte felleskostnader.
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67 57 40 50
eiendom@abbl.no

ØNSKER DU
Å VITE MER?

SALG AV
BOLIGENE

Det finnes mer informasjon. Prosjektet har
en egen nettside der du blant annet kan
finne boligvelger, fullstendig prospekt og
utkast til kontrakt.

Boligene tilbys i første omgang
til medlemmer av ABBL etter
ansiennitet og til fast pris.

www.ringshus.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 leilighet. Kanskje er dette drømmeboligen?
Utfyllende informasjon finner du på www.ringshus.no
På denne nettsiden ligger alt du trenger for å finne den
leiligheten som passer deg best!

Informasjonsmøte om prosjektet avholdes

Mandag 25.11.19 – kl. 18:00
på Bekkestua bibliotek
Velkommen!
SØKNADSFRIST
Du melder deg på ved å fylle ut skjemaet på nest
siste side i dette ABBL-nytt eller det elektroniske
skjemaet på prosjektets nettside, www.ringshus.no
Medlemskap må være tegnet innen søknadsfristens utløp.

Søknadsfrist: Torsdag 28.11.19
Boligvelgeren i 3D fungerer slik at du kan klikke deg inn på hver
leilighet, se plassering i bygget, plantegning mm. Her finnes
også et komplett prospekt med plantegninger for nedlastning
samt utkast til kjøpekontrakt med vedlegg.

VALGMØTE
Etter fristens utløp vil de påmeldte bli invitert
til et valgmøte, som er planlagt avholdt
torsdag 05.12.19 – klokken 18.00 på Bekkestua bibliotek.

Konkurransedyktig meglerprovisjon
Kvalitet
Gratis uforpliktende befaring og verdivurdering
Effektiv markedsføring
Høyest mulig salgspris
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Telefon: 67 17 17 30 - Fax: 67 17 17 31
Mobil: 901 53 448 - Mail: epost@meyer-morch.no
Ringeriksveien 189, 1339 Vøyenenga

TOTALLEVERANDØR
AV MALERTJENESTER
TOTALLEVERANDØR
AV MALERTJENESTER

Totalleverandør av MALERTJENESTER

Vi planlegger,
prosjekterer
og gjennomfører
totalleveranse
Vi planlegger,
prosjekterer
og gjennomfører
totalleveranse
TOTALLEVERANDØR AV MALERTJENESTER
av alle
typer innvendige
og utvendige
malertjenester
til
av alle typer
innvendige
og utvendige
malertjenester
til

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

• Utvendig
og innvendig
malerarbeid
Utvendig
og innvendig
malerarbeid

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

•
•
•
•

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

håndverksgrupper

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

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

HJEMMESIDE:

www.meyer-morch.no

BÆRMUDA 30 ÅR!
I 1989 så en musikalgruppe dagens lys i Bærum. Gruppa fikk navnet BærMuDa – eller den
litt lengre versjonen Bærum musikk- og danseteater. Det var en ung og stor gjeng med
musikalentusiaster som satte det hele i gang. I dag består gruppa av ca. 25 medlemmer
mellom 18 og 70 år – alle med et bankende hjerte for musikalsjangeren.
Gjennom 30 år har BærMuDa satt opp store oppsetninger som Spelemann på Taket,
Bør Børson, Ungen, Heksene fra Eastwick
og Ragtime, men vi har også vært medspillere i produksjoner som Sofies Verden på
Fornebu og Les Miserables på Lillestrøm i
tillegg til en rekke TV- og radiooppdrag.
I 2012 satte vi Sonja Henie på musikalkartet ved å spille vår egenproduserte
forestilling Isdronningen – Sonja Henie i
Bærum Kulturhus. Med 50 musikere fra
Bærum symfoniorkester og Prime Time
Orchestra, 40 skuespillere/dansere fra
BærMuDa og 6 skøyteløpere fra Bærum
skøyteklubb, var forestillingen en stor
samproduksjon med andre aktører fra
Bærum og en publikumssuksess.

Fra Isdronningen – Sonja Henie – 2012

Siden den gang har BærMuDa vært banebrytende. Vi har kun satt opp musikaler
som ikke tidligere har vært spilt i Norge.
Oversettelsene har vi besørget selv.
Og likevel - som jubileumsproduksjon
i 2019 skal vi for første gang gjenta en
tidligere suksess: Spelemann på taket. Og
vi gleder oss!
Denne legendariske musikalen forteller
historien om den fattige melkemannen Tevye, hans kone Golde og deres fem døtre
i en liten jødisk landsby i Russland. Tevye
strever med å holde fast ved tradisjoner
og tro i en ny og moderne tid der døtrene
ikke lenger vil finne seg i å bli giftet bort,
men heller vil velge livsledsager selv. Samtidig blir alle jødene i landsbyen trakassert

av tsarens politi og de blir til slutt fordrevet fra hjemstedet sitt.
Denne både vakre og dramatiske historien
inneholder sanger som Om eg var ein rik
mann, Sol stig, sol sig og Held du av meg.
Musikken blir som alltid i våre oppsetninger akkompagnert av stort orkester med
profesjonelle musikere.
Forestillingen spilles mellom 14. og
23. november i Sandvika Teater og alle
ABBL-medlemmer får rabatt på billetter
(medlemspris kr 300, ordinær pris kr 390).
Disse kan kjøpes på tlf. 81511777, på
baerumkulturhus.no eller i Sandvika Teater
èn time før forestillingsstart.
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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.
Velkommen til Bærum Kulturhus!

Medlemsfordel
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MEDLEMMER AV ABBL FÅR 30% RABATT på billetter til forestillinger arrangert
av Bærum K
 ulturhus. MERK: Du kan kjøpe inntil fem billetter med rabatt
per forestilling. Ingen b
 egrensninger på antall konserter eller forestillinger.
Opplevelser er en glimrende gave, så hvorfor ikke gi nettopp dette i julegave
eller 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.

PUST - Julero med seks stemmer

– Her står gledesgysene i kø og gir garantert
julestemning. Aftenposten
Bærum Kulturhus Store Sal,
tirsdag 3. desember kl 19.30
PUST er noe unikt innen nordisk vokalmusikk; sammen
skaper de seks ulike stemmene en magisk, mektig og leken samklang som både bergtar publikum og gir senkede
skuldre.
I 2019 reiser sekstetten på en lengre juleturné for tiende
året på rad. Med sitt kritikerroste julealbum «Julero» og
tradisjonsrike julekonserter, har PUST for lengst sunget seg
inn i nordmenns hjerter, og juleturnéen med det internasjonalt anerkjente vokalensemblet har etablert seg som en
viktig førjulstradisjon for mange. I desember fyller PUST
opp kirker og konsertscener i Sør-Norge og serverer sin
meditative, stemningsfulle og evig beroligende musikk
for nordmenn som ønsker julero. En konsert som gir deg
garantert julestemning. Aftenposten beskrev Julero som
«et julealbum for evigheten» og inkluderte det på sin
topp10-liste over tidenes julealbum som er et must å ha i
platesamlinga di, i selskap med blant andre Elvis, Sinatra,
Fitzgerald og Bugge Wesseltoft.

Scottish Ensemble
Sandvika Master Series

Bærum Kulturhus Store Sal, lørdag 25. januar kl 19.00
Bach, Beamish & Beethoven – Glasgow-strykerne i Scottish Ensemble forener fortid og samtid i smakfullt konsertprogram.
Scottish Ensemble er ikke helt som alle andre orkestre innenfor den klassiske musikken. Jovisst fremfører de store orkesterverk i tradisjonelle
konsertsaler, men man kan også oppleve de dyktige utøverne på et shoppingsenter, på en festivalscene eller på den lokale puben. Fullt fokusert
på hovedoppgaven: å skape musikk som berører.
Glasgow-ensemblet er viden kjent som ett av Storbritannias ledende strykeorkestre og under ledelse av sin kunstneriske leder Jonathan Morton
har de skapt seg et lojalt publikum som verdsetter strykeorkesterets evne til å bevege seg mellom sjangrene og å skape store kunstneriske opplevelser – i konsertsalen så vel som på puben.
Ordinær pris kr 480,- / ABBL-pris: kr 345,-

Ordinær pris kr 385,- / ABBL-pris: kr 275,-

Knut Reiersrud Band

Førsterekka i norsk musikkliv klar for Sandvika.

Smak av mjød, øl og sider

Kom og smak deg frem til årets juledrikk.
Bærum Kulturhus Store Sal, fredag 6. desember kl 19.30
Malt, humle, eple, pære og honning. Ingredienser og smaker som mye av vår flytende kulturarv baserer seg på og som har blitt brukt til å lage alkoholholdig drikke siden vikingtiden.
Vi har hentet tilbake Espen Smith, forfatter, kåsør og øl-ekspert, fra den populære øl-
smakingen i vår. Med hans kunnskap om opprinnelsen og anvendelsen av drikkene, gjør vi et
dypdykk inn i teknikker og smakene fra denne deilige norske håndverkstradisjonen. Spesielt
spennende blir det med mjøden – denne myteomspunnede drikken som er en av verdens
eldste alkoholdrikker.
Ordinær pris kr 420,- / ABBL-pris: kr 300,-

Bærum Kulturhus Store Sal, fredag 7. februar kl 19.30
Knut Reiersrud Band er en unik samling av Norges fremste og hardest arbeidende rytme- og toneleverandører. Keyboardist David Wallumrød, gitarist
Bjørn Holm, bassist Nikolai Hængsle Eilertsen og trommeslager Andreas Bye
representerer rett og slett førsterekka i norsk musikkliv.
Sjefen sjøl er å regne som en bauta i norsk musikkliv og har utviklet et helt eget
uttrykk med elementer fra mange musikkformer. Han er prisbelønnet både som gitarist og komponist og er internasjonalt kjent fra en lang rekke
samarbeid med andre artister. Det som imidlertid gjør Reiersrud helt unik er hans evne til alltid å være relevant og overraskende nyskapende.
Reiersrud er ikke bare en gitarist av de sjeldne. Med karismatisk tilstedeværelse på scenen, jovialitet og god forståelse for hva publikum vil ha er
han da også en kommunikator av rang. Alt ligger med andre ord til rette for en konsertkveld breddfull av stemning og spilleglede.
Ordinær pris kr 445,- / ABBL-pris: kr 325,-
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Finn løsningsordet til bildet og vinn en ABBL-trillekoffert
Send løsningsforslag innen 20. desember 2019 til: hme@abbl.no og bli med i trekningen.

Eventyrligmedhøstdag
Semiaden
Semiaden har etablert seg som høstens
store familieutflukt i Asker, der barn og
voksne kan nyte flott natur, fine aktiviteter og godt selskap. Arrangementet har
blitt en tradisjon for mange samtidig som
stadig flere har oppdaget denne flotte
aktivitetsdagen.
Oppover bakken ved Sem Gård kom store

og små, med sykler, barnevogner og store
smil. Både stemningen og været var godt
og sporty familier stilte opp med godt
humør og turglede.
Flere hundre frivillige bidro til en trygg og
innholdsrik dag for deltakerne. Programmet var bredt, med turløyper, poster,

aktiviteter og underholdning. Mange
frivillige lag og organisasjoner er bidragsytere til Semiaden, og ABBL er stolt av å
ha deltatt siden oppstarten. I år delte vi
ut drikkeflasker og reflekser og bød på
gratis innmelding i ABBL. Det var mange
som ville bli medlem hos oss og det er vi
selvfølgelig glade for.

Kryssordforfatter: Rolf Bangseid

Løsning på kryssord i nr 3, 2018 var: ABBL medlemmer får rabatter på mange produkter
Vinner av forrige nummers kryssord er Bente Stavsholt Svendsen som bor på Rykkinn.
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FORKJØPSRETT

– din viktigste medlemsfordel

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

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.

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.

– 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.

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.
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Alt innen takarbeid,
tømring, ventilasjon og
blikkenslagerarbeid

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.

Fordelen ved å benytte forkjøpsretten er
at man ikke bidrar til å drive opp bud
runden. Du kan altså vente til budrunden er
avgjort, før du velger om du vil gå inn i den
avtalen som selger og budgiver har inngått.
Betingelsene for at du skal gå seirende
ut av boligkjøpet ved å benytte 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.

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

nr. 4

BBV har nå etablert en egen avdeling innenfor
tømrerarbeider, med egne tømrere og
prosjektledere. Vi ser nytten av å ha alt under
samme tak, både for våre kunder og
samarbeidspartnere. Vi har i det siste jobbet med
oppføring av tilbygg, utskifting av vinduer og dører,
samt at vi er i gang med renovering av enebolig og
etterisolering og utskifting av kledning utvendig.

Som medlem av ABBL
har du forkjøpsrett til
ca. 1 900 boliger. Forkjøps
retten kan benyttes ved
kjøp av andelsleilighet i til
knyttede borettslag.

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.

|

Vi gleder oss til å høre fra dere og samarbeide med
dere.

Ta kontakt i dag for et
godt tilbud!

Har du spørsmål om bruk av
forkjøpsrett kan du kontakte

Anne Marie Nesse Knudsen
– tlf. 922 57 155

Ta kontakt for et meget
konkurransedyktig tilbud!

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

Tlf: 67 15 19 30
www.bbv.no
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INTERIØR-nytt

Tid for teppe
Tekst og foto: Hilde Bringsli

Det skjer noe med hjemmene våre når dagene blir mørkere og gradestokken
kryper nedover. Det som før var lyst og svalt, er med ett blitt kjøligere,
også innomhus. Ønsker du deg et lunt hjem, er tepper et godt valg.

God atmosfære med tepper
Tepper er in og brukes i de fleste rom i hjemmene våre.
Det er mange grunner til å innrede med tepper. Foruten
å skape en fin atmosfære, gir de en varm og lun stemning,
demper akustikken og er gode å gå på. De kan også fungere
som visuelle blikkfang, som bidrar til å løfte helheten i et
rom. I dag kan du kjøpe dekorative tepper som minner om
kunstverk og som egner seg både på vegg og gulv.

Et mykt liv
Heldekkende tepper er på full fart inn i hjemmene våre, og
det er kanskje ikke så rart. De gir føttene våre et konstant
mykt liv. Men vegg-til-vegg tepper passer ikke alle. Familier
med husdyr eller små barn må som regel regne med litt
ekstra søl og da kan løse tepper være et bedre valg. Spørs
målet blir til syvende og sist hvor engstelig man er for å få
flekker. Er man konstant redd for at noen skal søle, er det
best å holde seg unna vegg-til-vegg tepper. På den annen
side fungerer heldekkende tepper som rene sklisikringen.

Bruk tepper til å lage soner

Ti teppe-tips

Løse tepper er det vi ser mest av i hjemmene våre. Det
kan være et godt valg av flere grunner. Teppene kan
for eksempel brukes til å dele inn rommene i soner,
noe som kan være fint hvis man har et hjem med åpne
løsninger. Løse tepper er dessuten lette å bytte ut og
flytte på, og dermed er det enkelt å gjøre fornyelser
når man føler for det.

Det er flere ting du bør tenke på når du skal kjøpe teppe,
her er våre ti tips:
1. Husk å velge teppestørrelse etter rommets størrelse.
Lite rom, lite teppe. Stort rom, stort teppe.
2. Skal du innrede et tomt rom, kan det være lurt å kjøpe
teppe først, ettersom det er lettere å finne møbler som
matcher teppet enn motsatt.
3. Er du opptatt av å skape ro i rommet, er det tryggeste
valget å gå for ensfarget teppe eller et i duse ton-i ton
farger.
4. Tepper lages av mange ulike materialer, ikke alle passer
like godt til alle rom. Et langflosset teppe kan være
kjempefint på soverommet og i stua, men ikke under
spisebordet, da de er vanskelig å rengjøre.
5. Tenk litt på fasongen til møblene når du skal velge
teppe. Har du et rundt bord, fungerer det som regel
best med et rundt teppe. Elipseformede, kvadratiske og
rektangulære møbler, bør ha avlangt teppe under seg.
6. Finner du et teppe du liker, men synes er for lite, ikke
fortvil. Du kan kjøpe to og feste dem til hverandre med
Silver tape.
7. Tepper under spisebord bør være så store at både
bordet og stolene får plass på det. Det ser penest ut, og
gjør at stolene står støtt.
8. Skal du legge teppe under en sofa som står inntil en
vegg, trenger du ikke legge teppet under hele sofaen,
men kun under de fremste bena.
9. Hvis du ønsker å legge et teppe oppå varmekabler, bør
du sjekke at teppet tåler dette, hvis ikke risikerer du at
det smuldrer opp på baksiden.
10. Tepper i trapp kan være en fin løsning hvis du ønsker en
tryggere trapp for ustøe føtter.
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GLASS

Ørnulf Wiig Installasjon AS

RYDD & FLYTT

Glassmester 1, avd. Bærum

■

ABBL har, i kraft av denne brukermassen, fremforhandlet avtaler med lokale
leverandører om særlige rabattavtaler for ABBLs medlemmer. Nedenfor
presenterer vi gjeldende medlemstilbud.

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

Firmaene gir deg rabatt når du fremviser medlemskort og legitimasjon.
Rabattene gjelder ved kontant salg på vanlige utsalgspriser. For nærmere detaljer
om medlemstilbudene henviser vi til www.abbl.no.

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

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

DEKK, FELGER, LAGRING

Smart Repair

Asker:

Avd. Hvalstad:
Brusetsvingen 25, 1395 Hvalstad
Tlf. 47 93 69 95
www.bilkosmetikk.no
• 20 % rabatt på veiledende priser

Dekk 1 Hvalstad:

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

Dekk 1 Stabekk:

Professor Kohts vei 83, 1368 STABEKK
Tlf. 23 89 88 35
www.dekk1.com

Asker Trelast A/S (XL BYGG)

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

Avd. Asker:
Skytterveien 121, 1386 ASKER
Tlf. 66 77 19 00

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

BYGGEVARER

•	Trelast 15 %
(gjelder ikke impregnerte materialer
og innvendige paneler)
•	Maling 10 %
•	Byggevarer 15 %
Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer
og netto prisede varer

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.

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

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

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

•	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

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

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

Egenandel ved skade er kr 4 000

GARDEROBE
Garderobe-Mannen AS

Billingstadsletta 11, 1396 BILLINGSTAD
Tlf. 67 53 10 90

2 0 1

www.garderobemannen.no
•	40 % på måltilpassede
skyvedørsfronter

■

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

ABBL Eiendomsmegling

FLÜGGER

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

MED

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

EIENDOMSMEGLING

FARGEHANDEL

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

9

Uforpliktende samtale ved dødsfall
eller ved planlegging av egen gravferd.
Utstilling av gravmonumenter både i Asker
og Bærum.

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

45

O

FLYTTING / SØPPELTAXI

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

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

2019

ELEKTRO
Postboks 893
1306 BÆRUM POSTTERMINAL

Akasien Begravelsesbyrå AS
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RABATTER for ABBL-medlemmer
Bærum Kulturhus

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:

07-18
09-18
10-17

KJØKKEN
Østerby Kjøkkenstudio AS

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

KULTUR / TEATER
Asker kulturhus

Billetter bestilles på
www.askerkulturhus.no
Tast inn kodeord: abblkultur for aktivering
av rabattert arrangement eller kjøp
billetter direkte i Asker kulturhus
Medlemskort må kunne fremvises
ved kontroll.
Du kan kjøpe inntil 6 billetter til hvert
arrangement.
•	30 % på billetter til en rekke forestillinger
i Asker kulturhus.
Teskjekjerringas julestri
Forestillingen passer for besteforeldre,
foreldre og barn mellom 4 – 9 år.
Forestillinger: 14. og 15. desember 2019
Hanne & tre tenorer – og et stjerneskudd!
Hanne Kroghs varme formidling av
julens budskap, kombinert med stemmer
i verdensklassen.
Forestilling: 20. desember 2019
For nærmere omtale av vinterens
forestillinger, se side 12–13.

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.
PUST – Julero med seks stemmer
Her står gledesgysene i kø og gir garantert
julestemning.
Forestilling: 3. desember 2019
Smak av mjød, øl og sider
Kom og smak deg frem til årets juledrikk.
Dato: 6. desember 2019
Scottish Ensemble
Bach, Beamish & Beethoven – Glasgowstrykerne i Scottisch Ensemble forener fortid
og samtid i smakfullt konsertprogram
Forestilling: 25. januar 2020
Knut Reiersrud Band
Førsterekka i norsk musikkliv klar for
Sandvika
Forestilling: 7. februar 2020
For nærmere omtale av vinterens
forestillinger, se side 36–37.

TEATER

LÅSESMED

MINICRUISE

STEIN OG HELLER

TRAFIKKSKOLE

Trygge Rom

Stena Line Norge AS

S. Sigvartsen Steinindustri A/S

Wright Trafikkskole Asker

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.

Bærum Musikk- og Danseteater

MALING

Billetter bestilles på
www.baerumkulturhus.no
eller på tlf. 815 11 777

Star Fabrikkutsalg

• 25 % rabatt på ordinær billettpris.
Max. 5 billetter pr. forestilling.
I år fyller BærMuDa 30 år!
Som jubileumsproduksjon i 2019, skal de for
første gang gjenta en tidligere suksess:
SPELLEMANN PÅ TAKET – en av
musikalhistoriens vakreste
og mest spilte musikaler.
Spelemann på taket spilles
i Sandvika Teater, 14. – 23.
november 2019

Jubileums
forestilling
SPELLEMANN
PÅ TAKET

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

Postboks 764 Sentrum, 0106 OSLO
HUSK!
Gavekortet som var vedlagt forrige utgave
av bladet, er fortsatt gyldig!
StenaCruise for inntil 2 personer gjelder
frem til 30.12.19.
Bestill på www.stenaline.no/X221390

MOBILTELEFON
Mobil Fikser’n

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

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

• 10 % på reparasjon

Settem Steinindustri A/S

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

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

SPORT
Frisk Asker

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

Bærums Skiklubb
– Kirkerudbakken
Skisenter
Borkenveien 4
1339 VØYENENGA
Tlf. 67 13 33 68

NYTT
MEDLEMSTILBUD

www.bks.idrett.no/Kirkerudbakken-Skisenter
• 15 % rabatt på dagskort i skibakken

TAKSERING
Jan-Terje Johansen
Takst & Rådgivning
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

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

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

VVS
Lommedalen Byggog Rørleggerbedrift AS (LBR)
Gamle Ringeriksvei 5, 1369 STABEKK
Tlf. 67 13 75 76
E-post: kontakt@rorhandel.com
www.lbor.no
• 10 % på rørleggertjenester		
• 10 % på VVS-utstyr og deler		
•	10 % på andre
håndverkstjenester
Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer
og netthandel
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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

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?

mycoteam.no
mycoteam.no

Lyst til å lage en deilig vegetarrett til lunsj eller
middag? Denne salaten kalles Poke Bowl og kommer
i mange varianter. Retten har blitt stadig mer populær,
ikke minst blant miljøbevisst ungdom, som gjerne tar
en kjøttfri middag eller to i løpet av uken.

Ingredienser og fremgangsmåte
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serviceavdeling. �Graving

Dandér følgende grønnsaker i en bolle:
• Raspet gulrot

Alt innen elektriske
installasjoner og service.
•
•
•
•

Lys og varme
Porttelefon
Brannalarm
El. sjekk

• Rå eller lett forvellet hvit og lilla blomkål,
skåret i små buketter
• Sherrytomater, delt i to
• Avokado i biter
• Salatblanding, grønn og brun/lilla
• Raddicio, lilla
• Ristede pinjekjerner

Vann og Avløpsteknikk AS

www.baerumror.no
Nesveien 19 - 1344 Haslum

Vegetarisk Poke Bowl
MATtips

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

6 9 75 50 0

ngsveien 3b
ndern
o

Oppskrift og foto: Hilde Bringsli

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.
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HER KUNNE

DIN

• Brune fava-bønner og/eller soyabønner

Dressing

Bland grov og fin Dijonsennep sammen
med olje, i én til tre forhold. Tilsett litt

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

Caverion Norge AS
Avd. Sandvika
Tlf: 67 55 35 00
sandvika@caverion.no
www.caverion.no

ANNONSE STÅTT

ABBL NYTT

sitronsaft, salt og pepper – og smak til.

Tips!
Ønsker du å lage en mer mettende rett, kan du
tilsette salmalaks.
Det er også godt med et søtt element i denne ret
ten, for eksempel mango.
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SØKNADSSKJEMA

RINGS HUS
MEDLEMSNUMMER:
SØKERENS NAVN:

n
n
a
m
e
l
e
p

SpåTaket

Manus: Joseph Stein
Musikk: Jerry Bock Sangtekster: Sheldon Harnick
Regi: Renate Stridh Koreograﬁ: Miguel-Angel Fernandez
Musikalsk ledelse: Helge Sunde Scenograﬁ: Kenneth Kolberg
Billetter: Bærum Kulturhus, tlf.: 81511777 • www.baerumkulturhus.no
og i Sandvika Teater én time før forestillingen

SANDVIKA TEATER 14.-23. NOVEMBER 2019
This amateur production is presented by arrangement with Music Theatre International (Europe)

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.

3. PR.

4. PR.

5. PR.

6. PR.

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

NEI:

SØKNADSFRIST: TORSDAG 28. NOVEMBER 2019

SØKNADSSKJEMA M/VEDLEGG SENDES I UTFYLT STAND TIL:

ABBL
Postboks 385
1301 SANDVIKA
Att: Stian Nyblin-Austgulen
e-mail: post@abbl.no
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Returadresse:
Asker og Bærum
Boligbyggelag AL,
Postboks 385,
1301 SANDVIKA

Nye T-We

Mer av det du liker
Nå har T-We fra Telenor blitt enda bedre.
I tillegg til at du kan sette sammen akkurat det
du vil av TV- og strømmetjenester, gir T-We
deg anbefalinger og all den underholdingen
du ønsker, på ett og samme sted.
Les mer om hvordan du velger HBO Nordic og
andre favoritter inn i TV-abonnementet ditt
på telenor.no/tv

telenor

