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Treff lokalmarkedet i Asker
og Bærum på hjemmebane!
«ABBL nytt» – medlemsblad for Asker og Bærum
Boligbyggelag utgis fire ganger per år og har et
opplag på ca. 28 500 eksemplarer.
Kontakt oss nå for et godt tilbud på a nnonsering.

ANNONSESALG:

LEDER

Koronakrisen og
Vi har alle blitt påvirket av den på
gående Koronapandemien. Bedrifter
er blitt stengt eller gått i dvalemodus.
Skoler og barnehager er stengt og
mange har hjemmekontor som de
forsøker å kombinere med undervisning
til barna sine. Det kommer lov- og forskriftsendringer hver uke, slik at spille
reglene i samfunnet endres nærmest
fra dag til dag.
Dette går for en kort periode, men så
må man finne en vei ut av situasjonen,
før de varige konsekvensene av smittevernet blir større enn konsekvensene av
selve pandemien.
Alle føler vel at vi etter hvert vil få
en gradvis «normalisering», men vi
kommer nok aldri tilbake der vi var.
Konsekvensene av Koronapandemien
vil på en del områder medføre varige
endringer. Regjeringens krisetiltak vil
nok hjelpe noe på kort sikt, men vi må
vokte oss for at ikke hjelpetiltakene på

lengre sikt virker mot sin hensikt. I mange
bransjer har det vært strukturelle problemer før Koronakrisen inntraff. Konkurser i
restaurantbransjen, sportsbutikker, reiseliv,
supply-skip m.m. så vi allerede før krisen.
Vår offentlige sektor er allerede alt for
stor. Det blir derfor viktig at de statlige
økonomiske krisepakkene blir innrettet slik
at de er egnet til å stimulere til omstilling.
Utvidet bruk av hjemmekontorløsninger,
møter på digitale plattformer, elektronisk
signering m.m, har medført at mange nå
har tatt i bruk mer moderne teknologi,
og det er sannsynlig at mange vil fortsette å bruke slike løsninger. Det kommer
til å medføre færre fysiske møter og mer
fleksible kontorløsninger, som igjen vil
medføre færre jobbreiser og mindre etterspørsel etter kontorlokaler. Koronakrisen
kommer også til å medføre langt høyere
arbeidsledighet enn vi har vært vant til i
Norge og det kommer til å ta tid før man
får sysselsettingen opp igjen.

ER DU MEDLEM?
ABBLNytt distribueres fire ganger i året til boligbyggelagets medlemmer og til
husstander hvor ABBL er f orretningsfører. 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?
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.
Bare personlige medlemmer av ABBL kan benytte seg av medlemsfordelene.
Se vår hjemmeside: www.abbl.no eller ta kontakt på tlf. 67 57 40 00.

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

www.hsmedia.no
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veien fremover
Det er mange motstridende signaler om
hvordan dette vil slå ut i boligmarkedet.
Noen har skrevet at Koronakrisen vil skape
både flere skilsmisser og flere barn, som
vil gi et økt boligbehov. Økt boligbehov er
imidlertid ikke tilstrekkelig, hvis man ikke
samtidig har kjøpekraft. Når mange har
tæret på sine økonomiske reserver/egenkapital og det blir økt generell arbeids
ledighet, blir det mindre likviditet i boligmarkedet. Resten kan man jo gjette.
Så har vi gjengangeren, ny E18. Færre
jobbreiser og økt arbeidsledighet vil trolig
slå ut i mindre trafikk. Trafikktettheten
på E18 var allerede svakt fallende før
Koronakrisen. Med kostbare økonomiske
krisepakker fra staten, er det nok ikke blitt
lettere å få på plass finansiering av ny E18.
Noen vil foreslå at ny E18 kan brukes som
«nødsarbeid» for å få opp sysselsetting.
Det er bare det at folk med bakgrunn fra
butikk, restaurant og reiseliv, ikke nødvendigvis kan sysselsettes i anleggsdrift.
Bærum har antakeligvis reddet seg.
Bærum fattet et vedtak, der man satt
utbygging av E18 som premiss for videre
utbygging av Fornebu og dermed også
Fornebubanen. Dette omfatter sannsynligvis bare trinn 1, fra Lysaker til Strand/
Ramstad. Det byggetrinnet er vedtatt,
selv om man trolig må gjøre noen grep
med kollektivterminal på Lysaker for å
sikre finansieringen.

Det er imidlertid én vei ut av uføret,
det er at Asker kommunestyre gjør et
taktisk tilbaketog og ikke viderefører
dette vedtaket i kommuneplanen, som
nå er under behandling. Man kunne jo
begrunne det i fallende trafikktetthet
på nåværende E18.
Asker, som alle andre kommuner,
kommer til å trenge stimulanser til å få
i gang økonomien igjen etter korona-
pandemien. Da må man sette de politiske kjepphestene på stallen og være
pragmatiske i forhold til tiltak som kan
gi økt økonomisk virksomhet. I Bondilia
(Kunstnereiendommen) har kommunen
vegret seg for å gi tillatelse, med hen
visning til trafikken på Røykenveien.
Eiendommen er eiet av Norske Billedkunstnere, som håper på en utvikling,
fordi dette vil gi penger til et fond
til støtte for norske billedkunstnere.
Bondilia ligger i direkte tilknytning
til broen over Bondivann, med kort
gangadkomst til jernbanestasjonen.
Prosjektet vil medføre at sykkelstien til
Asker blir fullført, fordi denne skal gå
gjennom området, og området vil også
inneholde en skulpturpark og med
føre at den gamle kunstnerboligen der
blir rehabilitert og at det blir bygget
et nytt atelier. Tiltaket vil raskt gi både

For Asker er situasjonen en helt annen.
Asker hev seg i affekt på vedtaket fra
Bærum og besluttet i all hast, stopp
i videre utbygging av alle større bolig
prosjekter, dersom man ikke fikk ny E18.
For Asker er det ikke tilstrekkelig med ny
E18 fra Lysaker til Strand/Ramstad. For
Askers del, må vel vedtaket tolkes slik at
det forutsetter ny E18 forbi Asker sentrum.
Den tror jeg sitter lang inne.

Adm. dir.
Erling Rein

sårt tiltrengte midler til Norske Billed
kunstnere og medføre at det kommer
i gang virksomhet på eiendommen, som
har store ringvirkninger for underleverandører og konsulenter. Det dreier seg
om å få hjulene i gang igjen.
Ellers har man langs E18 hatt mange
teknologibedrifter. For disse kan ettervirkningene av koronakrisen åpne for
økt aktivitet og nye produkter. Økt bruk
av digitale løsninger vil skape behov for
enda flere og bedre digitale løsninger.
Med digital hilsen
Erling Rein
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10% rabatt for
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ABBL-medlemm

TOTALLEVERANDØR AV BAD

• Servicerørleggere
• Tømrere
• Flisleggere
• Butikk

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

Balkonger fra Balco
– Et klimasmart valg
for fremtiden!
Balco har all kompetanse i eget hus når
det gjelder balkongprosjekter.
Egen produksjon og produktutvikling av
alle typer bærekraftige balkongsystemer
i moderne og effektive lokaler i Sverige.
Ta kontakt med oss for å komme riktig i gang!

Et balkongsystem med Balcos eget utviklede dreneringssystem CleanLine og ventilasjon VentTec.

Oslo

www.balco.no

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

Trondheim

Balco AS
Pirsenteret , Havnegata 9
7010 TRONDHEIM
Telefon 902 36 179
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Koronaeffekt
i boligmarkedet
I det siste året har boligmarkedet i både Asker
og Bærum vært velfungerende, med prisstigning
i snitt på 3-4 %, jevnt trykk på v isninger og fornuftig 
gjennomførte budrunder. I midten av mars i år ble
dagliglivet i Norge og verden snudd på hodet,
da korona-alvoret ble et faktum og man forsto
viktigheten i å begrenset epidemien.
Boligmarkedet, på lik linje med resten av
samfunnet, ble umiddelbart forandret.
Mange befaringer om fremtidig salg ble
avlyst, det kom færre folk på visning og
det tar lengre tid å selge en bolig.
Selv om vi venter at aktiviteten i bolig
markedet trolig vil gå midlertidig ned,
vil det være transaksjoner som det er
nødvendig å gjennomføre. Eksempelvis
er det til enhver tid mange som er i en
situasjon hvor de allerede har kjøpt en
bolig og er i ferd med å selge annen.
Vi har ingen direkte kunnskap om hvordan
pandemier slår ut i boligmarkedet i
Norge. Opplysninger fra Eiendom Norge
viser at SARS-utbruddet i Hong Kong i
2003 medførte en prisnedgang på 1-2 %,
mens salgsvolumet falt med 60-70 % i den
perioden epidemien pågikk. Det kan tyde
på at selv om vi får en periode med lavere
aktivitet, så vil det neppe påvirke prisene
i stor grad på kort sikt.
Dersom Norge blir satt på pause over
lang tid, kan det resultere i en større
reduksjon i boligmarkedet. Denne
reduksjonen vil dog være tidsbegrenset.
Når man igjen finner tilbake til hverdagen
og arbeidsledigheten kommer tilbake til
normalen, samtidig som rentenedgang
gir rimeligere lån, vil prisene igjen
komme opp til det nivået man hadde før
epidemien tiltro.

Når vi er igjennom denne epidemien, vil
Norge fremdeles bestå. Kanskje ikke helt
som den var før vi stengte landegrenser,
skoler, idrettsarrangementer og gikk over
til hjemmeskole og hjemmekontorer
m.m. Noen mister kanskje jobben sin og
finner nye karrierer, andre kommer tilbake
til gammel jobb og fortsetter der man
slapp. Familier vil uansett i denne tiden
bruke mye mer tid sammen hjemme,
lære hverandre å kjenne i kanskje tunge
økonomiske tider, hvor man er redd for
fremtiden. Dette kan resultere både i
babyboom om et års tid, eller skilsmisser.
Behovet for å bytte bolig vil uansett
komme tilbake etter hvert.
I mellomtiden, mens vi venter på at
hverdagen skal komme tilbake til
normalen, må både kjøpere og selgere
gjøre det beste ut av situasjonen.
Eiendomsmeglingsbransjen har innført
tiltak for å kunne gjennomføre befaring,
visning, kontraktsignering og overtagelse,
med redusert risiko for smitte.
•	Ta kontakt med megler før visning og
meld fra at du kommer. Informer om
du er i en risikogruppe, er i karantene
eller har symptomer på smitte.
•	Unngå håndhilsning eller annen fysisk
kontakt på visning – vi bruker smil i
stedet.
•	Alle visningsdeltakere oppfordres til
god hoste- og håndhygiene.

•	Hold minst 2 meter avstand til andre
på visning.
•	Ikke berør noe i boligen. Ta kontakt
med megler dersom det er behov
for å undersøke noe som forutsetter
berøring.
•	Visning tilrettelegges for god
håndhygiene med såpe, Antibac e.l.
ved inngangsdør.
•	Delta ikke på visning hvis du er i
karantene, har vært i smitteområder
eller har symptomer på koronasmitte.
Ring megler ved usikkerhet, slik at
alternative måter å vise boligen på, kan
vurderes.
•	Fellesvisninger med mange deltakere
unngås og erstattes av lengre
visningstid med mindre puljer eller
individuelle visninger, basert på en
konkret risikovurdering.
•	Hvis selger er eldre eller i en annen
risikogruppe, foreta en risikovurdering
og tilrettelegge visning på en måte
som minimaliserer risiko for at det
etterlates smitte i boligen.
•	Bruk av prospekt i papir bør unngås
hvis det ikke kan skje uten smitterisiko.
•	Reis til visning på en måte som
ikke utsetter andre for unødvendig
smitterisiko.
Hold ut alle sammen og ta vare på
hverandre! Vi kommer oss igjennom
dette.
Erik Kvam Johansen
daglig leder i ABBL Eiendomsmegling

Komplett
ladeinfrastruktur

0,-

*

smartly.no

Foto: johner.com
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Superenkel
elbillading for
borettslaget
Å installere ladere og infrastruktur for lading trenger ikke være verken
dyrt eller vanskelig. Når boligselskapet inngår en avtale med Viken Fiber
på TV/internett og Lyse på strøm installerer vi ladeinfrastruktur uten at
dere trenger å gjøre store økonomiske investeringer.
Ved bestilling av minst 25 ladeplasser installerer vi ladeinfrastruktur uten
kostnader*, og beboere som har strøm fra Lyse kan bestille elbilladere
rentefritt nedbetalt for kun 499,- per måned**.

Mindre jobb for styret
Styret i borettslaget eller sameiet slipper administrasjon av både
kostnader og installasjon. Enkelt og oversiktlig for alle sammen.
Og hvis noen lurer på om vi har ti års garanti og kundeservice
hele døgnet, så har vi selvsagt det også.

Det var lurt!

Tilbudet gjelder til og med 30. juni 2020.
For bestilling og mer informasjon send SMS
med navn på boligselskap til 928 58 069.

* Pris per parkeringsplass per måned. Gjelder montering av lader på vegg. Min. 25 boligseksjoner
med parkeringsplass. Ti års avtale med Viken Fiber på TV/internett og Lyse på strøm. Pris ekskl. mva.
** Pris per mnd i 36 måneder. Kr 20 500,- i kontantpris dersom du ikke er Lyse strømkunde. Priser inkl. mva.
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Balkongfornyelse
i Bryn Borettslag 1
Vi er inne i en sommer som vi kanskje aldri kommer til å
glemme. I koronatiden har vi måttet endre mange av våre
vaner og det å ha et godt og funksjonelt hjem er viktigere
enn noen gang. Da en beboer i 2012 tok opp et ønske om
å bygge veranda til 2-roms leilighetene i Bryn Borettslag 1
på Rykkinn, var det nok ingen som visste hvor mye det kan
komme til å bety.

I disse dager bygges og byttes det verandaer for fullt i
hele borettslaget, og det begynner å se veldig flott ut. Helt
knirkefritt er det aldri å gjennomføre et så stort prosjekt, der
mange faktorer skal stemme og mange stemmer høres. Men,
sommeren 2020 kommer det nok til å bli yrende aktivitet og
høy trivselsfaktor på de nye, flotte og romslige verandaene
på Rykkinn.

Byggeaktivitet i koronatider
Entreprenørfirmaet Balco fikk oppdraget og de har jobbet hardt
for at prosjektet skulle ha fremgang, også i en arbeidshverdag
preget av korona. ABBL bistår borettslaget og seksjonsleder for
avdeling Rehabilitering, Atle Simonsen, har fulgt opp prosjektet
fra starten.
– Det går generelt bra, prosjektet fortsetter i hovedsak som
før. Vi har hatt noen utfordringer knyttet til korona-epidemien
og lå litt etter tidsskjema en periode. Jeg mener Balco har løst
dagens utfordringer på en god måte, blant annet ved å dele inn
i forskjellige mannskapsbrakker og ved at de forskjellige teamene
spiser lunsj adskilt og deler seg på forskjellige leiligheter, forteller
Simonsen.

Stort prosjekt
Det er et stort prosjekt, med endring av totalt 289 balkonger,
fordelt på 7 blokker. Samtidig søkte borettslaget om å få bytte
fra vanlige terrassedører til skyvedører.

ABBL NYTT

– Proffe samarbeidspartnere har gjort at prosjektet har hatt fin
fremdrift og vi har opplevd dem som veldig løsningsorienterte.
Alle de store leilighetene har byttet fra vanlige terrassedører
til flotte skyvedører. Det som er veldig positivt er at 75 stk.
2-roms leiligheter nå får både balkong og skyvedører og
14 hybler får balkong og skyvedør, noe som gir en helt annen
bo-opplevelse. Vi opplever at mange gleder seg over denne
flotte oppgraderingen, som vil være positiv for hele området,
sier Simonsen.

Til glede for alle
Et prosjekt av denne størrelsen krever et styre som er villig til
å stå på ekstra og heldigvis har Bryn Borettslag 1 flere som drar
lasset. En av disse er styreleder Lisbeth Mysen.
– I 2012 var det én beboer i borettslaget som foreslo at vi skulle
bygge balkong til 2-romsleilighetene. Da var flere bekymret for
at de skulle bli små. Men da kom det på bordet at vi skulle utvide
alle balkongene og få satt opp balkonger der det ikke var fra før.
For små skulle de ikke bli, sier styreleder Mysen.
– Vi tok et møte med plan og bygg i Bærum kommune, for å
finne ut om det var mulig å få bygge på. I møtet kom det frem
at det kunne være mulig. Eller, vi fikk avklart at det i hvert fall ikke
var umulig, forteller Mysen.
Senere ble det på generalforsamling besluttet at verandaene
skulle bygges på med 1.5 meter.
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– Nå er vi godt i gang med prosjektet der absolutt alle
leilighetene får balkong. Vi mener det er viktig for bomiljøene
å ha god uteplass, og at alle, også ett og to-roms leilighetene
får en romslig balkong og skyvedører. Det gir jo en helt annen boopplevelse. Vårt motto er at alle skal ha samme mulighet. Dette
kommer til å bli så fantastisk for alle som ikke har hatt balkonger
før. Selvfølgelig blir det også fint for alle som hadde balkong fra
før å få en større balkong.

Mange hensyn å ta
Med 289 leiligheter er det mange å ta hensyn til. Med et knapt
2/3 flertall på generalforsamlingen, ble verandaprosjektet
igangsatt.
– Selve utvidelsen ga ikke så mye større regning. Rehabilitering
av balkongene var uansett nødvendig, så at vi utvider og
legger til nye balkonger, ble ikke veldig mye dyrere. Husleien er
øket litt, men vi har fortsatt ikke høy husleie i forhold til andre
boligselskaper. Samtidig får jo alle boligene en verdiøkning, sier
Lisbeth Mysen.
– Mange er nå spent på å få ta i bruk de nye flotte balkongene.
Selv er jeg fornøyd med gjennomføringen av prosjektet. Vi har
fått veldig god hjelp fra rehabavdelingen i ABBL, som har bidratt
med god ekspertise og fin prosesserfaring. Jeg anbefaler alle å
få den samme oppfølgingen fra ABBL. De kjenner blokkene våre,
de kjenner boligmassen og det gjør det enklere å få gjennomført
prosjektet, sier Mysen.
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Mistet inntekt som følge av koronapandemien
– hva gjør jeg med fellesutgifter for boligen min?
Noen kan ha mistet hele eller deler av inntekten sin som
følge av koronapandemien og smitteverntiltakene. Noen
bedrifter er helt stengt og noen åpner kanskje ikke igjen.
Mange er blitt permittert, mange har mistet grunnlag for
provisjonsinntekter og tips og noen blir helt arbeidsledige.
Dette kan fort føre til utfordringer i forhold til å betale
fellesutgifter til boligselskapet.
ABBL krever inn fellesutgifter på vegne av de bolig
selskapene vi har til forvaltning, men pengene skal
ikke til ABBL og det er ikke ABBL som bestemmer over
fellesutgiftene. Det bestemmes av det enkelte borettslag
eller sameie som gjør. Fellesutgiftene skal dekke
boligselskapets forsikring, avgifter, strøm, vaktmester
etc. Siden midlene ikke tilhører ABBL, har vi heller ingen
mulighet til å gi «fritak» eller nedsettelse av fellesutgifter.

ABBL vil imidlertid være litt fleksible med hensyn til
nedbetaling over litt tid.
Bortfall av inntekter er ikke noe som skal eller kan dekkes
av boligselskapene. Dette er et område som faller inn
under det NAV skal hjelpe den enkelte med. Det er i disse
tider satt inn en del ekstraordinære økonomiske tiltak,
som skal avhjelpe problemer ved inntektsbortfall. Det er
NAV som administrerer dette. Det kan imidlertid ta tid
fra man søker NAV til de får behandlet saken og foretatt
utbetaling. Det er her ABBL kan komme inn og åpne for
en nedbetaling over tid.
Det vil nok være enklere å få en nedbetalingsløsning hvis
man samtidig dokumenterer at saken er under behandling
hos NAV.

Foto: Johnér

Komplett
ladeinfrastruktur

kr 0,-*
Har ditt borettslag ladeutfordringer?

Som totalkunde tilrettelegger vi for
elbillading på alle parkeringsplasser kostnadsfritt
Bestill en uforpliktende og kostnadsfri befaring!
Vi har et eksklusivt tilbud til borettslag som er eller blir totalkunde hos Viken Fiber. Vi byr nemlig på kostnadsfri
installasjon av komplette ladeløsninger for elbilladere! Totalkundepakken innebærer at vi monterer en standard
infrastruktur til alle parkeringsplasser i garasjen i ditt borettslag. Ved hjelp av elektriker gjør vi en befaring og
monterer etter avtale et moderne anlegg for lading av elbiler. Såfremt borettslaget er totalkunde hos oss så er
leien for anlegget kostnadsfri.
Send SMS LADING til 41670818
eller besøk vikenfiber.no
* Gjelder montering av lader på vegg ute eller inne. Minimum 25 boligseksjoner med parkeringsplass. Betaling for ladestrøm kommer i tillegg. Forutsetter at boligselskapet velger
totalkundepakken med følgende tre avtaler: TV og fiber fra Altibox, strøm fra Lyse eller Glitre og ladere fra Smartly. **569,- dersom du ikke er Lyse eller Glitre strømkunde.

ANNONSE

Fremtidens ladeanlegg for elbil på
Toppenhaug i Bærum
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- BlueTec AS og Schneider Electric har levert ladeløsning for morgendagens bilpark

Høyt og fritt på Bærums Verk ligger Toppenhaug Huseierforening. Her er det nylig etablert en
toppmoderne ladeløsning, som gir alle 141 boenheter mulighet til egen ladestasjon. – Nå er vi godt
forberedt på morgendagens bilpark, sier styreleder Eivind Lundqvist.
Av: Silje H. Bekkevold

Toppenhaug Huseierforening ønsket å gi alle enheter
mulighet til å opprette egen ladestasjon. Over 60 % av
boligeierne har allerede valgt å slå til: - Dette gir oss en
fantastisk god dekning, sier styreleder Eivind Lundqvist.
Huseierforeningen har dessuten tilrettelagt for utvidelse,
dersom behovet melder seg: - Infrastrukturen i anlegget
tåler en langt høyere kapasitet enn idag, forteller
Lundqvist.
Tenk verdiøkning
Kristoffer Seljehammer hos BlueTec AS, mener at
etablering av lademulighet er en smart investering:
–Eiere av elbil utgjør i dag ca. 43 % av markedsandelen.
Den samme gruppen representerer derfor en betydelig
kjøpegruppe, også på boligmarkedet. Boliger med
lademulighet blir med andre ord mer attraktive, sier han.
BlueTec har, i samarbeid med Schneider Electric, levert
EVlink-ladeløsningen på Toppenhaug.

Hva skjer når hele borettslaget vil lade samtidig?
Garasjeanlegg er som regel prosjektert for å gi energi
til lys og stikkontakter. Det kan skape utfordring når
mange vil lade samtidig:
- På Toppenhaug har vi unngått overbelastning av
anlegget, ved å benytte dynamisk energistyring fra
Schneider. Ladestasjonene kommuniserer med andre
laster i bygget. Enkelt forklart utnyttes energien på best
mulig måte, i forhold til hvor det er størst behov, forklarer
Seljehammer.
Rettferdig fordeling av kostnader
Det er mange hensyn å ta ved etablering av ladeanlegg,
og fordeling av energikostnader er ett av dem.
Toppenhaug har valgt Borettslad.no, som er en
skybasert betalingstjeneste. Beboer Sondre Qvist mener
at betalingsløsningen bidrar til en rettferdig fordeling:
- Det er ingen etableringskostnad eller faste utgifter
for huseierforeningen. Strømforbruket på hver enkelt
ladestasjon rapporteres inn, og sluttbruker får faktura
direkte fra Borettslad. Jeg er veldig fornøyd med
ordningen, sier han.

«Elbil-eiere utgjør en
betydelig kjøpegruppe på
boligmarkedet, med 43 % av
markedsandelen på
nybil-kjøp.”
Kristoffer Seljehammer, BlueTec AS

Sondre Qvist, elbileier og beboer på Toppenhaug, er fornøyd med
den nye ladeløsningen fra BlueTec AS og Schneider Electric.
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COVID-19

og digitale årsmøter
Torsdag 12. mars tok regjeringen viruset på alvor.
Den 27. mars var covid-19 forskriften på plass.
Regjeringen fikk midlertidig hjemmel til å fravike
våre lover, for å begrense spredning av viruset.
Antallet samtidig syke må holdes så lavt at
helsetjenesten har kapasitet til hjelpe alle.

Tiltakene som ble iverksatt, er de
kraftigste tiltakene Norge har opplevd
siden krigen. Folk ble bedt om å holde
seg for seg selv. Hjemmekontor fikk en
brå og voldsom oppblomstring. Alle
som kunne, holdt seg hjemme. Plutselig
var det nesten ingen som gikk ut for å
handle annet en det som var strengt
nødvendig. Skoler, barnehager, idrett,
kultur osv. ble stengt. Det ble gitt 14
dagers karantene for de som hadde
vært i utlandet eller vært sammen med
smittede. Alle utenlandsferier måtte
avlyses. Reiselivsbransjen og turismen er
ikke der lenger. Selv hytta ble så godt som
alle nektet å bruke. Folk ble permittert,
mistet jobben og firmaer gikk konkurs.
I helsebransjen ble de oppfordret til å
jobbe så mye de orket. Ferier ble inndratt.
Dagligvarehandelen opplevde det
motsatte. Folk hamstret og butikkene
gikk tom for enkelte varer. En annen
bivirkning kunne sees på køene til
gjenvinningsstasjonene og antallet kunder
i byggevare-butikkene. Enkelte fikk mer
fritid og ryddet hjemme eller pusset opp.
Vi som har hjemmekontor kombinert med
barnehage eller skolefrie-barn, kommer
nok til huske denne tiden lenge. På både
godt og vondt.
De første oppslagene i nyhetene er nær
sagt alltid koronarelatert. Folk blir smittet.

Og folk dør. Også i Norge. Allikevel sier
regjeringen at de har lykkes. Viruset sprer
seg sakte nok til at helsevesenet klarer å
håndtere de som trenger hjelp. Tilbake
ligger et økonomisk Norge og blør. Det vil
nok bli lenge til alt er som før.
Koronareglene har også stor innvirkning
på våre kunders avholdelse av årsmøter.
Bestemmelsene for å hindre folk i å
ha fysiske møter, gjorde at vårt råd til
kundene ble å utsette alle årsmøter.
I første omgang til 27. april, som senere
ble forlenget til 27. mai. Dette satte
mange styrer i en vanskelig knipe.
Enkelte hadde behov for å få vedtatt
vedlikehold og ikke minst den tilhørende
finansieringen. Tilbud som var innhentet
går ut på akseptfrist. Andre vil ut av
styret. Noen hadde ikke tatt høyde for at
styrehonorar ikke ble utbetalt. Regnskap
for de regnskapspliktige må sendes
regnskapsregisteret senest 31/7-20. NBBL
søkte om utsettelse for borettslag og
eierseksjonssameier. Det er foreløpig ikke
innvilget.
Regjeringen så boligselskapenes
utfordring. Men, det var aldri snakk om å
åpne for fysiske årsmøter. Vi må alle delta
på denne dugnaden for at planen skal
virke. Istedenfor ble det tillatt å avholde
digitale møter. Det ble også mulig å avgi
forhåndsstemmer. Det ble selvfølgelig

stilt spørsmål om dette var forsvarlig
og om demokratiet ble droppet for
saken. Styrene får forholdvis frie tøyler.
Det er krav om at alle skal ha mulighet
til å delta i møtet. Men ingen kan kreve
fysiske årsmøter. Regjeringen har tillit til
at styrene selv vet og bestemmer hvilken
løsning som passer best for dem, lokalt
i sitt eget boligselskap. Styret gis også
muligheten til å vurdere om en sak er
egnet til å behandles på denne måten,
eller om den skal utsettes.
ABBL har tilbudt styrene to metoder
for å gjennomføre årsmøtet. Den ene
er forhåndsstemming. Det sendes ut
en innkalling fysisk eller via e-post med
medfølgende forhåndsstemmeseddel.
Den enkelte eier må enten via e-post,
ordinær post eller manuelt, legge
stemmeseddelen i sameiets postkasse
innen en gitt frist. Metoden har åpenbare
svakheter. Det er mulig å stemme for,
mot eller blankt. Men det er ikke mulig
å argumentere for sakene. I beste fall
er det mulig å spørre styret via telefon
eller e-post. Det er heller ikke anledning
til å justere forslagene underveis. For
eksempel å foreslå et annet beløp for
styrehonorar, andre kandidater til valg osv.
Digitalt møte er den andre varianten.
Alle som vil delta, må ha oppgitt
e-postadresse eller mobil-nummer.

ABBL NYTT

Her må styret vurdere om det må gjøres
en jobb med å innhente manglende
opplysninger. Innkallingen kommer
i en e-post. Hvis det ikke er oppgitt
e-postadresse, sendes en SMS. Det gis
beskjed om at årsmøtet avholdes digitalt
grunnet koronabestemmelsene.
Pålogging skjer på https://minside.bbl.
no/ABBL/. Før eier kommer inn på «Min
side» må vedkommende bekrefte aksept
for elektronisk kommunikasjon med
styret og forretningsfører, samt bekrefte
telefonnummer og e-postadresse.
Det anbefales at møtet starter med en
«høringsperiode». I høringsperioden kan
eierne kommentere forslagene og styret
har mulighet for svare. Det er også mulig
å komme med forslag innenfor temaet
som tas opp og under valg komme med
forslag til andre kandidater. Det er ikke
mulig å avgi stemme under høringen.
Dette fordi at alle skal ha fått anledning til
å kommentere før det stemmes, og alle
skal ha mulighet til å lese kommentarene
før avstemming. Etter høringen vil det
være en pause fra noen timer opptil
et døgn. I denne perioden kan styret,
sammen med forretningsfører, vurdere
om det kom inn forslag som skal legges
inn i møtet for å kunne stemmes over.
Dette skal erstatte benkeforslag og
protokolltilførsler.

Når det åpnes for avstemming, mottar
eierne et nytt varsel via e-post/SMS. Nå er
det mulig å stemme. Alle kommentarene
og svarene er fortsatt tilgjengelige for alle
eierne. Eierne må gå igjennom punktene
kronologisk, akkurat som ved et fysisk
møte. Når du har avgitt en stemme er den
endelig. Det er ikke mulig å gå tilbake og
endre etter at stemme er avgitt. Når den
enkelte er ferdig med å avgi stemmer,
sendes det en kvittering som bekrefter
din stemmeavgivelse. Forretningsfører
får en oppstilling over alle deltagere og
avgitte stemmer. Forretningsfører og
styret får ikke vite hva den enkelte har
stemt. Protokoll utformes og legges ut
for digital signering av møteleder og
medundertegner.
Muligheten for digitalt årsmøte er utviklet
på rekordtid. Det er imponerende hva
de har fått til på så kort tid. Allikevel er
det enkelte ting som ikke var mulig å
få på plass i første versjon. Blant annet
håndterer det ikke å gi andre fullmakt
til å representere seg i møtet. Det må i
tilfelle gjøres ved at den som var tiltenkt
fullmakt, faktisk gjennomfører møtet for
deg eller sammen med deg. Det er fullt
mulig å ha med seg en rådgiver eller to.
Ingen vil merke det. Boligselskap som har
næringsseksjon, skaper utfordringer. For
det første vet vi ikke vet hvem som kan
representere selskapet. Det andre er at
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dagens versjon av digitalt møte ikke takler
avstemming med brøk, men det kommer
en løsning for dette. Ofte eies en leilighet
av flere enn en person. Da er det greit å
vite at den som først logger seg på møtet,
vil være den som avgir stemme.
Til tross for begrensning i dagens versjon,
gir et overveldende flertall positive
tilbakemeldinger på gjennomføring av
digitale årsmøter. Vårt datafirma, som
har levert produktet, kan meddele at
over fem hundre møter er gjennomført.
Det er mye, med tanke på at dette er et
tre uker gammelt produkt. Antagelig vil
boligbyggelaget også måtte avholde
sin generalforsamling digitalt. I den
sammenheng vil jeg be om at alle våre
medlemmer logger seg på
https://minside.bbl.no/ABBL/
og registrerer seg, se side 15.
Digitalt møte er noe helt nytt og trenger
litt tilvenning. Dagens versjon har sine
mangler. Men, med litt mer erfaring og
tid, kan dette bli en veldig god erstatning
for fysiske møter. En av de klare fordelene
er at ingen må møtes fysisk til et spesielt
tidspunkt. Alle kan selv velge når (innenfor
perioden) de vil logge på og avgi stemme.
Og du kan være hvor som helst i verden!
Geir Ellefsen
forvaltningssjef
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Bestill våre nye TV- og
strømme boks Get boX

Chromecast

WiFi

Bildekvalitet

Fargedybde

Chromecast

Wifi

Bildekvalitet

Fargedybde

Bestill på get.no/getbox
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Innlogging til «MIN SIDE»
Portal for medlemmer
Ved innlogging i portalen, kan du som
medlem se dine medlemsfordeler,
hente opplysninger og selv administrere
medlemskapet ditt. Gjennom portalen
kan du:
• Overføre medlemskap
•	Se status for medlemskontingent og
betalingsinfo. Her kan du sjekke om du
har husket å betale årets kontingent.
•	Medlemsblad – velge om du ønsker
å motta medlemsbladet eller ikke
• Se link til medlemsfordeler
• Gi et gavemedlemskap
• Administrere dine samtykker
NB! Vi tar forbehold om at ansiennitets
dato i portalen ikke er korrekt.
Ved kjøp av bolig i nytt prosjekt eller ved
benyttelse av forkjøpsrett, anbefaler vi
derfor at du tar kontakt med ABBL, for
å sjekke ansiennitetsdatoen.

Opprette bruker på «Min side»
For å registrere bruker på «Min side»,
gå inn på https://minside.bbl.no/ABBL/,
trykk deretter på «Registrer bruker». Du
vil da bli videresendt til et bilde som sier
«Velkommen som BBLiD bruker!». Her
taster du inn e-post eller mobilnummer
og ønsket passord og trykker «bekreft».
Du vil da motta en pin-kode, enten
på e-post eller telefonnummer (dette
avhenger av om du forsøkte å registrere
deg med e-post eller telefonnummer) for
å bekrefte din identitet.
Skulle du ikke være registrert med e-post
eller telefonnummer hos ABBL, vil du få
beskjed om at «registrering feilet» og at
vi ikke kan finne e-post/telefonnummer
registrert hos oss. Hvis det skulle
være tilfelle, kontakt ABBL på e-post
post@abbl.no for å gi oss din e-post/
telefonnummer.

Profil og samtykker
Under «profil og samtykker» vil du
se informasjon om deg selv; navn,
adresse, e-post, telefonnummer og
om du har samtykket til elektronisk
kommunikasjon med boligbyggelaget.
Trykker du på «rediger», vil du kunne
endre mobilnummer og e-postadresse.

Opplever du problemer med å logge inn, kan du kontakte oss på
post@abbl.no så hjelper vi deg.

Mobilnummer og e-postadressen
registrert her, er den vi vil bruke for
å kommunisere med deg.
Ønsker du å endre e-post/telefonnummer
du benytter ved pålogging til «Min
side», må dette gjøres ved å trykke
på «Endre påloggingsinformasjon»
under Pålogging, i boksen ved siden av
informasjonen om deg. Her kan du endre
både mobilnummer, e-postadresse samt
passord, eller slette din BBLiD Profil.

ABBLs generalforsamling vil bli
avholdt som digitalt årsmøte
ABBL tar sikte på å gjennomføre årets
generalforsamling som digitalt møte
i løpet av juni.
Hvert år foretar revisor utvelgelse av et
gitt antall medlemmer, som får anledning
til å delta på ABBLs generalforsamling.
De som trekkes ut, delegater, vil få
tilsendt varsel om at de er trukket ut til

å delta og at de har stemmerett på årets
generalforsamling. Medlemmer /delegater
vil få tilsendt innkallelse til årsmøtet. For
at ABBL skal kunne sende innkallelsen
digitalt, er vi avhengig av at du som
medlem har registrert din e-postadresse.
ABBL anmoder derfor alle medlemmer
om å ta i bruk «Min side» og registrere
kontaktopplysninger, herunder
e-postadresse.
Delegater får tilgang til årsmøtet via
«Min side», hvor det vil være et banner
øverst, som viser at du er invitert til møtet,
samtidig som det fungerer som link til
møtet. Straks stemme er avgitt på et
av punktene, er det ikke mulig å endre
avgitte stemme, akkurat som i et fysisk
møte.
Nærmere detaljer om praktisk gjennom
føring av årets digitale generalforsamling
vil bli sendt ut til de delegerte.
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NYTT OM NAVN

Hilde Raknes Bjerkseter
er ansatt som prosjektkoordinator i prosjektavdelingen.
Hun er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi ved NMBU,
med spesialisering i byggeteknikk og foretaksøkonomi og har de siste
årene jobbet som prosjektstyrer i flere større byggeprosjekter.
Hilde er 30 år, bosatt på Blommenholm og hadde sin første arbeidsdag
hos ABBL 4. mai.
Vi ønsker Hilde velkommen med på laget!

Ring 48 300 500
og få GRATIS befaring!
Utleie:

Vedkløyver • Jordfreser

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

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.

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

Som medlem i ABBL, får du 10%
på ordinære varer hos Plantebørsen.
Husk å vise frem medlemsbevis.

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

BRUK FAGHANDELEN NÅR DU SKAL ANLEGGE HAGE

sommerens
ABBL NYTT

Gjør
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HAGEKUPP på Plantebørsen!
Søndag 7. juni er det medlemsdag på Plantebørsen. Denne dagen får ABBL-medlemmer
20 % rabatt på alle varer.
Plantebørsen er stedet for alle som elsker
frodige planter og trær, og for deg som drømmer om en deilig uteplass å nyte sommeren på.
Plantebørsen har fokus på kvalitet og du finner
både eksotiske og vanlige plantesorter på hagesenteret i Lier.
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Hagesenteret har et enormt utvalg av utemøbler, pyntegjenstander, sommerblomster,
hekker, stauder, trær, flotte krukker, lysthus og
paviljonger. Du finner faktisk alt du kan ønske
deg av hagerelaterte ting.
– Det skal alltid være en gartner på jobb
og kundene skal oppleve å bli tatt godt vare på.
Vi har veldig fokus på kvalitet og service, sier
Arild Bergem, daglig leder i hagesenteret.
Plantebørsen er et frittstående hagesenter.
Bergem begrunner dette med frihet til selv
å velge hvilke planter han ønsker å dyrke frem
i hagesenteret.
– Jeg tror nøkkelen til å drive dette på en god
måte er kjærligheten til faget og til jorda.
Jeg har vokst opp med dette og jeg blir
glad av å se det spire og gro, sier han.

Gjør sommerens
beste kjøp på
Plantebørsen 7. juni.
ABBL-medlemmer får
20 % rabatt på alle varer
denne dagen.
Resten av sesongen er
det 10 % rabatt.
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«Gullhellinga»

NYE
BOLIGER

i Asker

Kun 300 meter fra Gullhella stasjon og 3,4 km
fra Asker sentrum planlegges det 30 nye
leiligheter. Boligene ligger vestvendt, med
fin landlig utsikt og gode solforhold.
Det nye boligprosjektet i Gullhellaveien
har fått navnet «Gullhellinga» og vil bestå
av totalt 30 leiligheter. Halvparten av
boligene skal selges og andre halvparten
skal leies ut til Asker-børinger under 35 år
gjennom Stiftelsen Ungdomsboliger
i Asker.

Kort om boligene
Ved planlegging av boligene er det lagt
vekt på å skape rasjonelle og gode planløsninger.

Leilighetene vil bli fordelt over 4 hus, som
vist i illustrasjonsplanen. Det blir 14 stk.
2-roms leiligheter på 42 m2 BRA og 4 stk.
3-roms leiligheter på 84 m2 BRA (over
to plan) i hus B og C, samt 2 stk. 4-roms
leiligheter på 85 m2 BRA i toppetasjen
i to av husene. Til boligene som skal
selges vil det følge med en parkeringsplass med carport på bakkeplan med
mulighet for el-bil lader.

Det er arkitektkontoret GASA om har
bidratt til å utvikle prosjektet sammen
med Bjørbekk og Lindheim Landskaps
arkitekter.

Kort beskrivelse av området
Prosjektet får en landlig og rolig beliggenhet på Gullhella. Det er lekeplasser,
fotballbane og skøytebane i nærheten.
I tillegg har man umiddelbar nærhet til
alpinbakke, tursti/skogssti, lysløyper m.m.
Gangavstand til Gullhella togstasjon,
bussholdeplass, dagligvarebutikk og
barnehage. Nær Asker sentrum som byr
på alle fasiliteter.

Hvordan selges boligene?
Boligene er tiltenkt kjøpere under 35 år,
men medlemmer i ABBL har som vanlig
forkjøpsrett og får velge etter ansiennitet
og til fast pris.
Er du ikke medlem? Ta kontakt eller gå inn
på abbl.no så hjelper vi deg med å melde
deg inn.

Gullhellinga
bygges i området
med det skraverte
feltet.

Til t
ogs

tasj

one

n

Fremdrift
Vi vil komme tilbake med nærmere
informasjon om fremdrift og salgsstart i
ABBL Nytt høsten 2020. Du vil også finne
oppdatert informasjon på abbl.no

ABBL NYTT
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NOTAT VEGETASJON:

Eksisterende vegetasjon og trær bevares
i størst mulig grad. Stedsvis etableres det
en ny beplantning med arter tilpasset det
lokale naturlandskaper.
Aktuelle arter kan inkludere:
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Stiftelsen Ungdomsboliger
i Asker er en stiftelse opprettet
av Asker kommune, som skal
tilby ungdom (under 35 år)
fra Asker mulighet til å leie
rimelige boliger. Det kreves
det minimum 5 års botid
eller fast arbeidssted i Asker
kommune for å kunne få leie
bolig. Stiftelsen har i dag flere
leiligheter i Heggedal og på
Gullhella for utleie.
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Illustrasjon: Linda Blom

114

Stian Nyblin-Austgulen
Tlf. 932 17 120

03.12.2019

nr. 2
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Gullhellinga del av gnr/bnr 61/13
Ungdomsboliger
på Gullhella
Boligene som Stiftelsen
skal leie ut
Boligene som skal leies ut vil bli annonsert
i ABBL Nytt og på abbl.no når det nærmer
seg ferdigstillelse av boligene.
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TRÆR
Acer platanoides
Populus tremula
Prunus avium
Tilia cordata
BUSKER
Empetrum nigrum
Taxus baccata
Syringa vulgaris
Viburnum opulus
KLATREPLANTER
Villvin
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Velkommen til et levende kulturhus
midt i Asker sentrum.
Vi har et variert program, med både profesjonelle, etablerte artister og lokale
amatøroppsetninger. Gjennom samarbeid med Wettre bryggeri tilbyr vi servering ved de
fleste av våre kveldsarrangementer. Asker kulturhus ligger få minutters gange fra tog og
bussforbindelser og det er gode parkeringsmuligheter i umiddelbar nærhet.

Barneforestillingen
«We are symphony»
Søndag 18. oktober
kl 13.00 og kl 14.30

ABBL NYTT
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I TILLEGG TIL VÅRT ALLSIDIGE VOKSENPROGRAM KAN VI FRISTE MED:
Matiné

Matiné
Humor

Humor
UngKultur

UngKultur
Baby 0-3 år

Baby 0-3 år
Barnevogna

Barnevogna
Poetisk pause

Poetisk pause
Nam
Matiné
Nam
Klassisk

BARNAS KULTURSØNDAG
Forestillinger og gratis kreativt verksted for
barn. I feriene arrangerer vi gratis familiedisco,
der barna kan riste løs til kule låter og såpebobleregn!
MINIMATINÉ
Forestillinger til glede for både barnehagebarn
og barn som er hjemme på dagtid. Vi viser
profesjonelle forestillinger i alle genre.
BARNAS VERDENSDAG
Gratis internasjonal familiefestival i oktober
der barna blir med på en kulturell reise.
Barnas verdensdag er Asker kulturhus sitt
største arrangement og er et fyrverkeri av
farger, lyd, mestring og gode minner.

Humor
Klassisk

UngKultur

Baby 0-3 år

Barnevogna

Poetisk pause

Nam

Klassisk

KLASSISK PÅ VENSKABEN
Egen konsertserie med klassisk musikk av
høy kunstnerisk kvalitet. Fra i år holdes den
klassiske serien på Venskaben, Askers første
kulturhus bygget i 1905.
DEN KULTURELLE BARNEVOGNA
Konsertserie for deg som er hjemme med
barn på dagtid. Konsertopplevelsen er for de
voksne, men salen er spesielt tilrettelagt med
god plass og tilpasset lydnivå for de minste.
Med lave billettpriser (barn gratis) og fantastiske artister, byr vi på flotte musikkopplevelser
for store og små.
UTLEIE - VI ELSKER FESTLIGHETER!
Asker kulturhus og Venskaben egner seg til
det meste, enten det er kurs, konferanse, event,
bursdag, bryllup, navnefest, jubileum eller
minnestund. Våre lokaler er både lyse og
moderne, klassiske og romslige, ungdommelige og fleksible. Vi har luftige vestibyler, store
og små møterom samt konferanse- og
konsertsaler. Ved interesse ta kontakt med oss
på: utleielokaler@asker.kommune.no

Flotte rammer for utleie

Følg oss på Facebook
@askerkulturhus og @barnaiaskerkulturhus
askerkulturhus.no
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MEDLEMSTILBUD
Med ABBL-medlemskap
får du rabatt på greenfee
på Ballerud Golfklubb
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9-hulls GOLFBANE

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

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

18 hull:
• Hverdager før kl. 15.00:– kr 210,- ABBL medlem, normalpris kr 275,• Hverdager fra kl. 15:00, samt helger og helligdager– 18 hull – kr 250,- ABBL medlem, normalpris kr 325,• Junior kr 100,- uansett tid
Du finner mer informasjon og booking på: www.ballerud.no
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Telefon: 67 17 17 30 - Fax: 67 17 17 31
Mobil: 901 53 448 - Mail: epost@meyer-morch.no
Ringeriksveien 189, 1339 Vøyenenga

TOTALLEVERANDØR
AV MALERTJENE
TOTALLEVERANDØR
AV MALERTJENESTE

Totalleverandør av MALERTJENESTER

Vi planlegger,
prosjekterer
og gjennomfører
totalleveran
Vi planlegger,
prosjekterer
og gjennomfører
totalleveranse
TOTALLEVERANDØR AV MALERTJENESTER

av alle
typer innvendige
og utvendige
malertjenester
ti
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
sammensam
av alle typer innvendige og utvendige malertjenester tilmed langmed
lang
erfaring
sikrer
et
godt
og
varig
resultat
for
våre k
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
og rehabilitering
• Nybygg
Samarbeid/
koordinering med alle håndverksgrupper
• Konkurransedyktige
• Konkurransedyktige
priser priser
• Utvendig
Garantiordning
gjennom MLF
• Konkurransedyktige
priser
og innvendig
malerarbeid
Gratis uforpliktende
befaring
• Gratis•uforpliktende
befaring og
tilbud og tilbud
• Tilknyttet bransjeorganisasjoner
• Telefon:
Gratis 67
uforpliktende
befaring
og
tilbud
og teppelegging
• Gulv
Konkurransedyktige
priser
1767
3017
Fax:
17 31901
Mobil:
901Mail:
53 448
Mail: epost@me
Telefon: 67
17 17 30 17
Fax:
17 67
31 17
Mobil:
53 448
epost@meyer• Samarbeid/
Gratis uforpliktende
befaring
og
tilbud
morch.nomorch.no
koordinering med 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

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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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
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Oppskrift og foto: Hilde Bringsli

Franske baguetter

Å bake franske baguetter er ikke bare-bare, men med denne
oppskriften og metoden, får du i alle fall en knasende sprø opplevelse.

Ingredienser

MATtips

(Nok til to baguetter)
Ca. 3 dl vann (30 grader)
500 gram hvetemel
15-20 gram salt
20 gram fersk gjær eller 1/2 pose tørrgjær

Fremgangsmåte
1.	Rør gjæren ut i vannet. Bland mel og salt,
og ha alle ingrediensene i en bakebolle.
2.	Elt deigen godt for hånden eller aller helst en
kjøkkenmaskin. Sett maskinen på lav hastighet
de første 4 minuttene, deretter høy hastighet
i 5-6 min.
3.	
Dekk bollen med et kjøkkenhåndkle eller plastfolie.
La deigen heve i 45 min. Deretter knar du den opp
igjen, og lar den heve i ytterligere 45 min.
4.	Del så deigen i to like deler som du former til to
boller. La dem hvile i ca. 15 min.
5.	Form bollene til baguetter. Det gjør du ved å
presse deigen flat og deretter ruller den sammen.

Tips!

6.	Legg baguettene på bakepapir og dryss over et lett
lag med mel og bruk en skarp kniv til å lage noen
skrå snitt i brødene.
7.	La dem så etterheve under et kjøkkenhåndkle
i ca. 30 min.
8.	Når stekeovnen er varm, 225 grader, sett en lang
panne med vann på nederste rille (for sprøere
skorpe).
9.	Stek baguettene i ca. 25 minutter, og dusj dem
gjerne med vann underveis (for sprøere skorpe).
10.	Er du usikker på når brødene er ferdige, bank
på baksiden. Hører du en hul lyd er de ferdige.
11. La bagettene hvile i ca. 10 min. på en kald rist.
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Opplev Bærum Kulturhus
Som følge av koronapandemien og den usikkerheten dette skaper, må Bærum
Kulturhus a vlyse alle arrangementer de neste månedene, men håper å kunne
vende tilbake til normalt drift etter sommeren og gjenåpne alle scener 11. august.
Vi minner om at ABBL-medlemmer kan kjøpe 5 billetter med 30 % rabatt til hver
forestilling.
Her presenteres noen av høstens godbiter.

Bjarte Hjelmeland
– Ja!
Det tredje humorshowet
fra «En mester i sitt fag»
Bærum Kulturhus Store Sal,
10. oktober 2020

Bjarte Hjelmeland er tilbake, denne gangen med et rungende «Ja!». I dette humorshowet byr han
på t reffende karakterer, parodier, og han er like musikalsk og morsom som før. Bjarte viser også mer
av sin personlige side i sitt tredje humorshow.
Hjelmeland har høstet flere komipriser for de to foregående showene og det har haglet høye terningkast over
hans prestasjoner. Så også denne gangen. «Ja!» har fått maxiyatzy i terningkast 5 fra Aftenposten, Dagsavisen,
VG, Dagbladet, BT og BA. «Ja takk, Bjarte» skriver VG og Aftenposten, mens Bergens Tidende kaller han
«En mester i sitt fag».
Ordinær pris kr 495,- / ABBL-pris: kr 350,-

Les mer her: Bjarte Hjelmeland
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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.

Oslo Circles er et nytt norsk barokkensemble med veletablerte og ledende musikere i
det skandinaviske og internasjonale barokk
miljøet. Musikerne finner man også igjen i
de etablerte internasjonale gruppene som
Concerto Copenhagen, Barokksolistene,
Akademie für Alte Musik Berlin og mange
flere.

Händel with Care
Barokkmesterne i Oslo Circles
tolker Händel sammen med
Marianne Beate Kielland
Bærum Kulturhus Store Sal, 24. september 2020
«Händel with care» – barokkmesterne i Oslo Circles tolker evig
aktuelle Händel sammen med Norges store sangstjerne Marianne
Beate Kielland. Georg Friedrich Händel gikk bort for 260 år siden
– kan den tysk-britiske komponisten fremdeles være aktuell? Etter
å ha hørt samarbeidet mellom barokkensemblet Oslo Circles og
mezzosopranen Marianne Beate Kielland er svaret et entydig ja.

Marianne Beate Kielland er en av Norges
ledende mezzosopraner og blant Europas
fremste konsertsangere. Hennes repertoar
spenner fra barokk til samtidsmusikk, og
hun har samarbeidet med flere av verdens
fremste kapasiteter på historiske fremførelser.
Ordinær pris kr 445,- / ABBL-pris: kr 320,-
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for ABBL-medlemmer
ABBL representerer ca 1/4 av alle husstandene i Asker og Bærum.
ABBL har, i kraft av denne brukermassen, fremforhandlet avtaler med lokale
leverandører om særlige rabattavtaler for ABBLs medlemmer. Nedenfor
presenterer vi gjeldende medlemstilbud.
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.
BEGRAVELSESBYRÅ

BILKOSMETIKK

DEKK, FELGER, LAGRING

Akasien Begravelsesbyrå AS

MICROLAKK

Asker:

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

Bærum:
Bærumsveien 375, 1346 GJETTUM
Tlf. 67 80 87 80 (døgnvakt)

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)

BYGGEVARER

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
• 	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.

EIENDOMSMEGLING

Uforpliktende samtale ved dødsfall
eller ved planlegging av egen gravferd.

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

Utstilling av gravmonumenter både i Asker
og Bærum.

Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer
og netto prisede varer

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

Avd. Vollen:
Slemmestadveien 490, 1391 VOLLEN
Tlf. 66 75 37 10
Avd. Vøyenenga:
Ringeriksveien 179, 1339 VØYENENGA
Tlf. 67 15 17 70

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.

ABBL NYTT

ELEKTRO

FLYTTING / SØPPELTAXI

Ørnulf Wiig Installasjon AS

RYDD & FLYTT

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

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

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

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.

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

Gratis grønt nummer: 800 41 150
www.ryddflytt.no

Gjelder ikke faste pristilbud / tilbudsvarer
med arbeid

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

GOLF

FORSIKRING

www.ballerud.no

OBS!
Svært gunstig innboforsikring!

Som ABBL-medlem får du gode priser på
greenfee.

Tryg
Kjøp av forsikring:
Jeff Pascual tlf. 468 43 143
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
Grunnpremie på kr 298 beregnes
pr. forsikringsavtale
Egenandel ved skade er kr 4 000

Ballerud Golf og treningssenter

Ballerud alle 1,1363 HØVIK
Tlf. 67 10 61 10 – for å bestille tid på banen

9 hull:
•	Hverdager før kl. 15:00, kr 150,- for ABBLmedlem (normalpris kr 175,-)
•	Hverdager fra kl. 15:00 samt helger og
helligdager – kr 175,- for ABBL-medlem
(normalpris kr 225,-)
• Junior kr 100,- uansett tid.
18 hull:
•	Hverdager før kl. 15:00, kr 210,- for ABBLmedlem (normalpris kr 275,-)
•	Hverdager fra kl. 15:00 samt helger og
helligdager – kr 250,- for ABBL-medlem
(normalpris kr 325,-)
• Junior kr 100 uansett tid.

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

GLASS
Glassmester 1, avd. Bærum

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

HUSK
MEDLEMSDAG
SØNDAG 7. JUNI
20% på alle varer

•	Gjør et kupp på planter
og møbler til uteplassen!
		Medlemmer får 20 % rabatt
på alle varer søndag 7. juni
(kun denne dagen).
		 Gratis vafler til medlemmer denne dagen!
• Ellers i året - 10 % på alle varer
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RABATTER for ABBL-medlemmer
KAFÉ

TEATER

MALING

Kanel Bakeri

Bærum Musikk- og Danseteater
Mini (BærMuDa mini)

Star Fabrikkutsalg

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:

08–17
09–17
10-17

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.
Barneforestillingen «We are symphony»
Søndag 18.10.2020 - kl. 13.00 og kl. 14.30

Bærum Kulturhus

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

Billetter bestilles på
www.baerumkulturhus.no
eller på tlf. 815 11 777
• 2 5 % rabatt på ordinær billettpris.
Max. 5 billetter pr. forestilling.
GREASE
Forestillingene er flyttet fra mars
til 25. – 30. august.
Alle som har kjøpt billetter til forestilling
i mars har automatisk billetter til forestilling
i august.

LÅSESMED
Trygge Rom

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

MOBILTELEFON
Mobil Fikser’n

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

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

MOBILT MINILAGER

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

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

Åpningstider: 07-17 (10-15)

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

Trygge Rom tilbyr gratis brannog sikkerhetsbefaring av boliger
og næringsbygg.

Lagerboks AS

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

SPORT

•	30 % på billetter til forestillinger
i regi av Bærum Kulturhus.
Du kan kjøpe inntil 6 billetter til hvert
arrangement.

Det gis ikke rabatt på bestillingsvarer

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

Händel with Care
Barokkmesterne i Oslo Circles tolker Händel
sammen med Marianne Beate Kielland

CERTEGO, avd. Asker og Bærum

Forestilling: 24. september 2020
Bjarte Hjelmeland – Ja!
Humorshow
Forestilling: 10. oktober 2020
For nærmere omtale av forestillingene,
se side 26–27.

NB! Rabatt gis kun ved fremvisning
av gyldig medlemskort!

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.

Frisk Asker

• 20% på ordinær billettpris
Billetter kjøpes på www.friskasker.no

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

www.bks.idrett.no/Kirkerudbakken-Skisenter
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STEIN OG HELLER

TRAFIKKSKOLE

S. Sigvartsen Steinindustri A/S

Wright Trafikkskole Asker

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

Settem Steinindustri A/S

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

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

TAKSERING
Jan-Terje Johansen
Takst & Rådgivning

Ringveien 3, 1368 STABEKK
Tlf. 67 12 41 12
www.takstsenteret.no
• 10 % på ordinær pris for takstoppdrag
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Takstsenteret

0

• 10% på ordinær pris for boligtakst

2 0 2

MED

Tlf. 970 70 684
jtjtakst@gmail.com
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INTERIØR-nytt

Fine interiørdetaljer
Tekst og foto: Hilde Bringsli

Jo mer vi er hjemme, jo viktigere er det å gjøre
det hyggelig rundt seg. Her er seks interiørtips.

Skap kontraster med ulike materialer
Et hjem blir spennende når du kombinerer ulike
materialer som for eksempel røffe overflater og myke
tekstiler. En sterk fargeklatt kan også skape spennende blikkfang, som for eksempel den røde tripp-trappstolen ved spisebordet.

Tradisjonelt møbel, ny funksjon
Lyst på forandring? Hva med å gjøre noe nytt med
bokhyllen – som for eksempel å forvandle den til et
«utstillingsvindu» for lekre sko, skjerf og vesker.

Dekorativ vegg med stråhatter
Skjøre sommerhatter trenger en trygg plass så de ikke
blir ødelagt. Henger du dem på veggen, for eksempel
i entreen, skaper de samtidig en sommerlig stemning
i huset. Fint også på kjølige dager hvor vi går og
lengter etter sol og varme.

Tapeten ingen overser
Har du lyst til å skape et lekkert, vakkert og vågalt blikkfang i
huset? Slå til og velg en tapet som alle legger merke til. Tapetser en vegg, og mal de øvrige hvis du er redd det blir for mye.
(Foto: Tapetgalleriet)

Kreativ brillesamler
Er du av dem som stadig leter etter solbrillene, lesebrillene,
sports-brillene osv. Hva med å henge dem opp i entreen?
Da vet du hvor du har dem. Et fint stativ er et lekent interiør-
element som gir rommet et personlig preg. Du kan f.eks. bruke
en kortholder som stativ.

ABBL NYTT

Lage egne bilder
Hva med å dekorere en vegg eller to med egenproduserte
bilder? Hvis du ikke synes du har talent for den slags, kan en
enkel løsning være å lage et trykk, for eksempel av et vakkert
blad fra en av stueplantene.

Gode tips til stuebelysning
Stuen er et viktig rom i hjemmet vårt. Her slapper vi av, ser vi
på tv, koser oss med familie og venner, spiser, leser – kanskje
jobber. Det er med andre ord mange grunner til at belysningen bør være gjennomtenkt og funksjonell. Er du usikker på
hvordan du bør lyssette stuen din?
Vi har snakket med belysningskonsulent Christine Wehler
Knudtzon. Her er hennes åtte tips:
1.	Utnytt dagslyset. Pass på at møbler og gardiner ikke
hindrer dagslyset i å slippe inn.
2.	Planlegg belysningen etter behov:
– Hvor trenger du godt leselys?
– Hvilke bilder ønsker du skal være lyssatt?
– Har du lyst på lys på eller i bokhyllen?
3.	Velg dimbare lamper slik at du kan variere lyset etter
behov og stemning.
4.	Tenk på samspillet mellom lys og skygge. Ikke pøs på
med mange downlights i taket, da dette gir mye og
veldig jevnt lys. Det kan fort gi et et kjedelig rom.
5.	Husk at lys på de vertikale flatene gir indirekte lys som
skaper stemning i rommet.
6.	Lys over stuebord bør henge slik at det ikke skygger for
eller gir refleks i tv-en.
7.	Ha gjerne en lampe på veggen eller et bord bak eller
i nærheten av tv-en for unngå tretthetsfølelse i øynene.
8.	Har du et mørkt område/hjørne i rommet, vil en gulv
lampe eller en vegghengt lampe med glasskjerm spre
lyset på en god måte.
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AKTUELLE TJENESTER

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.

Vil du
annonsere
i bladet?
KONTAKT:

Ring eller bestill på nett i dag!

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

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

www.hsmedia.no

FORRETNINGSFØRSEL
Et godt tilbud til boligselskaper

• 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
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Finn løsningsordet til bildet og vinn en ABBL-trillekoffert
Send løsningsforslag innen 15. juli 2020 til: hme@abbl.no og bli med i trekningen.

Kryssordforfatter: Rolf Bangseid

Vinner av kryssord i ABBL Nytt nr 1 2020: Olav Jan Støve fra Nesbru

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

Hold
deg
underholdt.
Med T-We fra Telenor kan du skreddersy din
helt egen TV- og strømmetjeneste. Velg blant
et stort utvalg av kanaler og strømmefavoritter
og få alt samlet på ett sted.
Les mer om hvordan du velger inn HBO
Nordic og annet populært innhold inn i TVabonnementet ditt på telenor.no/tv
Hold deg underholdt med TV- og strømmetjenesten T-We fra Telenor.

telenor

