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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.
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LEDER

Opportunistenes tumleplass
I forrige ABBL nytt skrev jeg om problemene knyttet til hvordan langtidsplanlegging kan veltes av demokratiske
prosesser, fordi det i Norge tar så lang
tid å få planlagt, regulert og vedtatt
utbyggingsprosjekter. Den lange tiden
medfører at de politiske forutsetnin
gene kan være helt forskjellige på
vedtakelsestidspunktet i forhold til hva
de var på oppstartstidspunktet. Dette
gjelder både statlige og private forhold.
Jeg nevnte sist Ringeriksbanen, som
faktisk ble vedtatt samtidig som fly
plassen på Gardemoen, E 18 – som har
vært under planlegging i en manns
alder, Fornebubanen, men også Føyka
og sentrumsplan for Asker.
Nå er det ikke bare i det lange perspek
tivet det kan komme endringer. Den
senere tids hendelser i forhold til
E 18-planen har et komikkens skjær over
seg. Politikere kappes om å komme
med oppsiktsvekkende utspill som bare
skaper uforutsigbarhet og politiker
forakt. I desember sto samferdsels
minister Jon Georg Dale her i Bærum
og sa at «nå kan ingenting stoppe E 18
planen frem til Ramstad», den såkalte
«Vestre Lenke». Han omtalte seg som
bilistenes minister og ville fremstå kraft-

full med gjennomføringsevne, til tross for
den politiske bakgrunnsstøyen.
Det var i desember. I januar hentet regje
ringen hjem «IS-kvinnen» og hennes syke
barn. Det endret alt. F
 remskrittspartiet
gikk ut av regjeringen og Knut Arild
Hariede som ny samferdselsminister vil
neppe fremstå som bilistenes minister,
eller for en kraftfull gjennomføring av
E 18 til Ramstad.
Finansieringsplanen for E 18 som
Fremskrittspartiet var med på å fremlegge
i desember, hadde anslått en bompenge
andel på 11 milliarder, men det var
nettotall. Det faktiske regnestykket ser ut
til å være nærmere ca. 17 milliarder. Fremskrittspartiet vil neppe ønske å støtte økte
bompenger, og kanskje de vil stemme
ned sin egen plan. Arbeiderpartiet i Oslo
er mot planen, mens Arbeiderpartiet i
Bærum er for. Arbeiderpartiet sentralt har
forholdt seg mumlende og passive.

ER DU MEDLEM?
ABBLNytt distribueres fire ganger i året til boligbyggelagets medlemmer og til
husstander hvor ABBL er forretningsfører. Samlet opplag for ABBL nytt er ca. 28 500
eksemplarer, noe som dekningsmessig stiller oss på linje med de store abonnement
avisene i vårt område, Aftenposten og Budstikka.
Har du mottatt dette bladet, men ikke medlemskort? Det betyr at du ikke er personlig
medlem av boligbyggelaget, men får tilsendt bladet fordi du bor i en bolig hvor ABBL
er forretningsfører.

ANNONSESALG:

v/Cecilie Konterud - ck@hsmedia.no
Mobil: 480 30 499

Bare personlige medlemmer av ABBL kan benytte seg av medlemsfordelene.

www.hsmedia.no

Når Oslo har fått sin Operatunell og fått
E18 under jorden, så er det plutselig miljøvennlig at Sandvika og Asker Sentrum skal
ha E 18 i dagen gjennom sentrum. Ny E 18
dreier seg om mye mer enn vei, det er en
forutsetning for videreutvikling av en hel
region med nær 285 000 innbyggere.
Jeg har respekt for at politikere er
lydhøre overfor sine velgere og at de
fanger opp endrede holdninger. Jeg har
mindre respekt for det politiske spillet
for galleriet, særlig når det ligger svære
samfunnsinvesteringer i potten. Nå er det
kanskje på tide at «de voksne» snakker litt
sammen.
Vi ser at de styringsdyktige politiske
partiene blir satt under press fra marginalgrupper. Det gjør at ingen tør å ta
tydelige standpunkter i store saker. Store
planleggings- og reguleringsprosesser tar
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skandaløst lang tid og må ofte igjennom
flere politiske behandlinger på veien.
Det innebærer at selv om man kan
være enige om behovene, tør ingen ta
regningen.
Akkurat som Fremskrittspartiet er satt
under press fra Bompengepartiet, er
Arbeiderpartiet satt under press fra
MDG. Det finnes flere andre én-saks
partier som profiterer på velgerflukt
fra de større styringspartiene. Denne
avskallingen til marginalgrupper har ført
til et stort politisk markeringsbehov, som
medfører at store, viktige samfunnsoppgaver blir skadelidende fordi noen
ønsker 1 5 minutters oppmerksomhet i
media.

Adm. dir.
Erling Rein

Det er flott at vi har rom for mangfold,
men det er også et problem når mangfoldet går på bekostning av styringsdyktighet. For å få mere robuste politikere,
burde vi kanskje ha en sperregrense ved
politiske valg på 10 %, slik at partiene
blir litt mer styringsdyktige.

I mellomtiden har Bærum kommune lagt
ut et ultimatum som knytter ny E 18 til
Fornebubanen. Det innebærer at hvis ikke
ny E 18 kommer som forutsatt, så vil ikke
Bærum godkjenne utbyggingsavtalen for
Fornebu, som innebærer en økning av

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

Kontakt oss nå for et godt tilbud på a nnonsering.

boligtallet på Fornebu fra 6 500 til
ca. 11 000 boliger, som igjen skal del
finansiere T-banen til Fornebu.

|

Se vår hjemmeside: www.abbl.no eller ta kontakt på tlf. 67 57 40 00.

Full frihet for
borettslag og sameier
Hvorfor skal noen få bestemme hvilken bredbånds- og
tv-pakke hver beboer skal ha, bare fordi man bor i borettslag
eller sameie? Med Altibox kan dere få full frihet. Vi ser ingen
grunn til at alle må ha samme løsning. Inngår dere avtale
med Altibox, blir et av markedets mest fleksible internett- og
tv-utvalg tilgjengelig for hver enkelt beboer. Det er bare å velge
og vrake.
Og: med Altibox’ nye og banebrytende tv-løsning får hver og
én mulighet til å velge sitt eget innhold.

Les mer og kontakt oss på altibox.no/boligselskap

ALTIBOX LEVERES AV
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RØRHANDEL
TOTALLEVERANDØR AV BAD

• Servicerørleggere
• Tømrere
• Flisleggere
• Butikk

VIL DU VÆRE MED Å STYRE ABBL?
ABBL søker kandidater i ulike roller til valgene i 2020

Om oss:
Asker og Bærum Boligbyggelag har i overkant av 18 000 medlemmer. Det som
samler oss mest, er vår felles interesse for boligforvaltning og boligutvikling.
Medlemmene våre og aktiviteten i laget gjør at vi er en betydelig aktør innen
boligsektoren på Østlandet.
ABBLs generalforsamling avholdes 10. juni 2020. Generalforsamlingen skal nå
velge 2 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. I tillegg til dette trenger vi nye
medlemmer til representantskapet og valgkomiteen. Valgkomiteen ønsker derfor
forslag til kandidater, og senest innen 22. mars.

e
Vi kommer gjern
ng!
på gratis befari
Vi gjør det enkelt for deg å finne oss, enten du er
ute etter informasjon, inspirasjon eller ønsker
kontakt med et rørleggerfirma!
Facebook
Twitter
På nett er vi tilgjengelige der du er:
Instagram
www.vvseksperten.no Blogg

Alle verv krever at du er medlem i ABBL.
Funksjonstiden er to år for faste medlemmer, ett år for varamedlemmer.
Styret avholder møtene sine 10–12 ganger per år i ABBLs lokaler i Sandvika og
representantskapet har 5–6 møter per år. Verv og møter er honorert i henhold til
generalforsamlingens vedtak.

Balkonger fra Balco

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

Hvem vi ser etter:
Vi ser etter deg som har nye ideer og som har et brennende ønske om å gjøre
ABBL i enda bedre stand til å møte medlemmenes behov i boligmarkedet. Videre
ønsker vi at du har erfaring fra ledelse- og/ eller styrearbeid, i tillegg til erfaring
eller interesse for boligutvikling og forvaltning.
Er det deg vi ser etter, eller kjenner du noen som burde søke?
For å vise din interesse ber vi deg sende din CV og en kortfattet søknad
til Bjørn Langvik:
blangvik@online.no snarest og ikke senere en 22. mars.
Merk din søknad ved å skrive rollen du ønsker å vise interesse for.
For valgkomiteen i ABBL
Bjørn Langvik

GREENER
THINKING
BY
BALCO

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

Balco AS
Pirsenteret Havnegata 9
7010 TRONDHEIM
Telefon 902 36 179

Senk energikostnadene

Beskytt mot vær og vind

Øk verdien på din bolig
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Den som bruker
minst betaler minst
Med automatiske målere i borettslaget, og en like automatisk
kostnadsfordeling og betalingsløsning, blir det enklere å være
både beboer og styremedlem. Målerne gjør at man kun betaler
for egen oppvarming og varmtvann – ikke for naboens –
og vi i Smartly sender faktura direkte til hver beboer.

Mindre jobb for styret
Dette gjør det enklere for alle, og fører til lavere forbruk og
kostnader – bra for både beboere, borettslag og miljø.
Og hvis noen i styret lurer på om vi har ti års garanti,
og kundeservice hele døgnet, så har vi det også.

Det var lurt!

smartly.no

Send SMS med navn på boligselskap til 416 70 818 så tar vi kontakt,
eller les mer på smartly.no

nr. 1

|

2020

7

8

ABBL NYTT

|

nr. 1

|

ABBL NYTT

2020

|

nr. 1

|

2020

9

Bjørnekollen

– en perle i Bærum!
På en kolle på Haslum, ble det i 1959 oppført to helt m
 oderne
leilighetsbygg. Byggene lå flott til med utsikt til fjorden. 
Leilighetene var godt utstyrt i forhold til hva som var
standard den gangen, med romslige balkonger, god utsikt,
sentralvarmesystem, egen nærbutikk, fellesområder, et flott
fellesvaskeri over bakkeplan og garasjeanlegg.

Borettslaget har 116 andeler og består av to blokker, «lille
blokka» og «store blokka». Den store blokka er av Bærums mest
kjente landemerker, derfor har fasaden blitt bevart slik den var
originalt.

Moderne arkitektur
Bjørnekollen opplever stadig at folk tar kontakt med dem på
Facebook, for å få vite om det kommer leiligheter til salgs.
Det beste
av alt er miljøet
og folkene som bor her,
sier styreleder Sven Erik
Stor-Re og Karine H.
Henriksen.

– Til tross for at Bjørnekollen er over 60 år, fremstår både bygg
og leiligheter like moderne og funksjonelle som da de ble
bygget. Arkitekten og kunstneren, Robert Clarke Esdaile, var
nok ganske forut for sin tid. Praktiske leiligheter i ulike størrelser,
med store uteområder, mye lys og kjempegod utsikt går aldri av
moten, sier styremedlem Karine Hildonen Henriksen, som har
bodd her siden 2010.

Populære leiligheter
Leilighetene i Bjørnekollen har hatt en eventyrlig prisvekst,
og viser seg å være like populære i dag som den gang de ble
bygget.

I dette området finner du alt, sier
eiendomsmegler Jan Erik Reenskaug.

– Bare siden nyttår har jeg solgt flere leiligheter på Bjørnekollen,
og alle til en god pris. En av grunnene til at jeg tror prisene
på Bjørnekollen har steget såpass markant, har sammenheng
med at det er få leiligheter i dette markedet, ettersom
området hovedsakelig er et gammelt villaområde med mest
småhusbebyggelse. Nærhet til T-banen er også positivt. Selv
når vi har et generelt roligere boligmarked opplever jeg at
Bjørnekollen holder stand og er meget populært, forteller
Reenskaug.

Veldrevet borettslag
Selv har Jan Erik solgt boliger i området i 18 år, og har hele
denne tiden selv har bodd på Haslum. Han har lang erfaring med
boligsalg i Bjørnekollen – og han berømmer den innsatsen som
gjøres av styret og beboerne i dette hyggelige borettslaget.
– Bjørnekollen er et meget veldrevet borettslag med god
økonomi og fornuftige planer for vedlikehold og ivaretakelse
av stedet. Styret gjør en veldig flott jobb, forteller Jan Erik
Reenskaug.

Langsiktige investeringer
– Vi ser at folk verdsetter tilgjengelighet og i dette området
finner du alt, blant annet kort vei til populære Bekkestua og
Sandvika, som gjør det enkelt å handle alt man trenger. Det er
gangavstand til idrettsanlegget på Gjønnes, eller du kan rusle
bort til Haslum Gård, der det er selvplukk av bær og julemarked
på låven. Det er også kort vei til både sjøen og til Bærumsmarkas
vakre natur, forteller eiendomsmegler Jan Erik Reenskaug.
At Bjørnekollens leiligheter er attraktive er det ingen tvil om.

Sven Erik Stor-Re er styreformann i Bjørnekollen, og er i
samarbeid med styret opptatt av en sunn økonomisk drift. De
siste årene har de blant annet pusset opp fasaden utvendig,
investert i ny lekeplass og et nytt og moderne renovasjonsanlegg
med nedgravde containere.
– For oss er det viktig å planlegge for kommende vedlikehold og
utbedringer. Av den grunn har vi over flere år planlagt aktiviteter

og budsjettert med dette i god tid. Når vi nå eksempelvis skal
rive og sette opp et nytt garasjeanlegg, som koster en del
millioner, trenger vi ikke å øke husleien nevneverdig utover den
årlige justeringen. Her legger vi også opp til en god infrastruktur
for elbil-lading. Det betyr at vi har en forutsigbarhet og trygghet
for våre beboere, forklarer han.

Satser på felleskapet
– Gjennom godt naboskap og dugnad driver vi i disse dager med
oppussing av oppgangene og frisker samtidig opp relieffene som
kunstneren Esdaile laget i sin tid. Ved å utføre slike prosjekter
gjennom fellesskap sparer vi penger, samtidig som vi også skaper
et ennå bedre samhold blant beboerne i borrettslaget vårt. I nær
fremtid vil vi også fornye rørsystemet i begge blokkene våre, sier
Sven Erik Stor-Re og Karine H. Henriksen.

Sentralt «midt i skogen»
Det å bo sentralt samtidig som man bor «midt i skogen», er
ganske spesielt for Bjørnekollen.
– Mot Oslo har vi en frodig skog, der småfuglene og ekornene
koser seg i trærne, samtidig som T-banen er nærmeste nabo og
tar oss ut til Kolsås eller inn til Oslo når det måtte passe. I praksis
trenger du ikke bil for å bo her. Det beste av alt er miljøet og
folkene som bor her! Vi har rekordoppslutninger på dugnader år
etter år og beboerne er engasjerte, ivrige og trivelige, avslutter
de to styremedlemmene.
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Høstutstillingen får
satellitt i Kunstnerlia
ved Bondivann i Asker
Norske Billedkunstnere (NBK) arrangerer hvert år
Høstutstillingen – Norges mest engasjerende utstilling
– på Kunstnernes Hus i Oslo. Nå åpner organisasjonen
opp for en satellitt av utstillingen i Kunstnerlia i Asker.
– Kunstnerlia er en satellitt der NBK skal
invitere kunstnere til å søke, med forslag
til et stedsspesifikt kunstprosjekt for
tomten de eier i Kunstnerlia. I utlysningen
åpnes det for at forslagene kan være
kunstprosjekter som strekker ut i tid eller
har flere gjennomføringer. Det åpnes
altså opp for flere ulike kunstuttrykk som
ikke historisk sett har hatt hovedrollen på
Høstutstillingen, sier utstillingskoordinator
Hanne Gudrun Gulljord i NBK.
Utlysningen kommer i forbindelse med
forberedelsene til Høstutstillingen 2020.
Det er helt åpent hvilke typer kunstneriske
praksiser som kan søke. De eneste
kriteriene er at man tar utgangspunkt
i stedet som sådan, og at det er et
midlertidig kunstprosjekt. Man kan for
eksempel ta utgangspunkt i stedets
historie, virksomhet som er planlagt på
stedet eller området rundt.
– Mer generelt kan man si at et
stedsspesifikt kunstprosjekt vil ta
utgangspunkt i stedets særegenhet.
Satellitten til Høstutstillingen vil være et
midlertidig prosjekt, men akkurat hvordan
det vil utarte seg blir spennende å se, sier
Gulljord.
Kunstverkene som vises på Høst
utstillingen velges ut av Den Nasjonale
Jury (DNJ). Juryen består av seks
kunstnere, som velges demokratisk

av medlemmene i NBK. Utstillingen
er den best besøkte, og kanskje den
mest publikumskjære utstillingen
for samtidskunst i Norge. I løpet
av utstillingsperioden på fem uker,
kommer rundt 20 000 besøkende
hver høst. Kombinasjonen av å være
tradisjonsbundet men moderne,
samtidig som den er kunstnerstyrt
og en publikumsfavoritt, gir en unik
posisjon blant norske visningsarenaer
for billedkunst.

– Kunstnerlia vil bli et attraktivt sted å bo,
og vi ser for oss at kunstnerboligen vil
bidra til at kunstnere også ønsker og får
mulighet til å bo og virke i området, sier
Gulljord.

Kunstprosjektet i Kunstnerlia vil skje på
den delen av tomten som NBK vil fortsette
å eie etter at boligprosjektet i Kunstnerlia
blir realisert. Det er også planlagt en
historisk oppgradering av det gamle huset
på eiendommen, med to boenheter for
kunstnere og et nytt atelier, som gjør
det mulig å tilrettelegge for dagens
kunstneriske uttrykk.

Statens kunstutstilling, Høstutstillingen
arrangeres høsten 2020 for 133. gang.
Den ble i 1882 etablert av kunstnerne selv
som en motreaksjon på den konservative
utstillingspraksisen i det som den gang
var den eneste utstillingsarenaen i
hovedstaden, Kristiania kunstforening.
Utstillingen eies og arrangeres av NBK
og har siden 1930 hatt Kunstnernes Hus
i Oslo som visningsarena.

– Med dette prosjektet ønsker
NBK å aktivisere stedet, inkludere
lokalbefolkningen og starte samtalen
om hvordan det gamle huset i Kunstnerlia
skal fungere som en plass for fremtidig
kunstproduksjon.
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BOLIGÅRET
2019

HAR DU ET AV DISSE
I DITT BORETTSLAG?
Avløpsrør har kommet i mange varianter gjennom tidene, og vi
har sett det meste. Felles for rør som er 40 år eller mer, er at de
for lengst har passert sin ”best før”-dato. De yngste rørene i plast
er faktisk ofte de verste, og stadig flere borettslag og sameier
opplever derfor nå problemer med røranleggene sine. Mange
har allerede sniklekkasjer som er vanskelige å oppdage.
Rørfornying er i dag et fullgodt alternativ til utskiftning av
avløpsrør. Stadig flere borettslag velger denne metoden når det
er mulig. Ikke minst fordi kostnadene er lavere og belastningen
for beboerne er liten sammenlignet med full utskiftning.
Alle innvendige røranlegg i bygg er unike. I Olimb Rørfornying
gjennomfører vi alltid grundige forkontroller før vi anbefaler
tiltak som gjelder rehabilitering av røranlegg i borettslag.
Å finne de beste løsningene for gamle rør i ulike bygg krever
kompetanse og erfaring. Det har vi. Kontakt oss gjerne for en
uforpliktende prat om rørene i ditt borettslag.

Nye rør uten å grave eller rive
Olimb Rørfornying AS | 69 28 17 00 | olimb.no

LAST NED VÅR GUIDE
Informasjon, tips og gode råd om
vedlikehold og rehabilitering av eldre
avløpsrør i borettslag og sameier.

olimb.no/guide-avlop
GRATIS
GUIDE

Eiendomsmegler
Runa Røhmer
Moen solgte
flest boliger
i ABBL i 2019

Boligmarkedet har de siste årene vært
preget av varierende salgshastighet, pris
opp- og nedgang, skiftende prognoser
og en viss grad av forsiktighet. I et slikt
marked kan en vellykket salgsprosess i
stor grad være avhengig av hvor erfaren
eiendomsmegleren er.
– Jeg opplever at der er viktig å ha en
megler som er trygg i faget og som har
sett markedet bevege seg opp og ned
tidligere. Det er utrolig viktig å ha en
megler som evner «å stå i det» og som
ikke mister motet selv om det i kortere
perioder har vært litt bremser i markedet,
forteller eiendomsmegler Runa Røhmer
Moen.
– Som nevnt har markedet variert noe,
men totalt sett har vi sett en prisstigning
og godt besøkte visninger. Det som
ligger ute for salg blir solgt, og de fleste
opplever å få en god pris for boligen sin.

Hva tenker du er hemmeligheten bak ditt
sterke salgsår?
– Jeg tenker at det dreier seg om
oppfølging. Det er viktig for meg å bruke
tid og bli kjent med mine kunder. At jeg
har et godt nettverk skal komme mine
kunder til nytte. Ellers er det viktig å være
tilgjengelig, det skal være lett å ringe til
meg og jeg er opptatt av å være lyttende,
fleksibel og ikke minst skal jeg gi gode
råd underveis i salgsprosessen, sier
Røhmer Moen.
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.
– Alle er åpenbart aller mest opptatt av
å få en god pris, og det 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 å yte service,
god informasjon og skape tillit for å få
budgiverne på banen, avslutter Røhmer
Moen.

Har du spørsmål om
boligsalg eller ønsker
verdivurdering, treffer du
Runa på mobil: 950 80 751
rm@abbl.no

ABBL NYTT

|

nr. 1

|

2020

15

Kurs for
tillitsvalgte
i boligselskapene
Helgen 8.–10. november 2019 arrangerte ABBL kurs for styremedlemmer.
På såpeglatt føre – etter vinterens første snøfall og etter store forsinkelser
i trafikken, kunne vi ønske alle 150 deltakere velkommen til Laholmen Hotel
i Strømstad.
Hovedtemaet for kurset var ny funksjonalitet i portalløsningen, samt konflikthåndtering og ulike betalingsløsninger
for strømforbruk for el-biler.
I tillegg kunne vi også tilby forelesninger
om HMS og forsikring i boligselskaper,
erfaring etter ny eierseksjonslov og styrets
arbeid for nye styremedlemmer. Deltakerne kunne selv velge temaer i forbindelse
med påmeldingen.
I tillegg til et omfattende faglig program,
ble det satt av tid til en luftetur før lunsj
lørdag. På ettermiddagen kunne del
takerne velge mellom båttur eller bryggeri
besøk til et lite mikrobryggeri i byen.

Første dag
Deltakerne hadde tilbud om felles transport fra Asker og Sandvika – til Strømstad.
Men, årets første snøfall førte til store
trafikale problemer i Asker og Bærum
og store forsinkelser på grunn av meget
glatte veier. Erfarne bussjåfører sørget
for at alle kom trygt frem til Strømstad.
Etter at alle var vel installert på hotellet
og hadde fått litt å spise, kunne vi omsider, etter en lang reise og et par timer
etter skjema, starte helgens kurs.
Kurset startet med gjennomgang av
Helse-, Miljø- og Sikkerhet (HMS) i boligselskapet. Det er viktig at styrene i boligselskapene er sitt ansvar bevisst og har

fokus på HMS. Vi anbefaler at punktet
står på dagsorden på styremøtene.
Etter HMS gjennomgang, gikk vi over til
forsikringsdekning, det vil si grensesnittet
for hva som dekkes av boligselskapets
fellesforsikring og hva som dekkes av
beboernes egen innboforsikring. Vi har
dessverre sett noen s kadesaker som har
vært så omfattende, at leiligheten i en
periode har vært ubeboelig. Da har det
vært fint at beboer har hatt innboforsikring
som har dekket kostnader til alternativ
bolig i den tiden det pågår skadesanering
og gjenoppbygging av egen leilighet.

Etter kurs, var det middag. Dette er andre
gang vi er på Laholmen med ABBL kurs,
og som vanlig er maten god og serveringen upåklagelig. Etter middagen kunne
folk slappe av til levende musikk i pianobaren, eller for de sprekeste, en tur ned
i diskoteket. Uansett stiller alle opp til
neste kursdag.

Andre dag
Det har skjedd store endringer i styre
portalen og det var derfor satt av drøye
to timer på formiddagen til gjennomgang
av portalen. Det forventes også at det vil
komme ytterligere store endringer i portalen i årene som kommer, slik at det blir
svært viktig at styrene lærer seg til å bruke
portalen og alle de muligheter som den
kommer til å åpne for.
Etter en lang formiddagsøkt, var det
satt av en fritime til en liten luftetur i
Strømstad.

Noen benyttet denne til en tur innom de
mange små hyggelige butikkene nede
i sentrum, mens andre valgte å ta en
handletur på Systembolaget, før vi møttes
igjen til lunch.
På ettermiddagen var det deling i grupper,
alt etter interesser. Noen hadde meldt
seg på foredrag om El-biler, om regel-

verk rundt installasjon av ladestasjoner,
fordeling av strømkostnader og betalingsløsninger, mens andre hadde meldt seg
på kurs i konflikthåndtering. Konflikthåndtering er alltid en utfordring for styrer, om
det er konflikt mellom beboere eller om
det er konflikt innad i styret. Mange styrer
føler at de trenger hjelp til hvordan man
best mulig kan håndtere en gryende eller
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fastlåst konflikt i sine boligselskaper, og
ikke sjelden henger konflikten sammen
med et mislighold på en eller annen måte.

erfaringer som ikke trenger å gjentas,
andre har hatt gode erfaringer som de
kan dele videre.

i Strømstad som har ligget brakk siden
1955, med håp om å gjenreise
stoltheten.

På et styrekurs som dette, med 150
deltakere fra boligselskapene og med
ABBLs forretningsførere, er det mye
samlet erfaring. Noen styrer har erfaringer
fra rehabiliterings-prosesser, noen har fra
installasjon av ladestasjoner for El-biler,
mens andre har høstet erfaringer i konflikthåndtering eller praktisk HMS arbeid.
Det var derfor lagt opp til grupper for
erfaringsutveksling i de ulike temaer.

El-bil er såpass nytt og har raskt blitt et
populært tema i samfunnet og derfor
også i sameier og borettslag. Det kan
være en utfordring for styret å legge til
rette for en stadig økende andel El-biler,
som krever både plass og strømkapasitet
for å lade. Nytt i eierseksjonsloven er at
en beboer nå har krav på å få anlegge
ladepunkt og styret har begrensede
muligheter til å nekte. Både de rettslige
og de praktiske sidene av dette temaet
ble gjennomgått på kurset og vi i ABBL er
også tilgjengelige for å bistå med dette
direkte, hvis kundene våre trenger det.

Gruppen fikk en grundig og interessant
innføring i hvordan ølet ble brygget og
fikk lukte og ta på ingrediensene. Flere
deltakere visste mye om ølbrygging og
kunne bidra med gode spørsmål, før alle
også fikk smake på et utvalg av øltypene
deres. Visste du at IPA står for «India pale
ale», og ble utviklet særskilt for å ha lang
holdbarhet slik at det tålte den lange
båtturen til India? Vuggingen og den
gradvise oppvarmingen av ølet i fatene,
gjorde at ølet utviklet seg tilsvarende
mange års lagring. Dette var et hyggelig,
lærerikt og intimt besøk, der man følte at
man ble godt kjent med menneskene bak
produktet.

Erfaringsutveksling – gruppearbeid
Det var nytt av året at det ble lagt opp til
gruppearbeid med erfaringsutveksling
mellom styremedlemmene. Styremedlemmer fra ulike boligselskaper var satt
sammen i grupper og fikk diskutere et
angitt tema. Alle som sitter i et styre har
verdifull informasjon, erfaringer og råd
de kan gi andre både, om faglige temaer
og om det praktiske styrearbeidet. Målet
med erfaringsutvekslingen var å gi styremedlemmene en arena for å dele og lære
av hverandre. Mange har hatt dyrekjøpte

Etter en lang arbeidsdag på en lørdag,
var det lagt opp til litt adspredelse.

Utflukt: Bryggeribesøk

Utflukt: Ettermiddagsbåttur
til Kosterøyene

Deltakerne fikk valget mellom båttur i
Strømstads skjærgård eller et bryggeribesøk hos The Piraya Brewery. The Piraya
Brewery er et lite bryggeri, som i 2013
gjenopptok en stolt bryggeritradisjon

De som ikke hadde meldt seg på
bryggeribesøk, fikk være med på båttur
til indre skjærgård i Strømstad og Kosterøyene. Selv om det var på ettermiddagen
i november, med lite dagslys, var b
 åtturen
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Ettermiddagstur med en av Kosterbåtene, med underholdning av trubadur Mia Moilanen.

riktig trivelig, med en dyktig k vinnelig
trubadur som underholdt. Mange gikk
ut på dekk og fikk med seg den vakre
innseglingen gjennom skjærgården og inn
til Strømstad by.
Tilbake på hotellet ble det avslutning for
dagen med festmiddag.

Ny eierseksjonslov

Kurs for nye styremedlemmer

Nye regler sier at sameiet ikke kan
begrense seksjonseiers rett til utleie av
sin bolig, men her er det kommet en
begrensning i korttidsutleie (Airbnb), med
en ordinær max-grense på 90 dager pr
år. Den nye loven myker opp reglene for
parkering, samtidig som det er kommet
regler om rett til å anlegge ladepunkt for
El-bil på egen plass. Det er også kommet en klarere detaljering av sameierens
vedlikeholdsplikt. Videre er det kommet
en forlengelse av frist for årsmøtet, som
nå blir innen utløpet av juni, slik det er
for både borettslag og aksjeselskaper.
I tillegg er det skjedd en modernisering,
slik at man nå kan benytte elektronisk
kommunikasjon.

legger vekt på å gi nye styremedlemmer
struktur i styrearbeidet og forståelse for
sine forpliktelser i forhold til økonomi
styring, HMS, bruk av portal og forståelse
av «årshjulet», samt hvordan man skal
forholde seg til klager og andre konkrete
saker. Gjennomgangen legger blant annet
vekt på gode rutiner vedrørende inn
kalling og saksforberedelse, referater og
skriftlighet i viktige saker.

Rettslig rådighet over
egen bolig i borettslag

Tredje dag
Igjen var det tidlig opp, for å delta på kurs
og de aller fleste stilte opp, ganske friske
og raske. Det var lagt opp til en tredeling
av temaer på søndagen; erfaringer fra den
nye eierseksjonsloven, rettslig rådighet
over egen bolig i borettslag,og praktisk
styrearbeid for nye styremedlemmer.
Utflukt til The Piraya Brewery, hvor det vanket smaksprøver.

|

Det ble en gjennomgang av hvor langt
retten til bruk av egen bolig strekker seg
i forhold til støy, bråk, sjenanse og ulempe
for naboer, samt en gjennomgang av den
faktiske rådigheten over fellesarealer, 
altså retten til å bruke fellesarealer
sammen med andre. I den gjennom
gangen berørte man områder som; rett
til oppussing, ombygging, annet bråk
eller sjenerende oppførsel, husdyrhold
m.m. Retten til å benytte fellesareal er en
lik rett, som blant annet setter grenser
for hva enkelte kan tillate seg i forhold
til parkering, boder, garasjer eller andre
installasjoner.

Etter vel overstått kurs, var det tid for
hjemreise, hvor de som kom med buss
kunne velge mellom direkte buss hjem,
eller buss med innlagt handlestopp på
kjøpesenteret i utkanten av Strømstad.
Når vi valgte Laholmen igjen etter bare
fire år, var det fordi både hotellet og kursfasilitetene har fungert veldig godt. 2019
var intet unntak. Alle deltakere har vært
udelt positive til kurshotellet og kursopplegget. ABBL er veldig stolte av at vi har
fått svært gode tilbakemeldinger på våre
egne forelesere. Vi mener disse kursene
gir boligselskapene et svært verdifullt
tilskudd til styrearbeidet og at det er en
veldig god investering i kompetansen til
styrets medlemmer.

Telefon: 67 17 17 30 - Fax: 67 17 17 31
Mobil: 901 53 448 - Mail: epost@meyer-morch.no
Ringeriksveien 189, 1339 Vøyenenga
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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 1.997
kr 2.877

Grunnpremie på kr 298 beregnes per forsikringsavtale.

Forsikringssummen er på 2 millioner kroner, og egenandelen ved
skade er 4.000 kroner.
På øvrige forsikringer du kjøper hos Tryg gir medlemskapet ditt i
Asker og Bærum Boligbyggelag deg inntil 25 prosent rabatt.
Bruk medlemsfordelene dine
Ring oss på grønt nummer 55 17 26 69, så hjelper vi deg med å
velge forsikringer som passer til dine behov.
Les om dine forsikringsfordeler på www.tryg.no/abbl
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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)

BILKOSMETIKK

DEKK, FELGER, LAGRING

MICROLAKK

Asker:

Lakkskader med og uten bulker,
lakkforsegling og lakkfornying
Avd. Hvalstad:
Brusetsvingen 25, 1395 Hvalstad
Tlf. 479 36 995
www.bilkosmetikk.no

Oslo:
2. etasje på Røa Senter
Parkering i kjelleren på senteret.
Vækerøveien 205, 0751 OSLO
Tlf. 23 22 13 10 (døgnvakt)

•	20 % rabatt på skader inntil kr 2 000
på veiledende priser

post@akasien.no
www.akasien.no

Asker Trelast A/S (XL BYGG)

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

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

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

Bærum:

Dekk 1 Stabekk:

Professor Kohts vei 83, 1368 STABEKK
Tlf. 23 89 88 35
www.dekk1.com
• 	En sesong gratis dekklagring
deretter 15 % rabatt på dekkhotell
• 	8 % på dekk og felger
• 	5 % rabatt på kampanjeprodukter
Tilbudet gjelder kun for nye kunder hos
Dekk 1 og ikke sammen med andre tilbud.

EIENDOMSMEGLING
ABBL Eiendomsmegling

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

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

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 1 997*
Forsikringssum 2 000 000
* prisen gjelder i Asker og Bærum

• Innbo Ekstra: Kr 2 887**
Forsikringssum 2 000 000
** prisen gjelder i Oslo og resten av landet

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

GOLF
Ballerud Golf og treningssenter

Ballerud alle 1,1363 HØVIK
Tlf. 67 10 61 10 – for å bestille tid på banen
www.ballerud.no

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

www.flisekompaniet.no

www.garderobemannen.no

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

Gjelder ikke faste pristilbud / tilbudsvarer
med arbeid

Grunnpremie på kr 298 beregnes
pr. forsikringsavtale

Hoffsveien 9, 0275 OSLO
Tlf. 22 51 94 00

• 20 % på fliser og lim

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

•	40 % på måltilpassede
skyvedørsfronter

2 0 2

MED

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

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

FLÜGGER

Gratis grønt nummer: 800 41 150

(tidl. Bærum Glassmesterforretning AS)
Bærumsveien 300, 1344 HASLUM
Tlf. 67 53 71 10 / 400 55 000
E-post: baerum@glassmester1.no
www.baerumglass.no

■

Utstilling av gravmonumenter både i Asker
og Bærum.

Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer
og netto prisede varer

Dekk 1 Hvalstad:

FARGEHANDEL

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

0

Uforpliktende samtale ved dødsfall
eller ved planlegging av egen gravferd.

•	Trelast 15 %
(gjelder ikke impregnerte materialer
og innvendige paneler)
•	Maling 10 %
•	Byggevarer 15 %

21
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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)

2020

ELEKTRO
Postboks 893
1306 BÆRUM POSTTERMINAL

Akasien Begravelsesbyrå AS
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RABATTER for ABBL-medlemmer
Bærum Kulturhus

KAFÉ
Kanel Bakeri

Billetter bestilles på www.baerumkulturhus.no
eller i Bærum Kulturhus (tir.–lør. 11–16)
Medlemskort må kunne fremvises
ved kontroll

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

•	30 % på billetter til forestillinger
i regi av Bærum Kulturhus.
Du kan kjøpe 5 billetter til hvert
arrangement.

Løkketangen 26, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 54 77 76

Åpent:
Mandag-fredag:
Lørdag:
Søndag:

08–17
09–17
10-17

No. 4
Bandet har ærlighet, snert og en unik evne
til å se de store historiene i det hverdagslige.
Forestilling: Lørdag 14. mars kl. 19:30

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.
Thormod Rønning Kvam
Eksklusiv førpremiere på et program med
fokus på musikk av Schubert.
Forestilling: Fredag 20. mars
DeLillos
Pop – rock
Forestilling: Lørdag 28. mars
Klovneskrekk
«Klovneskrekk» handler om å prøve,
feil og om å følge drømmene sine.
Passer for barn fra 2 til 6 år
Forestilling: Søndag 26. og mandag 27. april
Turbotroll
Musikkforestilling.
Passer for barn fra 3 til 8 år
Forestilling: Søndag 10. og mandag 11. mai
For nærmere omtale av kommende
forestillinger, se side 34–35.

Gåte
Akustisk konsert med folkemusikkbandet
Forestilling: Onsdag 18. mars kl. 19:30
Smak – Whisky
Møt Glasgow. Chris Maile, en av Norges
ledende whiskyeksperter leder kvelden.
Det blir også sekkepipespilling!
Bærum Kulturhus Underhuset:
Fredag 27. mars kl. 19:30
The Alehouse Sessions
Pubstemning med Bjarte Eike &
Barokksolistene
Stor musikk til godt øl på Foajéscenen:
Lørdag 28. mars kl. 19:30
Angelique Kidjo
Benins superstjerne hyller salsaens dronning
– her blir det en miks av funk, jazz, soul og
Latin.
Forestilling: Lørdag 4. juni kl. 19:30
For nærmere omtale av vinterens
forestillinger, se side 36–37.

CERTEGO, avd. Asker og Bærum

TEATER
Bærum Musikk- og Danseteater
Mini (BærMuDa mini)
Billetter bestilles på
www.baerumkulturhus.no
eller på tlf. 815 11 777

•	15 % på materialer regnet på pris eks. m.v.a.

• 25 % rabatt på ordinær billettpris.
Max. 5 billetter pr. forestilling.
GREASE
Den ikoniske musikalen
Grease er tilbake i Sandvika
Teater med rocka frisyrer,
swingskjørt, skinnjakker, Pink
Ladies, fullt band og 60-talls
rock!

Kontor og verksted:
Billingstadsletta 14, 1396 BILLINGSTAD
Tlf. 66 77 81 00
www.certego.no

MALING
Star Fabrikkutsalg

Musikalen
Grease
Sandvika Teater
24.–29. mars

Grease spilles i Sandvika Teater,
24.–29. mars
Nærmere omtale av forestillingen
finner du på s. 30 – 31.

LÅSESMED

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

Trygge Rom finner du på Rud,
vis a vis Dønski VGS, i bygget der
Byggholt/JM Bygg holdt til

TAKSERING

Frisk Asker

Jan-Terje Johansen
Takst & Rådgivning

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

billetter

Billetter kjøpes på www.friskasker.no

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

15%
rabatt på
dagskort

www.bks.idrett.no/Kirkerudbakken-Skisenter

Har også gode priser på parkett, laminat
og strier

• 15 % rabatt på dagskort i skibakken

Stena Line Norge AS

Postboks 764 Sentrum, 0106 OSLO

MOBILTELEFON
Mobil Fikser’n

S. Sigvartsen Steinindustri A/S
Avd. Sandvika:
Industriveien 10, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 52 10 30
Avd. Oslo:
Trondheimsveien 457, 0962 OSLO
Tlf. 22 80 30 70

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

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

• 10 % på reparasjon

Trygge Rom tilbyr gratis brannog sikkerhetsbefaring av boliger
og næringsbygg.

MOBILT MINILAGER

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

Lagerboks AS

Stor utstilling innendørs.

•	15 % på låsrelaterte produkter
•	20 % på nøkkelkopiering
• 25 % på postkasse-, ringeklokke- og dørskilt

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

Åpningstider: 07-17 (10-15)

Det gis ikke rabatt på bestillingsvarer
NB! Rabatt gis kun ved fremvisning
av gyldig medlemskort!

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

• 10% på ordinær pris for boligtakst

Takstsenteret

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

TRAFIKKSKOLE
Wright Trafikkskole Asker

STEIN OG HELLER
MINICRUISE

Tlf. 970 70 684
jtjtakst@gmail.com

Ringveien 3, 1368 STABEKK
Tlf. 67 12 41 12

• 20 % på maling, beis, lakk og malerverktøy

Trygge Rom

Bærumsveien 473, 1351 RUD
Tlf. 67 80 80 80
E-post: oppdrag@tryggerom.no
www.tryggerom.no

SPORT

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

www.sigvartsen.no

E-post: kontakt@rorhandel.com
www.lbor.no

Settem Steinindustri A/S

• 10 % på rørleggertjenester		
• 10 % på VVS-utstyr og deler		
•	10 % på andre
håndverkstjenester

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

Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer
og netthandel
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Opplev Bærum Kulturhus
Gjør noe hyggelig sammen. Gå på en konsert eller forestilling. Her presenteres fire helt ulike
konserter og en smaking fra Kulturhusets store vårprogram.

Medlemsfordel
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ABBL og Bærum Kulturhus er samarbeidspartnere. Det betyr at medlemmer av
ABBL får 30% rabatt på ordinærprisbilletter til forestillinger arrangert av Bærum
Kulturhus. Du kan kjøpe inntil fem billetter per forestilling. Ingen begrensninger
på antall konserter eller forestillinger du kjøper billetter til.
Billetter med ABBL-rabatt kan også kjøpes direkte fra www.baerumkulturhus.no
ABBL-medlemskort må kunne fremvises ved kontroll.

De siste sesongene har Bærum Kulturhus hatt spesielt fokus på en Europeisk by. Denne 
våren er det Skottlands største by Glasgow som Kulturhuset retter søkelyset mot. Og da skal
vi selvsagt lære mer om whisky. 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!

No.4

Bandet har ærlighet, snert og en unik evne til å se de store
historiene i det hverdagslige
Bærum Kulturhus Store Sal, lørdag 14. mars kl 19.30
No. 4 har rukket å bli et av Norges mest elskede band på fem korte år. Med
ærlighet, snert og en unik evne til å se de store historiene i det hverdagslige,
har de gitt ut to Spellemann-nominerte album og solgt tusenvis av billetter
over hele landet. Live byr bandet på dans, tårer og allsang.
Ordinær pris kr 445,- / ABBL-pris: kr 375,-

Smak - Whisky
MØT Glasgow

Bærum Kulturhus Underhuset, fredag 27. mars kl. 19.30
Siden hele sesongen ser mot Glasgow, må vi selvfølgelig ha whisky i Smak-serien. Og vi har fått
inn eliten til å lede kvelden – Chris Maile, en av Norges ledende whiskyeksperter.
Chris er arrangør av Oslo Whiskyfestival og har vært uavhengig heltidsambassadør for skotsk
whisky i Skandinavia i snart 20 år. Med Glasgow som fokus, skal vi møte de to destilleriene nærmest byen: Glengoyne og Auchentoshan, og med Chris’ engasjement og kunnskap er vi trygge
på en minnerik kveld. Og ja, det blir sekkepipespilling!
Ordinær pris kr 455,- / ABBL-pris: kr 320,-

Gåte

Akustisk konsert med folkemusikkbandet
Bærum Kulturhus Store Sal, onsdag 18. mars kl 19.30
Norsk folkemusikk har alltid vært grunnsteinen i bandet Gåte. Søsknene Gunnhild
og Sveinung Sundli vokste opp i et miljø som dyrket sjangerens mest mulig autentiske uttrykk. I Gåte ble imidlertid musikken heftig omarrangert, og i møte med en
ny tidsalders teknikk og muligheter ble det skapt et storslagent og unikt lydbilde.
Ordinær pris kr 395,- / ABBL-pris: kr 375,-

Angelique Kidjo

Benins superstjerne hyller salsaens dronning.
Bærum Kulturhus Store Sal, lørdag 4. juni kl 19.30

The Alehouse Sessions

Pubstemning med Bjarte Eike & Barokksolistene
Bærum Kulturhus Foajéscene,
lørdag 28. mars kl 19.30
The Alehouse Sessions er ikke en konsert i tradisjonell forstand
– dette er en heidundrende musikkfest, der Henry Purcell og
John Playfords komposisjoner spilles side om side med engelske
sjømannsviser, akkompagnert av klirringen fra skummende begre
fylt med godt brygg. Kort oppsummert: stor musikk til godt øl!
Ordinær pris kr 480,- / ABBL-pris: kr 340,-

Angelique Kidjo er blitt et symbol på Afrikas kreativitet og energi. Musikken er en unik
blanding av hennes vestafrikanske opphav, kombinert med funk, jazz, soul og latino
musikk. Denne gangen blir det en vestafrikansk hyllest til dronningen av Salsa, Celia Cruz,
i en uimotståelig miks av funk, jazz, soul og Latin.
Benin-fødte Kidjo er en av kontinentets sterkeste stemmer på flere måter. Hun er engasjert i politikk, spesielt i forhold til det afrikanske kontinents nåtid og fremtid. Hun bruker
bevisst musikken som en plattform for interkulturell kommunikasjon.
Kidjo og bandet spilte for full sal sist de var i Bærum Kulturhus, ikke nøl med å skaffe
billetter hvis du vil være sikker på å få henne med deg
Ordinær pris kr 955,- / ABBL-pris: kr 700,-
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– din viktigste medlemsfordel

Se mer sammen
med nye Get boX

Som medlem av ABBL
har du f orkjøpsrett
til ca. 1 900 boliger.
Forkjøpsretten kan benyttes
ved kjøp av andelsleilighet
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, saks
behandler ved f orkjøpsrett i ABBL.
Fordelen ved å benytte forkjøpsretten er
at man ikke bidrar til å drive opp bud
runden. Du kan altså vente til budrunden er
avgjort, før du velger om du vil gå inn i den
avtalen som selger og budgiver har inngått.
Betingelsene for at du skal gå seirende
ut av boligkjøpet ved å benytte 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.

Bestill vår nye TV-og strømmeboks på get.no/getbox

Boligene blir lagt ut på ABBLs
hjemmeside: www.abbl.no
Har du spørsmål om bruk av
forkjøpsrett kan du kontakte

Anne Marie Nesse Knudsen
– tlf. 922 57 155
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Oppskrift og foto: Hilde Bringsli

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

METRO UNDERGRUNN

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

MOLOK® DYPOPPSAMLER

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

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

Ta kontakt i dag for et
godt tilbud!
Ta kontakt for et meget
konkurransedyktig tilbud!

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

Tlf: 67 15 19 30
www.bbv.no

Lunsj-digg
MATtips

Lyst på en enkel, men deilig lunsj som er kjapp å lage? Prøv deg
på denne oppskriften – pita eller lefse med deilig kyllingfyll.

Ingredienser

Slik gjør du

4 porsjoner

1.	Ha lettrømmen i en bolle og tilsett most

1,5 dl lettrømme

2. Rør inn salt, pepper, chili og krydderurter.

Kjøttet fra en halv grillet kylling, revet i passe biter

3.	Tilsett mango, kylling og fennikel og rør til

3 ss fetaost (most)
¼ mango i terninger

fetaost.

alt er blandet.
4.	Fyllet kan enten rulles inn i ferske lomper

1 stilk fennikel (den grønne delen)

eller lune pitabrød (varmet i ovn eller

¼ ts finhakket rød chili

brødrister).

2 ss hakket koriander
2 ss hakket bladpersille
salt og pepper
Pitabrød eller lomper
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BærMuDa Mini
presenterer publikumsfavoritten
Den ikoniske musikalen Grease er tilbake i Sandvika Teater med
rocka frisyrer, swingskjørt, skinnjakker, Pink Ladies, fullt band og
60-talls rock! Kjærlighetshistorien på Rydell High mellom high
schools kuleste gutt, Danny Zuko, og den søte, men litt pripne
Sandy Dumbrowski, går aldri ut på dato.
BærMuDa Mini, som så dagens lys i 1997, består i dag av
47 medlemmer i alderen 8 – 19 år. Gruppa setter kun opp
musikalforestillinger og har spilt en rekke klassikere som Peter
Pan, Skatten på sjørøverøya, Oliver og Ronja Røverdatter. Denne
gang er en stor gjeng med dyktige barn og ungdommer klare
for å presentere nok en klassiker – Grease.

Kom og hør sangene du kjenner så godt og la deg rive med i
BærMuDa Minis versjon av denne herlige musikalen, som ble
den største filmmusikalsuksessen i historien. Og de fleste av
oss husker nettopp filmen fra 1978 med John Travolta og Olivia
Newton-John i hovedrollene. Men visste du at musikalen, som
vi kjenner den, først hadde premiere på en scene? Nemlig offBroadway i 1972. Og nå altså tilbake på Sandvika Teater med
fullt trøkk, det er rett og slett bare å glede seg.
Billetter kan kjøpes i Bærum Kulturhus,
tlf. 815 11 777, www.baerumkulturhus.no
og i Sandvika Teater èn time før forestilling.
Ordinær pris kr. 240 inkl. billettavgift.

Sandvika Teater
24.–29. mars
Hverdager kl. 18
og lørdag/søndag
kl. 13 og 17

Med ABBL-medlemskap får du kjøpt billetter
til kr. 200 inkl. billettavgift.

Tekst og musikk: Jim Jacobs & Warren Casey
Regi: Charlotte Fjell Lindman
Koreografi: Trine Eide Schjølberg
Kapellmester: Helge Sunde
Scenografi: Kenneth Kolberg

Billetter: www.baerumkulturhus.no • Tlf. 81511777

SANDVIKA TEATER 24.- 29. mars
Forestilingen er støttet av: Bærum kommune, Akershus fylkeskommune og Sparebanken Øst
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Ring 48 300 500
og få GRATIS befaring!

67 57 40 50
eiendom@abbl.no

GRAVSTEINER

NAVNETILFØYELSER OG OMARBEIDELSER

GARASJEPORTER

UTVALGT SOLSKJERMING

-30% -30%
Hos oss får du gratis befaring med gode tips og råd, så vi kan
tilby deg et produkt skreddersydd til ditt behov. Vi leverer til
alle typer boliger, borettslag, fritidsbolig og næringsbygg.

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

Konkurransedyktig meglerprovisjon
Kvalitet
Gratis uforpliktende befaring og verdivurdering

STÅLBALKONG – REKKVERK – TRAPPER
INNGLASSING – BALDAKINER

Effektiv markedsføring
Høyest mulig salgspris
www.pksindustri.no

Asker
kulturhus
34
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Asker kulturhus og ABBL har
et samarbeid som gir deg gode
medlemsfordeler.
THORMOD RØNNING KVAM
Fred. 20. mars
Kl. 19.00
ABBL pris kr 315
(Ordinær pris kr 230)
DELILLOS
Lørd. 28. mars
Kl. 20.00
ABBL pris kr 315
(Ordinær pris kr 450)
KLOVNESKREKK
Sønd. 26.+ 27. april
Kl. 13.00/10.00
Passer for barn fra 2 til 6 år
ABBL pris kr 85
(Ordinær pris kr 120)
TURBOTROLL
Sønd. 10.+ mand. 11. mai
Kl. 13.00/10.00
Passer for barn fra 3 til 8 år
ABBL pris kr 85
(Ordinær pris kr 120)

Asker
kulturhus
askerkulturhus.no

Som medlem i ABBL får du 30 prosent rabatt på fire utvalgte
forestillinger denne våren. Velkommen til oss!

THORMOD RØNNING KVAM

KLOVNESKREKK

DELILLOS

TURBOTROLL – bli med på turbofest!
«Når trolla slår på turboen er det ingen som klarer å
sitte stille». Musikkforestillingen er svært interaktiv, noe
som gjør at barna er med på å sette sitt preg på innholdet.

Thormod Rønning Kvam spiller Brahms og Schubert
Få med deg vårens solokonsert med vår egen pianist
og gjestekurator! Etter å ha blitt tildelt høythengende
utmerkelser etter studie i London, er røykenbøringen
invitert til å gjøre sin offisielle debut i verdensmetropolen
i april. Men før det, solokonsert og eksklusiv førpremiere
på et program med fokus på musikk av Schubert
– kanskje den vakreste musikken som noen gang er
skrevet for instrumentet, ifølge pianisten selv.

DeLillos har i 30 år vært et av landets viktigste pop- og
rockband, og de har jevnlig levert kvalitet både tekstlig,
musikalsk og kreativt. De har vært kompromissløse i sitt
uttrykk, samtidig som de har utfordret det kreative både
når det kommer til format og innhold.
I 2019 har deLillos gjort noe de aldri har prøvd tidligere,
med utgivelse av hele fire singler «Se på et tre» og
«Yoko». Som kronen på verket slapp bandet albumet,
«Dum som et menneske» i januar 2020, og 28. mars
kommer de til oss i Asker kulturhus.

Møt Lille- en liten klovn som er redd for det aller meste,
Klovnen er redd for mye, men mest av alt for høyder.
Likevel er Lilles største drøm å kunne bli trapesartist.
«Klovneskrekk» handler om å prøve, feile, og om å
følge drømmene sine.

Klovneskrekk og Turbotroll er er en del av serien Barnas
kultursøndag. Disse søndagene tilbyr vi gratis kreativt
verksted for alle fra kl 12.00–15.00 i øvre vestibyle.

Du får kjøpt billettene på askerkulturhus.no
NB: Begrenset antall. Tast inn kodeord “abblkultur”
for aktivering av rabattert arrangement.
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INTERIØR-nytt

2020 en varm interiørmote
Tekst: Ifi/Hilde Bringsli Foto: Ifi

Folk vil ha det lunt og hyggelig og flere tør gå for mer
personlig og variert stil. Slik oppsummerer IFIs TrendForum hovedtrekkene
i interiørtrendene på terskelen til et nytt tiår.

God atmosfære med tepper
IFIs Trendforum tror at når stilhistorien om vår tid skal
skrives, blir det fortellingen om et markant stilskifte fra
de kjølig og stramme 2010-årene, til et mykt og mildere
2020-tall. Fra nå legger vi fra oss de siste restene av den
stramme og fargeløst nøytrale kappen som har preget
interiørbildet de to første tiårene av det nye tusenåret.
Farger har blitt normalt, og foretrukne farger, materialer,
mønster og former har fått et stadig mykere uttrykk

Opplevelsen av farger og materialer

De unge har også med seg en ny holdning til miljø og
klima. Bruk og kast har blitt «harry», nå tas det som en selvfølge at vi tenker bærekraftige løsninger. Mindre bruk og
kast, gjenbruk, pusse opp brukt og fokus på kvalitet som
varer, er en del av den nye tiden og vil prege interiørmoten.

Før var det øynene som vurderte og graderte et interiør, nå
skal det appellere til alle sanser. Form, farger og materialer
velges med omhu, slik at helheten gir den opplevelsen vi
søker. Vi tar inn inntrykk i et rom på samme måte som når
vi beveger oss i naturen. Vi jakter på opplevelser og søker
det som stimulerer, gir energi, behager og roer. Alt dette
skjer ikke bare i hjemmeinnredning, men også innen design
av offentlige rom. Utover 2010-tallet tok vi hotellstilen inn
i hjemmene våre, nå bringes hjemmestilen videre til de
offentlige rommene.

Antagelig vil dette føre til at flere konsulterer fagfolk når de
skal bygge nytt eller pusse opp. Folk vil ikke prøve og feile,
de vil være trygge på at valgene de tar gir løsninger som
holder i mange år.

Farger og materialer mykner
Mens trendsettere lenge har vært åpne for å innrede
med mer farger, kommer nå «folk flest» etter. En etter
en snur seg, og definerer at ton-i-ton med hvitt og grått
som basisfarger er upersonlig og kjedelig. De foretrekker
varme jordfarger som spenner fra helt lyse sandfarger til
mørke blå-, grønn- og bruntoner. Nyansene er fortsatt
sortaktige, men det er mange tegn på at renere og mer
fargesterke varianter er på vei.

Klima- og miljøfokus

Hvert rom sin karakter

Interiørene mykes også opp med økt bruk av tre. Den lune
trenden viser seg tydelig i gulvmoten, der de gamle klassiske
mønsterparkettene er tilbake. Trendsetterne går for fiskebein eller andre mønster. Vegger kles med finér og trepanel,
ingen snakker lenger om «furuhelvete». På tekstilfronten
er det også mykt, med velur som den store folkefavoritten.
Teppene er med i alle rom, og skaper trivsel for alle sanser.

Trenden med samme veggfarge i alle rom går tilbake.
Erkjennelsen av at omgivelsene påvirker får oss til å søke
etter større variasjon i stil og uttrykk – fra rom til rom.
Et rom skal gi noe mer enn å se fint ut.
Det er mer fokus på hva rommet skal brukes til, og hvordan det skal oppleves. Vi innreder for ro, eller energi og
kreativitet. Noen steder er det riktig med lyst interiør, andre
steder blir det mest trivsel med mørkere «huler».

Sultne førstegangsoppussere

Det grønne livet

Tempoet i stilskiftet øker, og en helt ny generasjon er på vei
inn i boligmarkedet. Dagens førstegangs-oppussere var ikke
med på 1970- og 80-tallets fargefest. De har vokst opp i hus
der hvite vegger og gardinløse vinduer har vært normalen.
De er sultne på noe nytt. Nå er det deres tur, og de griper
nye og mer komplekse fargepaletter. De er inspirert av natur
og det nevnte 1970/80 tallet. Men også eldre epoker som
Arts & Crafts fra slutten av 1800-tallet og Art Deco fra 1920
fascinerer. Farger og mønster fra disse periodene glir rett inn
i dagens interiør.

Det grønne hjemmelivet fortsetter med fornyet styrke.
Trenden nå er små grønne oaser, spesielt i stuene våre.
De grønne plantene skal ikke lenger bare plasseres i
vinduskarmen, men der du føler for, gjerne i grupper.
Slik skaper vi følelsen av å ha en lite hage innendørs.
For inspirasjon, sjekk for eksempel på Interflora og Mester
Grønn. Husk også å lese deg opp på hva som skal til for at
de ulike plantene skal trives og gro – før du handler inn.
Foto: Mester Grønn
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Finn løsningsordet til bildet og vinn en ABBL-trillekoffert
Send løsningsforslag innen 1. april 2020 til: hme@abbl.no og bli med i trekningen.
Alt innen elektriske
installasjoner og service.

Vi utfører alt innen
rørleggerarbeid
med egen
serviceavdeling.

•
•
•
•

Lys og varme
Porttelefon
Brannalarm
El. sjekk

6 9 75 50 0

ingsveien 3b
indern
lo

mycoteam.no
mycoteam.no

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

www.baerumror.no
Nesveien 19 - 1344 Haslum

radonmåling

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

wiig.no

67 57 20 20

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

radontiltak

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

Ring eller bestill på nett i dag!

20% Rabaa
På elektrikerarbeid
ved henvisning
gl annonse

Gjelder i Oslo,
Akershus.
tom. 31.03

Vi kan hjelpe deg med:

•
•
•
•

SSkkontakter, lys og varme
Feilsøking og Slsynsrapport
Oppgradering sikringsskap
GraSs befaring ved større oppdrag

Ring oss i dag: 22 43 01 07

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

FORRETNINGSFØRSEL
Et godt tilbud til boligselskaper

Kryssordforfatter: Rolf Bangseid

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

www.abbl.no

Ta kontakt for tilbud på boligforvaltning, telefon 67 57 40 00

Vinner av forrige nummers kryssord er Kristin Høgset fra Skui.

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

VEDLIKEHOLDSFRIE VINDU I PVC

H-VINDUET+

ELLE mELLE

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

hfasader.no

