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LEDER

ABBL 70 år
På et møte i Stabekk kino den
24. november 1945, ble Bærum
Boligbyggelag stiftet.
Det nystiftede BBL hadde
ingen ansatte, så forretningsførselen ble i begynnelsen
ivaretatt av OBOS og senere
av NBBL. I 1963 bestemte
Bærum Boligbyggelag seg
for å stå på egne ben.
Asker Boligbyggelag ble
stiftet ca. 15 år senere,
i april 1961.
Asker og Bærum Boligbyggelag ble
fusjonert den 1. november 1993. Dette
ble en svært vellykket fusjon, og vi har
i de 22 årene som har gått, naturlig følt
oss som ett selskap.
ABBL eies av våre ca. 16 900 medlem
mer. Alt overskudd fra virksomheten
benyttes til å styrke arbeidet med å ut
vikle nye boligprosjekter og kartlegge
medlemmenes ønsker og prioriterin
ger, slik at vi kan lage gode prosjekter.
ABBL har opp gjennom årene tildelt
ca. 16 000 nye boliger til medlemme
ne. Frem til i fjor strøk ABBL medlem
skapet til alle dem som fikk tildelt ny
selveierbolig. Det innebærer at vi over
tiden har hatt over 40 000 medlemmer,
og at nesten halvparten av disse har
fått ny bolig gjennom ABBL. Sett i
forhold til de to kommunenes folketall
er dette ganske formidabelt.
Det har etter hvert blitt svært krevende
å utvikle nye boligprosjekter. Det er
ikke uvanlig at det kan ta 10 til 16 år fra
de første planer, frem til ferdig bolig
prosjekt. Den lange planleggings- og
behandlingstiden gjør at det ikke blir
mulig for boligutviklere å reagere raskt
på økt etterspørsel. De boligene som

dreier ikke det seg bare om privatbilisme
og reisetid, men også om boligbygging
og boligpriser. Det er transportkapasite
ten som setter begrensningene for hvor
mange boliger et område kan ta. Når
høstens kommunevalg igjen har skapt
usikkerhet om Oslo ønsker ny E18, så vil
ringvirkningene først og fremst merkes
i Asker og Bærum.
Når ABBL nå markerer 70 år, må vi se vide
re enn bare nybygging. I tillegg til å skaffe
medlemmene bolig, er ABBL også en
stor eiendomsforvalter. Vi har ca. 15 500
boliger til forvaltning, og i tillegg adminis
trerer vi utleiestiftelser for ungdomsboliger, både i Asker og i Bærum. ABBL
har også en del boliger hvor det er til
knyttet forkjøpsrett for medlemmer.
Adm. dir. Erling Rein

bygges i dag, ble planlagt for 10 år siden
eller mer. Når tilbudssiden i boligmarke
det ikke klarer å holde tritt med etter
spørselen, drives prisene oppover. Både
Asker og Bærum har over de siste årene
hatt en stor befolkningsvekst, og det er
blitt en utfordring å få bygget nok boliger
til å dekke veksten. Samtidig er bare drøyt
3 % av kommunenes arealer bebygget, så
det er ikke fullt.
Vi har i en del år hatt en utvikling hvor
det fra offentlige myndigheter har vært
mere fokus på hvordan man bygger enn
at man bygger. Regjeringen holder nå
på å forenkle et alt for tungt regelverk.
Det er bra, men hvis skal det monne, må
også kommunene i større grad være villig
til å forplikte seg. I dag kan en utbygger
pålegges å analysere og utrede en rekke
samfunnsbehov og bruke millioner på
detaljplanlegging, og så kan kommunen
velge å forkaste hele prosjektet hvis det er
enkeltelementer man ikke liker. Dette er
ikke god samfunnsøkonomi.
Offentlige myndigheter har også blitt
liggende håpløst etter med utvikling av
samferdselsløsninger. Når det er politisk
diskusjon om kostnader og behov for
utbygging av veier og kollektivløsninger,

Det var i sommer et oppslag i Budstikka
om en 26 år gammel jente som hadde
vært flink til å spare og hadde kr 300 000,i banken, og allikevel opplevde hun at det
ikke var nok for å få lån til å kunne kjøpe
bolig. I samme tidsperiode omsatte ABBL
boliger med forkjøpsrett til svært gunstige
priser.
Her har vi ikke vært flinke nok til å fortelle
unge mennesker om fordelene ved å være
medlem av ABBL. Medlemskap kan over
føres fra foreldre til barn, slik at fordelene
kan videreføres til dem som kanskje har
større behov. Vi skal bli flinkere på å kom
munisere hvem vi er og hva vi gjør.

Boligen utgjør som regel den største og
viktigste verdigjenstanden man eier.
God forvaltning og vedlikehold er av stor
betydning for den enkeltes boligformue.
Det kan ofte være vanskelig å vinne gehør
i sameier og borettslag for å øke fellesut
giftene. Boligbygg begynner å bli ganske
kompliserte med ventilasjons- og varme
systemer, elektriske installasjoner, og rør
til ikke bare vann og avløp, men til
vannbåren varme eller gass. Dette kom
mer i tillegg til det tradisjonelle vedlike
hold av fasader, tak og drenering.

|

nr. 3

|

2015

oppussingsplaner. Vi skal bygge ut disse
tilbudene og gjøre dem enklere i bruk.
Asker og Bærum Boligbyggelag er en
bedrift med sterk lokal tilknytning til
de to kommunene. Vi vil bygge på vår
lokale identitet og knytte kontakt med
flere andre lokale aktører.
Noen utbyggere avslutter prosjekter
med å rigge ned og flytte til neste pro
sjekt et annet sted i landet, noen entre
prenører, meglere eller forretningsførere
er solgt til kjeder eller til landsdekkende
virksomheter, og har derved gitt opp sin
lokale identitet. Asker og Bærum Bolig
byggelag har vært her i 70 år – og vi vil
fortsatt være lokale.

Som forretningsfører gjennomfører ABBL
vedlikeholdsbefaringer i alle boligsel
skaper og vi lager program for fremtidig
vedlikehold og oppgradering av byg
ningsmassen. Det gjør det mulig for bolig
Jeg vil derfor gratulere alle de mer enn
selskapet å foreta langtidsbudsjettering,
40 000 medlemmene som enten har
slik at kostnadene spres jevnt.
fått bolig gjennom ABBL eller som har
et medlemskap, som en dag vil komme
Det er dessverre mange som prøver
til nytte – for dem selv eller for barn og
å spare på feil sted, ved å foreslå at
barnebarn. Det er alle disse medlemme
boligselskapet skal ha en enklere
ne som er ryggraden i ABBL.
forretningsførsel eller bare regnskaps
førsel, det lønner seg ikke over tid.
Jeg vil også fremheve våre 55 engasjerte
Heldigvis har de fleste en bolig, slik at de ansatte, som gjennom sin tilknytning til
og arbeid for over 240 boligselskaper
ikke har noe akutt boligbehov. Allikevel
i de to kommunene, sterkt bidrar til
kan de få god bruk for medlemskapet
å gi Asker- og Bærum kommune sine
i ABBL. Det er knyttet en rekke rabatt
identiteter.
avtaler til medlemskapet, som medfører
at den bevisste forbruker kan oppnå
Gratulerer med de neste 70 år!
betydelige fordeler, både ved tegning
av hjemforsikring og for alle som har
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70 år

i medlemmenes tjeneste

ABBL er et andelslag eid av medlemmene. ABBLs formål er
å skaffe medlemmene bolig. ABBL utvikler, bygger, megler
og forvalter boliger i Asker og Bærum. ABBL er boligsøkernes
interesseorganisasjon i Asker og Bærum.

F

or 70 år siden, den 24. november 1945, ble Bærum
Boligbyggelag stiftet etter initiativ fra Bærum Leie
boerforening. Bakgrunnen var at da Norge tok fatt på
gjenoppbyggingen etter 2. verdenskrig var bolignøden stor.
All bygging hadde stoppet opp under krigen, og mange
manglet bolig. Det voldsomme behovet for boliger førte til
en regulering av det eksisterende boligmarkedet ved at de
som eide større boliger ble pålagt å leie ut deler av boligen
sin. Det å tvinge boligeiere til å ha leieboere var ingen god
situasjon, særlig siden huseier ikke hadde anledning til å
velge leieboer selv, men fikk fordelt den som sto øverst på
boligfordelingslisten. En slik ordning var, om enn nødvendig,
ikke populær og medførte mange konflikter. Leieboerfore
ningen tok dermed initiativ til oppstart av boligbyggelag
i kommuner over hele landet. På stiftelsesmøtet for Bærum
Boligbyggelag tegnet 87 personer medlemskap, og i løpet
av de første ti årene økte medlemsantallet til nærmere 1 000.

Bærum Boligbyggelag var blitt stort, ansvarlig og selvstendig.
I 1963 ble forbindelsen med NBBL brutt, etter misnøye med
at store deler av inntektene gikk til NBBL og ikke tilbake til
Bærum Boligbyggelags virksomhet.

I Oslo og omegn var det i etterkrigstiden trangt om plassen,
men markene omkring lå lagelig til, klar til å ta av for trykket.
Stat og kommuner la i denne perioden forholdene godt til
rette for ny bebyggelse. Bærum Boligbyggelag startet raskt
med sine planer og oppføring av Ekeberg Borettslag på
Gjønnes ble igangsatt.

Medlemsmassen og boligbehovet fortsatte å vokse og
i løpet av syttitallet igangsatte Bærum kommune, sammen
med Bærum Boligbyggelag, en gigantutbygging på R
 ykkinn.
Utbyggingsområdet på Rykkinn ligger vakkert til under
Eineåsen og består av nærmere 3 000 boenheter.

Da Bærum Boligbyggelag ble stiftet, var det OBOS som
var forretningsfører for det nye selskapet, og frem til 1952
fungerte Bærum Boligbyggelag også som et datterselskap
av OBOS. I 1952 flyttet Bærum Boligbyggelag sin forret
ningsførsel til Norske Boligbyggelags landsforening (NBBL).

Både Asker og Bærum har lenge vært attraktive områder
med stor etterspørsel etter boliger. Prisen på boliger omsatt
på det frie marked var i etterkrigstiden, som i dag, høyere
enn de fleste andre steder i landet. Mange askerbøringer
og bæringer måtte sette sin lit til det regulerte marked, der
kommunen sammen med boligbyggelaget, formidlet boliger
til rimeligere priser. Husløse som ville inn i et borettslag gikk
ikke til budkrig som i dag, men stilte seg pent i boligkø, med
medlemsbeviset fra boligbyggelaget i lanken. I perioden fra
midten av sekstitallet og frem mot åttitallet, hadde Bærum
Boligbyggelag en medlemstilstrømning på nærmere tusen
nye medlemmer per år.

Seksti- og syttitallet var gode år for boligbyggelaget med
stor tilstrømning av medlemmer. Det var enkelt og greit slik
at et medlemskap i boligbyggelaget var nærmest obligato
risk for alle som ønsket seg inn på boligmarkedet.

Kirkeveien 71 på Haslum i Bærum med 125 leiligheter

|

nr. 3

|

2015

5

6

ABBL NYTT

|

nr. 3

|

ABBL NYTT

2015

|

nr. 3

|

2015

70 år

Bondistranda er ABBLs så langt siste utbyggingsområde i Asker. Byggetrinn 1 ble i 2012 nominert
til Byggeindustriens pris Årets Bygg og ligger
vakker til ved Bondivann

Rykkinn, Bærums største boligområde, ble oppført på begynnelsen av 70-tallet

Sammenslåingen
Bolignød i etterkrigstiden etterfulgt av prisgalopp frem mot
midten av 80-tallet satte sitt preg i form av stor utbygging
i begge kommuner. Denne utviklingen tok slutt i 1987 da
Norge gikk inn i en økonomisk krise. På denne tiden hadde
Bærum Boligbyggelag flere bygg på boligutstillingen «Bygg
for fremtiden» på Bærums Verk. Byggene sto ferdig og kunne
vært solgt før krisen var et faktum, men som en del av en
utstilling var det umulig. Bærum Boligbyggelag måtte pent
vente og se hvordan markedet skulle bli når boligprosjek
tene «Lommekjent» og «Sol ute Sol inne» endelig skulle ut
i markedet. Resultatet var nedslående og det endte som et
tapsprosjekt. Det skulle ta flere år før boligbyggelaget var
økonomisk klar for nye utbygginger og det skulle en fusjon
på plass før situasjonen ble bedre.

Ekeberg Borettslag på Gjønnes er ABBLs eldste boligområde

Asker Boligbyggelag stiftes
I mai 1959 tok Asker-ungdommens kommunestyre initiativ til
et møte, hvor temaet var å danne et ungdommens Bolig
byggelag i Asker. På møtet ble det valgt et interimstyre som
skulle forberede en konstituerende generalforsamling. Etter
en interimsperiode på to år ble Asker Boligbyggelag, ABBL,
stiftet den 10. april 1961. Med en beskjeden oppstart på
24 medlemmer, økte det raskt til 133 året etter. I 1963, samme
år som lagets første prosjekt på Drengsrud sto ferdig, hadde
medlemsmassen mer enn fordoblet seg. Boligbyggelagets
første tiår var preget av stor aktivitet. De første utbyggings
områdene på Drengsrud, Blakstad, Askenga, Bjerkås, Haga
løkka og Bondibråten ble alle oppført i denne perioden.
Tolv år etter oppstart var medlemstallet oppe i 3 000, og
Asker Boligbyggelag var en betydelig aktør i utviklingen
av boligområder i Asker.

ABBL etablerte eierseksjonssamer allerede før eierseksjonsloven
trådte i kraft. Her ser vi Furu Boligsameie, som første boligsameie
i Bærum – fra 1978.

Som boligbyggelag har det hele tiden vært avgjørende å be
holde den lokale tilhørigheten. Samtidig så man både i Asker
Boligbyggelag og Bærum Boligbyggelag verdien i å være av
en viss størrelse. I Asker hadde man fortsatt mye plass å byg
ge ut og både Asker- og Bærum Boligbyggelag hadde etter
hvert en formidabel medlemsmasse som kunne ha interesse
av boligutvikling i begge kommuner. Økonomi og fordelene
med en sammenslåing av administrasjonen i de to lagene var
også viktige drivere for en sammenslåing. Fusjonen den
1. november 1993 mellom de to boligbyggelagene var den

første som ble gjennomført mellom to store boligbyggelag
i Norge, og den var en suksess.

I våre dager
Som en enhet har Asker og Bærum Boligbyggelag utviklet seg
positivt i årene frem til i dag. Boligbehovet i våre to kommuner
er fortsatt stort og stadig økende. Boligbyggelaget har i dag,
som for 70 år siden, et viktig oppdrag i å skaffe medlemme
ne bolig. Med unntak av kortere perioder med nedgang, har
boligprisene i Asker og Bærum hatt en formidabel vekst gjen
nom årene. I dag opplever vi en ny type boligkø – køen for å
komme inn på boligmarkedet. Asker og Bærum Boligbyggelag
tar denne problemstillingen på alvor og ønsker å finne løsnin
ger, slik at unge som vokser opp i dag, ikke skal være nødt til
å flytte langt fra sine nære for å finne bolig. Det bør være mulig
for ungdom som ønsker å investere i egen bolig å gjøre det på
sitt hjemsted.
Asker og Bærum Boligbyggelag jobber aktivt med å finne
gode tomter til gode priser, slik at vi kan holde kostnadene ved
en utbygging nede. ABBL ser nå også blant annet på mulig
heten for å bygge andelsleiligheter med forkjøpsrett som kan
ha en noe lavere inngangspris for kjøperne.
ABBL feirer i år 70 år i medlemmenes tjeneste og ser frem til
det videre arbeidet.
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GENERALFORSAMLING 2015

Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen ble avholdt på Scandic Hotell, Asker, 16. juni 2015.
Til stede var 47 delegerte, som viste adgangstegn.
Videre møtte styremedlemmer, administrerende direktør Erling Rein og revisor Asbjørn Næss fra KPMG as.
Møtet ble ledet av representantskapets ordfører Knut Wilsbeck.
Styrets leder, Petter Sørensen, gikk igjennom styrets årsberetning og administrerende direktør Erling Rein
presenterte resultatregnskap og balanse. Resultatregnskapet viste et overskudd før skatt på kr 5 712 390.
Etter valgene, har styret og representantskapet følgende sammensetning:

Vi tilbyr en enklere og
tryggere hverdag
Assistent Partner AS er blant de ledende leverandørene av dørautomatikk og
porttelefonsystemer til det offentlige, som NAV, offentlige bygg, skoler, kommuner
og ikke minst borettslag. Vi er også spesialister innen branndørsteknikk og
elektriske låssystemer.

Dørautomatikk
Vi leverer dørautomatikk fra GEZE, en av verden største produsenter
av dørsystemer. GEZE tilbyr markedets beste og bredeste sortiment,
med utallige valgmuligheter og tilpasninger etter ditt behov.

Porttelefon
Vi er blant de ledende leverandørene av porttelefonanlegg på
Østlandet. Vi leverer Aiphone som er et av de sterkeste merkevarene
innen området. Aiphones nye bus-baserte porttelefonsystem
er universelt utformet og dekker alle krav til TEK 10.

Adgangskontroll
HEXACT adgangskontroll er et revolusjonerende adgangskontrollsystem,
spesielt designet for bruk i leilighetskomplekser. Enkelt å installere, enkelt
å bruke, enkel oppdatering, kostnadssparende og meget høy sikkerhet.

Kontakt oss for mer informasjon på tlf. 48 10 11 00
Registrert elektroinstallatør | Autorisert teleinstallatør | post@assistentpartner.no | www.assistentpartner.no

Styret:
Petter Sørensen, styreleder
Are Njåstein, nestleder
Bjørn Korstvedt
Tove Narud
Kari Langeland
Aleksander Ekeberg, ansattes representant
Anne Solheim, ansattes representant
Varamedlemmer til styret:
1. Wenche Mjaaseth
2. Henning Ulf Hverven
3. Elisabeth Storm
4. Erik Kvam Johansen, ansattes representant
5. Toril Gildseth, ansattes representant

Foran f.v.:
Petter Sørensen,
Kari Langeland,
Tove Narud.
Bak f.v.:
Are Njåstein,
Aleksander Ekeberg,
Anne Solheim,
varamedlem
Wenche Mjaaseth.
Bjørn Korstvedt var
ikke til stede da bildet
ble tatt.

Representantskapet:
Knut Wilsbeck, ordfører
Bjørn Langvik, varaordfører
Stein Sandved Bønkan
Lars Spildo
Sonja Helén Haraldsen
Hege Lystad Sand
Håkon S. Ruud
Arve Henriksen
Gunvor Zivanic
Vararepresentanter til representantskapet:
1. Jostein Rustad
2. Vibeke Sælen
3. Tom-Erik Støa
4. Berit Hagen Johansen
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Unikt tilbud til ABBL-medlemmer
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30% på utvalgte produkter
Markiser - Duk - Interiør

For gratis befaring:

Tlf.: 04990

www.scandic.no - post@scandic.no
Gunstig innboforsikring for ABBL-medlemmer

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
kr 1.173
kr 1.785

Grunnpremie på kr 198 beregnes per forsikringsavtale.

Innbo Ekstra
kr 1.489
kr 2.145

Forsikringssummen er på 1,5 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 22 prosent rabatt.
Bruk medlemsfordelene dine
Ring oss på grønt nummer 800 33 669, så hjelper vi deg med å
velge forsikringer som passer til dine behov.
Les om dine forsikringsfordeler på www.tryg.no/abbl

Semiaden er et familiearrangement med en profil og verdier som ABBL identifiserer seg med. Å støtte arrangementet var et naturlig valg.
Fra venstre ser vi Kaja Helene Danda og i bakgrunnen Christian Dahl-Andersen som deler ut kompass til turgåere.

ABBLs deltakelse på Sandvika byfest og Semiaden
For Asker og Bærum Boligbyggelag
(ABBL) er det viktig å være tilstede der
Asker og Bærums befolkning er. Det å
treffe lokalbefolkningen ute på forskjellige
arrangementer i nærmiljøet har stor verdi
for et boligbyggelag. Engasjement i lokale
arrangementer er selvfølgelig både hyg
gelig og gøy, men det er også viktig når
man ønsker å være en sentral lokal aktør.

13. september var det familiens dag ved
Semsvannet i Asker. Semiaden er et turog aktivitetstilbud med positive naturog kulturopplevelser. Programmet er
bredt, med turløyper, poster, aktiviteter
og underholdning. Mange frivillige lag

og organisasjoner er bidragsytere til
Semiaden og ABBL er også med. I år
delte ABBL ut kompass og nøkkelring
med lys og bød på gratis innmelding.
Kompassene var veldig populære og ble
brukt mye den dagen.

Sommeren 2015 har Asker og Bærum
Boligbyggelag vært ute på stand og til
stede på flere arrangementer i Asker og
Bærum. Sykkelrittet Tyrifjorden Rundt
hadde både start og målgang i Sandvika
en solrik søndag i juni. Sykkelrittet samlet
både store og små og ikke langt fra mål
gang sto ABBL for å snakke med folk.
ABBL var også til stede på Sandvika
Byfest. Byfesten fant sted noen flotte
dager i slutten av august. Det var yrende
liv med masse folk i gatene, spennende
boder og mange flotte inntrykk. Byfesten
vokser hvert eneste år og i år ble det satt
opp teaterforestillinger, konserter, utstil
linger og barnepark elvelangs og det var
et yrende markedsliv – stemningen var
fantastisk.

ABBL støtter flere lokale tiltak og arrangement. I sommer var vi blant annet sponsor for sykkelrittet
Tyrifjorden rundt, som hadde start og målgang i Sandvika. Bak fra venstre ser vi Karianne Warp,
Anne Solheim og Johannes Rivertz.
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oppdrag fra styret. Juridisk avdeling
er viktig for et boligselskap som ABBL.
Boligretten står sentralt ved den daglige
forvaltningen av et boligselskap. Som
utbygger, forvalter og megler av bolig og
boligtjenester er det avgjørende å kjenne
lovverket samt å bistå som rådgiver for
boligselskapene våre.

u

v

n Teknisk forvaltning
– så alt går riktig for seg

w

x

1. Karianne, Aleksander og Jan-André fra juridisk avdeling. 2. Mette Heidi og Liv Oddrun jobber med planer for nye boligprosjekter.
3. ABBLs 14 forretningsførere er boligselskapenes nærmeste rådgivere og følger opp alle tiltak i den daglige forvaltningen.
4. Tor Audun fra avdeling rehabilitering er overingeniør og teknisk rådgiver.

I 70 år har Asker og Bærum
Boligbyggelag jobbet for sine
medlemmer. I dag teller antall
medlemmer omkring 16 900.
Boligbyggelagets fremste opp
drag er å skaffe medlemmene
bolig. I tillegg utvikler, oppfører,
og formidler vi boliger til med
lemmene og forvalter boliger
for boligselskaper. I ABBLs
lokaler i Kinoveien i Sandvika
jobber det i dag 55 personer
innenfor områdene forvalt
ning/forretningsførsel, teknisk,
juridisk, nybygg, rehabilitering,
eiendomsmegling, administra
sjon og ledelse.

Privatpersoner med medlemskap i ABBL
får én time gratis juridisk bistand pr år. Det
gis naturligvis også bistand utover dette,
men da mot betaling. Bistand til enkelt
personer ytes av advokat Kjell Holden.

n Boligforvaltning
– tillit er nøkkelen til et godt samarbeid
ABBL har utviklet et av landets mest
omfattende og komplette forretnings
førertilbud. Boligbyggelaget er ansvarlig
forretningsfører for 261 boligselskaper
bestående av ca. 15 500 boliger. Boligene
ligger i hovedsak i Asker og Bærum, men
noen ligger også i Oslo og Røyken.
ABBL forvaltning består av 14 forret
ningsførere. Disse forretningsførerne er
boligselskapenes nærmeste rådgiver og
følger opp alle tiltak innenfor den daglige
forvaltningen. Ansvarsområder for forret
ningsførerne er regnskap, administrativ
drift og forvaltning av boligselskapene.
Bistanden gjelder også tekniske saker,
juridiske spørsmål og inkasso.

For alle boligselskap utarbeides det en
langsiktig vedlikeholdsplan slik at alle
boligselskapene blir best mulig rustet
til å ivareta det som er eiernes største
verdi, nemlig boligformuen. ABBL har nå
også etablert en egen styreportal. Her
kan styremedlemmer i boligselskapene
innhente elektroniske opplysninger om sitt
boligselskap. Portalen inngår som en del
av ABBLs faste forretningsførertilbud.

n Juridisk avdeling
– spesialister innen boligrett
ABBLs jurister er spesialister på boligrett
og beslektede rettsområder. Juridisk
bistand frem til forliksklage/søksmål
inngår som en del av forretningsfører
kontrakten, men ABBLs advokater kan
også bistå som prosessfullmektig etter

Teknisk forvaltning utarbeider periodiske
vedlikeholdsrapporter og vedlikeholds
planer. I tillegg administrerer de alle
skadesaker og er rådgiver i tekniske spørs
mål, saksbehandling i forbindelse med
forsikringsskader, tilstandskontroller og
budsjettering av vedlikeholdsplaner. ABBL
er opptatt av å ivareta den bygningsmas
sen vi skal være forretningsfører for og
som vi forvalter, dermed er vedlikehold
og vedlikeholdsbefaring viktige oppgaver.
Avdelingen organiserer dessuten større
vedlikeholdsarbeider og administrerer
boligselskapenes forsikringsavtaler. Hvert
tredje år legges forsikringsporteføljen ut
på anbud for at boligselskapene til enhver
tid skal ha markedets beste forsikrings
tilbud.
Teknisk forvaltning administrerer også alle
skadesaker, herunder skademeldinger og
skadeoppgjør. Alle disse avtalene ligger
under forretningsføreravtalen.

n Rehabilitering
– vår fagkunnskap er vårt
viktigste verktøy
Seksjon rehabilitering bistår bolig
selskapene med teknisk rådgivning innen
for rehabilitering og større vedlikeholds
oppgaver. Dette er betalingsoppdrag som
ligger utenfor forretningsføreravtalen.
Det er viktig at boligselskapene følger
trygge rutiner når større vedlikehold- og
rehabiliteringssaker skal gjennomføres.
ABBL kan utarbeide beskrivelser, innhente
anbud og forestå kontraktsforhandlinger.
ABBL har utarbeidet standardavtaler for
totalentreprise, forenklede byggekontrak

ter og avtaler etter lov om håndverker
tjenester, som sikrer boligselskapene
trygge kontraktsforhold. Avdelingen
forestår også byggherreadministrasjon
med oppfølging av byggeplassen og
overlevering av boligene, samt oppfølging
av eventuelle reklamasjonsarbeider. I de
tilfeller det er nødvendig, kan vi også bistå
boligselskapene med byggemeldinger
og oppfølging av k ontakt med offentlige
myndigheter.
ABBL har sentral godkjenning som
ansvarlig søker og ansvarlig kontrolle
rende innenfor de fleste byggfagsklasser.

n Nybygg
– vi ser muligheter og gjør
boligdrømmer til virkelighet
ABBLs nybyggavdeling er alltid på
tomtejakt og vi oppfordrer deg til å ta
kontakt dersom du har en større tomt som
egner seg for boligbygging. Ofte finner vi
tomter som ingen andre har tenkt på som
boligområder og utvikler disse gjennom
arealplanlegging, regulering og byggesak,
frem til et ferdig boligområde. De aktuelle
tomtene har gjerne god beliggenhet og
mange muligheter.
Arealplanlegging er ofte et tidkreven
de arbeid. Fra en tomt blir påtenkt som
boligområde og frem til den kan realise
res, kan det ofte ta minst 10 år. Klarer vi
det raskere, har vi vært flinke.
ABBL er stadig på jakt etter gode sam
arbeidspartnere. Da tenker vi både på
grunneiere som ønsker bistand med å
utvikle sine tomter og andre utbyggere
som ser seg tjent med å velge ABBL som
samarbeidspartner.
Kvalitet er viktig i våre prosjekter. Samtidig
er vi opptatt av pris, ikke minst – boliger
som prismessig kan dekke boligbehovet
for ungdom i etableringsfasen. Derfor
har ABBL et tett samarbeid med de to
boligstiftelsene i Asker og Bærum som har
til formål å skaffe bygdens egen ungdom
rimelige boliger. For tiden arbeider vi med
86 rimelige etableringsboliger på Emma
Hjorth og vi håper å komme i gang med
liknende prosjekter i Asker.
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n Eiendomsmegling
– kvalitet i meglertjenester gir
gevinst for både kjøper og selger
ABBL Eiendomsmegling har formidlet et
komplett tilbud av meglertjenester siden
1983 og har lang erfaring med salg av alle
typer boliger. I tillegg til salg av selveier
boliger og nye prosjekter i egen regi, tar
avdelingen også oppdrag på prosjekt
megling fra andre utbyggere. Megler
oppgaven er veldig variert og består
i alt fra administrative oppgaver
og kontraktskriving til markedsføring, juss
og kundekontakt. Meglerne i ABBL har
lang erfaring og stort engasjement for
jobben sin. Hver dag er forskjellig og det
er stadig nye mål som skal nås.
Det å gjennomføre et godt megleropp
drag betyr selvsagt at man jobber for å
oppnå en best mulig pris. Samtidig er det
avgjørende at både selger og kjøper føler
seg ivaretatt og godt informert under
veis, slik at begge parter er fornøyd med
handelen.
Sentralt i et boligbyggelag er det at med
lemmene har forkjøpsrett ved kjøp av be
stemte leiligheter. Derfor har ABBL også
en eiendomsmegler som har spesialisert
seg på slike boligoppdrag.
I ABBL ser vi det som en styrke å ha nær
het til oppgjørsavdeling og forretnings
fører, det sikrer tilgang til opplysninger
og sikrer et godt gjennomført salg. Opp
gjørsavdelingen i ABBL har lang erfaring
i oppgjør for boligsalg og gjennom
føringen av disse.

n Administrasjon, ledelse,
it og økonomi
Selvsagt har ABBL også en dyktig
administrativ enhet, en økonomiavdeling
og ansvarlige ledere som tar seg av alt fra
daglig drift til mer strategiske vurderinger.
Økonomiavdelingen sørger for at ABBLs
øvrige avdelinger har de støttefunksjoner
de trenger. Foruten regnskap og innkjøp
har økonomiavdelingen også ansvar for
ABBLs datatjenester.
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Tørr bolig
Vi utfører skadetakst,
fuktinspeksjon og tiltak mot fukt.
Vi løser fuktproblemene i
kjeller, fritidsbolig, bygninger
m.fl. steder.

For høyt radonnivå kan være helseskadelig.
Vi løser dine radonproblemer!

Du har utfordringene vi har løsningene!
Ring oss i dag på telefon 22 29 01 01

MONTERING

SALG

UTLEIE

MÅLING

BEFARING

TILTAK

www.stoppradon.no

LBE
Byggmesterkontoret AS, Bølerveien 24, 0690 Oslo, Tlf: 22 29 01 01, Epost: post@byggmesterkontoret.no www.byggmesterkontoret.no

NYTT
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Lommedalen
Bygg og Eiendomsservice AS

Det er inngått samarbeidsavtale mellom Lommedalen Bygg og Eiendomsservice AS
og ABBL. ABBL ser positivt på samarbeidet, da rabatt på rørleggertjenester lenge
har vært etterspurt blant medlemmene.

Plaget av overvann?

LBE
Følgende avtale er inngått:
• Rørleggertjenester 10%
• VVS-utstyr og deler 10%
• Andre håndverkstjenester 10%.
Med unntak av netthandel og allerede
tilbudsvarer.
Lommedalen Bygg og Eiendomsservice
ønsker å gjøre litt ekstra for medlemmene
i forbindelse med 70-års jubileet til bolig
byggelaget.

Firmaets offisielle navn er Lommedalen
Bygg og Eiendomsservice AS (LBE).
Bedriften startet for 10 år siden i Lomme
dalen.
LBE er en familiebedrift, hvor Lillian og
Johan Fredrik Gjersøe er eiere.
LBE leverer løsninger innen byggfag.
Firmaets medarbeidere har fokus på kun
dens behov og leverer håndverk av god
kvalitet. Firmaet har gode referanser.

RØRHANDEL

Vi graver, drenerer og fuktsikrer

Etter over 25 år med graving og drenering hos huseiere, borettslag og sameier er vi gode
til å forberede, planlegge og gjennomføre gravearbeid under alle forhold og omstendigheter.
Etter avtale tar vi oss av alt etterarbeid, som asfaltering, steinlegging og annen istandsetting. Vi gir deg selvfølgelig fullverdige garantier for arbeidet vi utfører.
www.tt-teknikk.no / post@tt-teknikk.no / Tlf: 02490

Forretningen i Gamle Ringeriksvei 5 på
Stabekk, holder åpent lørdag 31. oktober.
Her kan du gjøre en ekstra god handel.
Det gis 10% rabatt på alt i butikken – også
tilbudsvarer.

Johan Fredrik Gjersøe er 5. generasjon
rørlegger med 40 års erfaring. Siden 2014
har forretningen leid lokaler av Bærum
kommune i gamle kinogården på Stabekk.
Da ble forretningen utvidet med egen rør
avdeling som har navnet RØRHANDEL og

sønnen Espen, 6. generasjons rørlegger,
kom inn i bedriften.
Forretningen har butikk/showrom og også
netthandel, se www.rorhandel.com.
For å gi kundene litt ekstra, har LBE
inngått samarbeid med Steinberg, en
tysk leverandør. De har høy kvalitet på
sine produkter og leverer mye til hoteller,
blant annet i Dubai og Singapore. Deres
produkter har blitt veldig populære, da de
skiller seg ut i design.
LBE har også avtale med danske Vipp som
er kjent for sine søppelspann.
Design er fint, men det viktigste er at lover
og forskrifter blir fulgt og at kvaliteten på
arbeid og produkter er godt. Bedriftens
ansatte får derfor jevnlig kurs.

16

ABBL NYTT

|

nr. 3

|

ABBL NYTT

2015

LBE

|

nr. 3

|

2015

17

NYTT
MEDLEMSTILBUD

PAKKEPRIS

23 798,IDA 150 DBL baderomsmøbel 150x46 cm dobbel servant, servantskap, IDA 150 speil med LED og dbl. stikk, 2 stk. VB 8003 servantbatteri og IDA 176 høyskap.

LBE har de nødvendige godkjenninger
innen sine fagområder. De har også
startet prosessen med å bli Miljøfyrtårn.

For de som ønsker å gjøre litt selv, har
eller kan forretningen skaffe en mengde
rørdeler.

I tillegg er bedriften medlem av VVS
eksperten som gjør at de har gode
markedspriser og kampanjer. Nå er det
høstkampanje.

Parkeringsplass ved siden
av bygget på oversiden.

Når man skal lage nytt bad, rehabilitere
baderom eller kjøpe nytt kjøkkenarmatur,
gjør man en investering, som skal vare i
mange år. Derfor ønskes ABBL-medlem
mer velkommen innom på en kaffe for å se
nærmere på smarte baderomsløsninger.
Med eget tegneprogram kan LBE bistå
planlegging og utforming av ditt nye bad,
etter ønsker og behov. LBE fører de fleste
av VVS-produktene som er på markedet
i dag.

Vanlige åpningstider er
mandag–fredag 8-16.

Husk ABBL-dag
lørdag 31. oktober
kl. 10.00 – 16.00!

9 309,IDA 50 Slim 50x38 cm servant, servantskap,
IDA 50 speilskap og VB 8003 servantbatteri.
Leveres kun i hvit høyglans.

13 990,Roma Dusjkabinett Pluss 90x90x211 cm
m/ termostatbatteri og justerbar toppdusj.
Velg mellom hvitt eller klart glass.

5 780,VikingBad dusjhjørne 90x90 cm m/ leddet
glassdører. Kan leveres som enkel dør eller
som komplett dusjhjørne som avbildet.

11 990,Oval badekar 180x95x60 cm. Frittstående
badekar med overløp. Avbildet med Runde
blandebatteripakke kr 4 490,- (ikke inkl.)
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Vedlikeholdsspyling kan
spare deg for store skader
og utgifter!
Såpe, mat, fett og hudrester tærer på
rørveggene og kan skape hull, skader,
samt blokkeringer i rørene. I verste tilfelle
kan kloakk flyte opp i leiligheten. Disse
problemene jobber vi med daglig.
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Slik forbereder
du hus og hytte
på høstværet

Med vedlikeholdsspyling holder du rørene
rene og åpne, du unngår lukt, blokkeringer
og uønskede «husdyr», og ikke minst
sparer du deg for store utgifter.

På tide å tømme sandfang!
Vi tømmer og rengjør sandfang og
slukrister. Fulle sandfang og slamkummer/
rister vil omsider føre til blokkering av
utløpet fra kummen. Vannet vil stige, og
dette kan få alvorlige konsekvenser for
omgivelsene og skape store skader på
eiendom og materiell.
Jevnlig tømming av kummer er viktig. En
avtale med oss innebærer at vårt firma
kommer til faste avtalte intervaller.

RING 08420 DØGNVAKT

www.gravco.no

Nå er det på tide å gjøre hus og hytte klar for høsten. Med enkle grep kan
du unngå vannskader, flygende hagemøbler og uvelkomne små gjester.
For tiden har store deler av landet flott
høstvær. Det kan være lurt å benytte den
gode værsituasjonen til å forberede hus
og hytte på at høsten etterhvert kan by
på ekstreme nedbørsmengder og kraftig
vind.
Her er tips til hva du bør forberede:
•	Sett inn hagemøbler og andre løse
gjenstander som kan ta skade av å stå
ute gjennom høsten og vinteren.
•	Har du trampoline bør denne demon
teres eller sikres tilstrekkelig slik at den
ikke blir tatt av vinden.
•	Rengjør takrenner og utvendige avløp
slik at vann lett ledes bort fra boligen.
Dette må du gjerne gjøre flere ganger
i løpet av høsten hvis du har mye trær
rundt huset eller hytten.

•	Sjekk taket. Fjern mose og se etter
at takstein/takplater ikke er løse eller
ødelagt. Ta et titt under takpannene
og sjekk om lektene ser tørre og friske
ut. Sjekk også at beslag rundt pipen og
ventiler ikke er skadet. Har du flatt tak
med belegg, bør du se etter sprekker
og frostsprengninger. Rens sluk og
avløp slik at vannet har fri vei bort fra
taket.
•	Har du store trær rundt huset eller hyt
ten, bør du sjekke hvordan det står til
med disse. Er det fare for at treet eller
store greiner vil bli tatt av neste storm
og gjøre skade på huset? Da bør disse
hugges ned.

Hold mus og rotter ute
Når det begynner å bli kaldt i været, søker
smågnagerne ly og vil inn i varmen. Disse
kan gjøre store skader på hus og hytte,
men med enkle grep kan du holde dem
ute.
•	Sikre ventiler og andre åpninger i hus
og hytte slik at rotter og mus ikke kan
komme inn. Husk at det ikke skal store
åpningen til for at de minste gnagerne
finner veien inn i varmen.
•	Unngå å stable materialer og andre
gjenstander inn mot husveggen, disse
kan fungere som stiger for mus og
rotter.
• Fjern nedfallsfrukt fra hagen.
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GRANITT, KOMPOSITT OG MARMOR

EIKSVEIEN 90

TIL KJØKKEN & BAD
Ønsker du oppgradering av ditt kjøkken?
Hva med en ny benkeplate i stein?
Vi har gratis befaring i Oslo, Asker og Bærum hver mandag og tirsdag.

Kontakt oss i dag for å bestille en hyggelig og uforpliktende befaring!

Åsaveien 91,3531 Krokkleiva
32161660/www.nsm.as/anja@nsm.as

Her kommer 6 nye boliger

Lek og trening

- for barn og voksne
Nye
kataloger

- Lekeapparater
- Fitness &
Ballspill

Søve gymløype - lek og sunn trening for alle
Produktene passer like godt både til voksne og barn, og kan brukes til lek,
fysisk aktivitet og trening. Produktene er perfekte for borettslag og velforeninger,
der beboere i alle aldre ønsker aktivitet og morro.
Grønnvoldveien 290 I 3830 Ulefoss
Tlf: 35 94 65 65 I www.sove.no

6 nye leiligheter med sentral beliggenhet på Østerås

EIKSVEIEN 90

Østerås T-banestasjon
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OM PROSJEKTET
Kun 200 meter fra Østerås T-bane stasjon, i Eiksveien 90, er det prosjektert 6 nye leiligheter.
Leilighetene ligger i eksisterende bygg, som organiseres og vil bli en del av Østerås Boretts
lag. Østerås Borettslag ble stiftet i 1967 og består totalt av 280 leiligheter.

Området er meget sentralt beliggende i rolig og barnevennlig bo-område. Leilighetene
ligger på bakkeplan og har utgang til stor platting/uteplass. Uteplassen vender mot vest.
Eiendommen ligger i et veletablert og meget attraktivt boområde på Østerås / Eiksmarka.
Sentral beliggenhet med kort vei til skoler, offentlig kommunikasjon, nærbutikk, Østerås
og Eiksmarka kjøpesentra med de aller fleste typer forretninger og servicetilbud som
bl.a. stor matbutikk, legesenter, vinmonopol, postkontor og apotek etc. Bærumsmarka
i umiddelbar nærhet med diverse rekreasjonsmuligheter sommer som vinter.
Bl.a. to golfbaner, lysløype og turløyper.
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PROSJEKTBESKRIVELSE
SELGER
Eier/utbygger: Asker og Bærum Boligbyggelag
(org. nr. 940 007 801).
ANSVAR FOR SALGET
Utbygger har engasjert ABBL Eiendomsmegling til å gjen
nomføre salget av boligene. Hit kan du henvende deg for
nærmere opplysninger om prosjektet, samtidig som du kan
få råd og veiledning om finansiering og salg av nåværende
bolig.
Ansvarlig megler Jan Erik Reenskaug, Megler MNEF.
Tlf. 481 42 802, jer@abbl.no
EIENDOMMEN / EIER OG ORGANISJONSFORM
Boligene inngår som en del av Østerås Borettslag AL, org.
nr 953 914 638, og får andelsnumre 273 – 278. Borettslaget
består av totalt 280 andeler. Borettslagets tomt er eiet og
har gnr 35, bnr 60 og 61 i Bærum kommune. Borettslaget ble
oppført i 1967.
BELIGGENHET
Eiksveien 90,1361 Østerås. Meget sentralt beliggende i rolig
og barnevennlig boområde. Eiendommen ligger i et veleta
blert og meget attraktivt boområde på Østerås/ Eiksmarka.
Sentralt, med kort vei til skoler, offentlig kommunikasjon,
nærbutikk, Østerås og Eiksmarka kjøpesentra med de aller
fleste typer forretninger og servicetilbud som bl.a. stor
matbutikk, legesenter, vinmonopol, postkontor og apotek
etc. Bærumsmarka i umiddelbar nærhet med diverse rekre
asjonsmuligheter sommer som vinter som bla. to golfbaner,
lysløype og turløyper. I underkant av 200 meter ned til t-bane
og bussforbindelse ca. 50 meter unna.
BEBYGGELSEN
Fundamentert i betong på fast grunn. Grunnmur i betong.
Øvrige yttervegger i murverk, pusset og platekledd bindings
verk. Flatt skrånende tak med antatt membrantekking el.
lignende. Blokken ble rehabilitert utvendig i 1998/99.
PLANLAGT VEDLIKEHOLD I 2015
For 2015 budsjetteres det med kr 600.000,- til løpende
vedlikehold, samt at det budsjetteres med kr 350.000,- til
rulleporter i parkeringsanlegg i Fururabben. Videre utskifting
av lamper i kjellerganger Eiksv.//Fururabben til sensorstyrte
LED-lamper med kr 115.000,-. Rehabilitering av sikringsskap
og hovedtavler samt oppussing av oppganger står på 5-års
planen for vedlikehold. Styret har derfor bestemt å reha
bilitere sikringsskap, hovedtavler for strøm samt å pusse
opp oppganger i 2015. Dette til en budsjettert kostnad på
kr 10.900.000,-, som finansieres ved låneopptak.
KOMMENDE 5-ÅRS PERIODE:
– Maling av stålkonstruksjoner.
– Rehabilitering av soilrør.

ABBL v/teknisk forvaltning har utarbeidet en vedlikeholds
rapport for Østerås Borettslag. Rapporten gjelder for mange
år fremover og antyder viktighetsgrad samt når utbedring
bør igangsettes.
FELLESKOSTNADER/FELLESGJELD
I felleskostnadene inngår. bla. offentlige og kommunale
avgifter, trappevask, vaktmester, kabel-tv, nedbetaling av
fellesgjeld, snøbrøyting/strøing, forretningsførsel. m.m.
Opplysninger om månedlige felleskostnader samt andel
fellesgjeld for den enkelte leilighet finner man i prislisten.
Grunnet rehabiliteringskostnader i kommende femårs
periode, økes fellesutgiftene med 3% fra 01.01.2016. De
opplyste felleskostnadene i prospektet tar høyde for denne
økningen.
Selskapet er ikke tilknyttet en sikringsordning som dekker
manglende innbetaling av felleskostnader. Det er ikke mulig
het for individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning).
Borettslaget har (lovbestemt) legalpanterett i andelen som
sikkerhet til de andre borettshaverne for bl.a. mislighold av
felleskostnader.
PARKERING
Hver leilighet får tildelt en nummerert parkeringsplass ute.
Ved senere salg av leiligheten følger ikke parkeringsplassen
leiligheten.
Generelle regler ved tildeling av parkeringsplass/garasje:
•	Borettslaget har 166 reserverte oppstillingsplasser, fordelt
på Eiksveien, Fururabben og Ovenbakken.
•	Garasjeanlegg finnes i Ovenbakken og Fururabben/
Eiksveien med til sammen 88 garasjeplasser.
•	Søknad om parkeringsplass og/eller garasje gjøres på god
kjent skjema og sendes styrets adresse i Eiksveien 90 C.
•	Hver leilighet tildeles etter søknad én oppstillingsplass
eller garasje (etter ansiennitet) hvis man har bil. Leien for
parkering og garasje blir innkrevet sammen med felles
utgiftene.
	Tildeling vil kun skje til den som har eller umiddelbart plan
legger å anskaffe egen bil. Har man ikke bil, mister man
oppstillingsplass eller garasje. Imidlertid er det flere som
disponerer mer enn én bil, og det forsøkes å etterkomme
ønsker om flere oppstillingsplasser hvis mulig.
Man må regne med ventetid for tildeling av garasje.
Biloppstillingsplass koster p.t kr. 100,- pr. mnd.
SPORTSBOD
Til hver leilighet vil det medfølge en sportsbod på ca. 5 kvm.
Se leilighetoversikt.

EIKSVEIEN 90

EIKSVEIEN 90

Arealet var tidligere lokale for Eiksåsen MS-Senter, men ombygges nå til moderne leiligheter.
Størrelsen varierer fra ca. 102 kvm. til 52 kvm.
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Etasjeplan Eiksveien 90

N

Leilighetsoversikt med bodfordeling.
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P.ROM 66 m2
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P.ROM 49 m2
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P.ROM 49 m2
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LEILIGHET 273
BRA: 102,5 m2
P.ROM : 99 m2
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PROSJEKTBESKRIVELSE

AREALANGIVELSER
Prislisten oppgir både BRA (bruksareal) og P-rom. BRA-
arealet for en bolig er arealet innenfor boligens omslutten
de vegger, inklusive innvendige vegger.
Bruksarealene i prospektet beregnes etter NS 3940:2007.
P-rom angir nettoareal av alle primære rom i boligen inn
vendig, inklusiv innvendige vegger. Bod inngår ikke i P-rom.
De enkelte arealer kan variere innenfor +/- 5 prosent.
TILVALG
Det vil bli åpnet for tilvalgsmuligheter, men på grunn av
kort byggetid vil tilvalgsmuligheter være begrenset. Man
kan blant annet velge blant kjøkkenleverandørens modeller,
hvitevarepakker og alternative fliser på bad.
FREMDRIFT
Forventet byggestart for boligene er 1. kvartal 2016, med
forventet ferdigstillelse/ innflytting ca. 8 måneder etter
byggestart. Tidspunkt for endelig overlevering av leilig
hetene vil bli gitt med 4 ukers varsel. Dette forutsetter at
forbehold i forbindelse med byggestart blir frafalt innen
1. kvartal 2016.
FORBEHOLD I FORBINDELSE MED BYGGESTRART
•	Selger tar forbehold om at offentlige godkjenninger av
byggearbeidene foreligger innen 1. kvartal 2016
•S
 elger tar forbehold om at det innen 31.12.15 er solgt
boliger som tilsammen utgjør minst 60 % av totalverdien.
Selger er bundet av avtalen dersom forbeholdet ikke blir
gjort gjeldende innen 14 kalenderdager etter utløpet av
fristene.
GENERELLE FORBEHOLD I BYGGEPERIODEN
• 	Det tas forbehold om endringer av størrelsen
på offentlige avgifter og gebyrer.
• 	Alle opplysninger i prospektet er gitt med forbehold om
rett til endringer som er hensiktsmessig og nødvendig,
uten at den generelle standarden forringes.
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PROSJEKTBESKRIVELSE
• 	Innvendige rørføringer fremgår ikke i sin helhet
av interiørillustrasjoner og plantegninger.
	Nedforinger, dragere, søyler, sjakter og innkassinger
i himling fremkommer ikke på tegninger i prospektet.
Detalj prosjektering kan endre eventuelt vist omfang.
KJØPEKONTRAKT
Avtalen er regulert av Lov om avtale med forbrukar om
oppføring av ny bustad mm. (bustadoppføringslova).
BETALINGSBETINGELSER
•	10 % av kjøpesummen forfaller til betaling ved varsling av
byggestart. Innbetalingen må være fri kapital, dvs. at det
ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som med
fører at selger ikke kan disponere over beløpet.
• 	Rest kjøpesum 90 % + omkostninger forfaller til betaling
før overlevering.
• 	Eventuelle tilvalgsbestillinger forfaller til betaling senest
30 dager etter inngått tilvalgskontrakt.
• 	Hjemmelsovergang skjer etter overtakelse og fullt
innbetalt oppgjør.
• 	Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til §47 garanti
er stilt, eller hjemmelsovergang er tinglyst, forutsatt at
beløpet ikke overstiger et ½ R (rettsgebyr).
• 	Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst
hjemmelsovergang eller mot garanti for tilsvarende beløp
jf. Bustadoppføringslova §47.
OMKOSTNINGER
I tillegg til kjøpesummen påløper følgende omkostninger:
• Tinglysing av hjemmelsovergang kr 525,• Tinglysing pr. panterettsdokument kr 430,• Pantattest kr 202,Omkostningene forfaller til betaling før overlevering.
Det beregnes ikke dokumentavgift ved overdragelse av
andelsleilighet i borettslag. Det tas forbehold om endringer
i satsene for rettsgebyr.
LIGNINGSVERDI
Da boligen selges som nybygg under oppføring, er
ligningsverdi ikke beregnet. Kjøper må påberegne at
ligningsverdi vil fastsettes til ca. 30 % av kjøpesum.
VIDERESALG AV BOLIGEN/KONTRAKTEN
Det vil ikke bli tillatt å videreselge boligen før den enkelte
kjøper har overtatt boligen og fullt oppgjør er innbetalt til
selger.
SKISSER OG ILLUSTRASJONER
Alle skisser og 3D-illustrasjoner i prospektet er animerte og
gir ikke et eksakt uttrykk for hvordan prosjektet vil fremstå
ved ferdigstillelse.

MÅLESTOKK
Tegninger i prospektet er nedfotografert og må derfor ikke
benyttes som grunnlag for bestilling av møbler.
FORKJØPSRETT
Ved senere overdragelse av leilighet har andelseierne
i borettslaget, dernest andelseiere i boligbyggelaget
– utpekt av boligbyggelaget, forkjøpsrett.
Dersom flere andelseiere i borettslaget ønsker å gjøre
forkjøpsretten gjeldende, skal styret utpeke den forkjøps
rettsberettigede etter følgende poengkriterier:
•
•
•
•

Husstandsmedlem over 18 år – 4 poeng
Husstandsmedlem fra 7 til 18 år – 3 poeng
Husstandsmedlem fra 0 til 7 år – 2 poeng
Botid i borettslaget – 1 poeng pr. kalenderår

ENERGIMERKING
Energimerke G.
ADGANG TIL UTLEIE
Etter lov om burettslag nr. 39, 06.06.2003, § 5-3 til 5-10 har
andelseier anledning til å fremleie boligen inntil 3 år med
godkjenning fra styret, dersom andelseier har bodd
i boligen minst ett av de siste to årene.
HUSDYRHOLD
Husdyrhold er ikke tillatt. I spesielle tilfeller som f.eks.
førerhund eller «innedyr» og etter skiftlig søknad, kan
dog styret fravike forbudet.
VEDERLAG
Selger har inngått følgende avtale med ABBL Eiendoms
megling:

Ved poenglikhet vil avgjørelsen skje ved loddtrekning
Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når en andel går
over til ektemake, til andelseiers eller ektemakensslektning
i rett opp- og nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk
står i samme stilling som livsarving, til søsken eller til andre
som i de siste to årene har tilhørt samme husstand som den
tidligere eier. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjel
dende når andelen går over på skifte etter separasjon eller
skilsmisse, eller når et husstandsmedlem tar over andelen
etter bestemmelsene i husstandsfellesskapsloven § 3.
AVBESTILLING
Kjøper er ansvarlig for selgers merkostnader eller tap som
følge av evnt. avbestilling etter bustadoppføringslova.
Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i sin helet.

Provisjon kr 20 000,- inkl mva pr. leilighet, totalt kr 120 000,inkl mva.
HVITVASKING
Megler er pliktet i henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11
om tiltak mot hvitvasking mv. å gjennomføre legitimasjons
kontroll samt innberette mistenkelige pengeoverføringer.
ANDRE FORBEHOLD/ SÆRSKILTE OPPLYSNINGER
På grunn av begrensede dimensjoner på det sentrale
el-anlegget, vil det ikke bli mulig med induksjonstopp
på komfyr.

Her kommer 6 nye boliger

EIKSVEIEN 90

EIKSVEIEN 90

LEILIGHETENE
– KVALITET OG STANDARD
Innvendige vegger leveres med hvitmalt overflate. Taket
leveres med hvitmalt overfalte. Gulvene i leiligheten, med
unntak av våtrom, leveres med lakkert eikeparkett.
Bad leveres med fliser på gulv og vegger. Vaskerom leveres
med fliser på gulv og hvit fuktbestandig overflate på vegg.
Kjøkkeninnredningen er fra Sigdal eller tilsvarende og leve
res med hvite glatte fronter i MDF kvalitet med håndtak i
stål. Benkeplate i laminat (avrundet). Kjøkkenet er forberedt
for integrert komfyr med hel benkeplate samt komfyrskap.
Kjøkken viser kun omfang. Endelig kjøkkenutforming vil bli
detaljprosjektert av kjøkkenleverandør. Det blir normalt god
dekning av stikkontakter.
For nærmere beskrivelse av hvert rom, vennligst kontakt
megler. Romskjema vil bli vedlagt kjøpekontrakt.
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SLIK FORDELES BOLIGENE
Leilighetene selges til faste priser. Boligene fordeles etter ansiennitet blant ABBL sine
medlemmer som har søkt innen fristen.
Andelseiere i Østerås Borettslag har fortrinnsrett ved tildeling av disse boligene, mot at de
stiller sin nåværende bolig til disposisjon for de øvrige medlemmene i boligbyggelaget.
Dersom flere andelseiere i borettslaget ønsker å gjøre forkjøpsretten gjeldende, utpekes den
forkjøpsrettsberettigede etter følgende poengkriterier:
•
•
•
•

Husstandsmedlem over 18 år – 4 poeng
Husstandsmedlem fra 7 til 18 år – 3 poeng
Husstandsmedlem fra 0 til 7 år – 2 poeng
Botid i borettslaget – 1 poeng pr. kalenderår

Ved poenglikhet vil avgjørelsen skje ved loddtrekning
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SØKNADSFRIST
Alle søknader må være utfylt på søknadsblanketten «Eiksveien 90», som er
trykket på nest siste side i bladet. Søkere som ikke overholder søknadsfristen,
kan ikke senere påberope seg prioritet. Slike søkere må i så fall stille bak
de som har søkt i rett tid. Medlemskap må være tegnet senest innen utgangen
av søknadsfristen.
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PRISLISTE
Eiksveien 90
Leil.
nr.

Pris

Andel
fellesgjeld
estimert
pr. 01.01.16

Totalpris
inkl fellesgjeld
og omkost.

Felleskost.
pr. mnd.

P-plass
pr. mnd.

Sum
felleskost.
pr. mnd. inkl
p.plass

50

5 400 000

104 188

5 505 345

3 033

100

3 133

49

19,5

2 650 000

54 996

2 706 153

1 602

100

1 702

57

54

19,5

2 800 000

57 814

2 858 971

1 684

100

1 784

2

52

49

19,5

2 650 000

54 996

2 706 153

1 602

100

1 702

U

2

57

54

19,5

2 800 000

57 814

2 858 971

1 684

100

1 784

U

2

70

66

19,5

3 450 000

71 547

3 522 704

2 033

100

2 133

Etasje

Antall
rom

BRA
m2

P-rom
m2

273

U

3

102,5

99

274

U

2

52

275

U

2

276

U

277
278

Terrasse
m2

Søknadsfristen er satt til: Fredag 06.11.15
Søknadsfristen gjelder både for andelseiere i Østerås Borettslag og de øvrige
medlemmene av ABBL. Etter søknadsfristens utløp vil søkerne bli invitert til et valgmøte.
Utkast til kjøpekontrakt med alle vedlegg vil sendes ut i forkant av møtet.

SELGE BOLIG?
Få et forsprang med
din lokale ekspert

VALGMØTE
• Valgmøtet er planlagt gjennomført tirsdag 17.11.15
• På valgmøtet vil først andelseiere i Østerås borettslag, dernest de øvrige medlemmene
i ABBL kunne velge bolig i ansiennitetsrekkefølge.
• Nærmere informasjon om valgmøtet vil bli gitt i invitasjonen.
• Ved tildeling av bolig blir medlemskapet i ABBL knyttet til andelen i Østerås Borettslag.
Skal det registreres to eiere av boligen, må den som ikke allerede er medlem i ABBL også
tegne medlemskap.
KJØPEKONTRAKT
Etter valg av bolig signeres en avtale/aksept som er bindende for begge parter. Samtidig
setter man opp en dato for kontraktsmøte. Hver enkelt kjøper innkalles til kontraktsmøte,
hvor endelig kjøpekontrakt blir underskrevet.

Megler MNEF Jan Erik Reenskaug
tlf. 48 14 28 02/ 67 57 40 72
E-post: jer@abbl.no

Ta kontakt for en uforpliktende verdivurdering av din bolig.
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I tillegg vil ABBL kunne benytte Bærum
Kulturhus’ lokaler til arrangementer, møter
og konferanser. Dere vil også se ABBLs
logo på Bærum Kulturhus’ trykksaker og
digitale media fra januar.

- Vi er svært glade for å kunne samarbeide
med ABBL, uttaler kulturhussjef Morten
Walderhaug. Bærum Kulturhus presente
rer artister av ypperste norsk og inter
nasjonal klasse og tilbyr et mangfoldig
program som passer alle aldersgrupper

For barn 3–11 år, og barnslige voksne.
Medvirkende: Marianne Krogness
og Karoline G. Herlofsen.

Forestillinger i 2016 kan kjøpes allerede nå
og for å feire avtalen tilbyr vi deg også tre
flotte arrangementer til ABBL-pris i 2015:

Bærum Kulturhus, Store Sal: 5. november, kl. 19.30.
Verk av Beethoven, Grieg og tradisjonell norsk folkemusikk.
Som eneste norske musiker noensinne fikk Ragnhild Hemsing BeethovenRing prisen i 2013. Prisen er tidligere tildelt størrelser som dirigenten
Gustavo Dudamel og fiolinisten Lisa Batiashvili, og er en stor anerkjennelse.
Ragnhild begynte å spille fiolin og hardingfele da hun var fem år gammel. Hun er musikalsk tospråklig og kombinerer gjerne den klassiske
musikken med folkemusikktradisjonen. I 2011 ga Ragnhild ut debut
albumet «YR» akkompagnert av Tore Espen Aspaas. Albumet har
fått svært gode kritikker nasjonalt og internasjonalt.
Før konserten inviterer vi til førsnakk om Beethoven og hans
musikk ved Christian Borch. 18.30 på Foajéscenen.
Priser (inkl. serviceavgift):
Ordinær pris: kr. 395,- / ABBL-pris: kr. 280,-

Les mer og bestill billetter til alle
forestillinger på: www.baerumkulturhus.no

2015
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Molly & Partner har ikke bil, men de har både sykkel
og trillebår. Klokke klarer de seg uten. De har ikke
penger heller, men det pleier alltid å ordne seg.
Nesten hver dag raser det nemlig ut masse godteri
fra et hull i veggen bak sofaen. Godteriet bruker de
til å bytte til seg alt de trenger. Seks egg og en liter
melk for eksempel, for en pose seigmenn, en kålrabi
for fire sure skrikerunger, og en gang fikk de en stålampe(!) for en pose ostepopp og tre melkesjokolader.
– Molly & Partner lover at livet blir totalt forandret for
de som kommer og hører på.

og interesser. Kunst- og kulturopplevel
ser blir dessuten enda bedre når man
deler dem med familie, gode venner eller
kollegaer. Hvorfor ikke dra på konsert med
hele borettslaget? Her er mulighetene
mange. Jeg ønsker dere varmt velkom
men og ser fram til å utvikle samarbeidet
med ABBL fremover.

Klassisk konsert med Ragnhild Hemsing, fiolin
og Tor Espen Aspaas, klaver.

|

Bærum Kulturhus, Foajéscenen, 28. nov. kl. 14.

ABBL har nylig signert en s amarbeidsavtale med Bærum Kulturhus. 
Avtalen har v irkning fra 2016 ut 2018.
Som medlem i ABBL kan du velge
blant over 100 forestillinger årlig.
Billettene kjøpes direkte fra
www.baerumkulturhus.no,
eller i Bærum Kulturhus.

nr. 3

Barne- og familieforestilling:
Molly & Partner «Jeg vil heller
danse på bordet».

ABBL og Bærum Kulturhus
inngår treårig samarbeidsavtale
Dette innebærer at medlemmer av ABBL
og tilknyttede boligsameier får 30% rabatt
på billetter til forestillinger i regi
av Bærum Kulturhus.

|

Priser (inkl serviceavgift):
Ordinærpris: kr 130,- / ABBL-pris: kr 95,-

Medlemsfordel

MEDLEMMER AV ABBL FÅR 30% RABATT på billetter til forestillinger arrangert
av Bærum Kulturhus. Du kan kjøpe inntil fem billetter per forestilling. Billettene kan
kjøpes direkte fra www.baerumkulturhus.no eller i Bærum Kulturhus (tir.–lør. 11–16).
ABBL-medlemskort må kunne fremvises ved kontroll. Forestillinger i 2016 kan
kjøpes allerede nå. I 2015 kan du kjøpe tre forestillinger til ABBL-pris.

Julekonsert med Pust …seks stemmer.
Bærum Kulturhus, Store Sal, 11. desember kl. 19.30.
Meditativt, stemningsfullt og evig beroligende - vokalsekstetten PUST har sunget sammen i 12 år, og har et solid fotfeste.
I 2011 ga de ut albumet «Julero» som ble en av de mestselgende norske juleplatene det året,
og ble belønnet med et tosifret antall terningkast 5 og 6 i norsk presse.
De siste årene har de hvert år hatt ca 50 konserter
og opptredener. Konsertertscener i Taiwan,
Frankrike, Tyskland og Russland er besøkt, og
i tillegg til omfattende aktivitet her hjemme.
Med sitt juleprogram lar de publikum synke
inn i en fredfull og harmonisk verden av idyll og
ettertenksomhet. De har et svakt anstrøk
av leken uro som kribler under de lekre arrangementene og i tekstene. Pust står selv bak flere av
de nye sangene som utfyller det ellers velkjente
julerepertoaret. Dette blir vakkert.
Priser (inkl. serviceavgift):
Ordinærpris: kr. 395,- / ABBL-pris: kr. 280,-
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Ring 815 00 004
og få gratis befaring!
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ABBL medlemmer
sparer penger

MATtips
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Oppskrift: Rikard Strand. Foto: Hilde Bringsli

Gjennom samarbeidet mellom Lefdal Installasjon AS og
Asker og Bærum Boligbyggelag AL har du som medlem
fordeler. Vi gir deg rabatter som virkelig monner:

20% på våre materialpriser
10% på våre timepriser

MATtips

Til ditt hjem tilbyr vi blant annet:
• Elektriker -alt av el-installasjoner og service

-30%

• Energisparing -råd for lavere strømregninger
• EL-sjekken -kontroll av ditt el-anlegg

UTVALGT SOLSKJERMING

-30%
GARASJEPORTER

Få gratis befaring med gode tips og råd, egen produksjon
på Kløfta og opptil 15 års garanti. Markisemannen/Lunex
leverer til alle typer boliger, borettslag og næringsbygg.

w w w. l e f d a l . n o

02514

Velkommen til vårt showroom ved Østre Aker Vei 215 i Oslo!

Popovers

Dette er en frokostoverraskelse – et morsomt
og spennende alternativ til pannekaker.
Popovers kan fort bli en favoritt, særlig
hos de minste.

Vi gir deg LIVSTIDSGARANTI

Slik gjør du:

SIGVARTSEN
STEININDUSTRI
Asker & Bærum VaktmesterKompani

Renhold
Gartnertjenester
Garasjefeiing/vasking
Mindre flytteoppdrag
Bortkjøring av søppel

GRAVSTEINER

NAVNETILFØYELSER OG OMARBEIDELSER

Ingen fordyrende mellomledd
Oslo-distriktets største utvalg
• Ring og få tilsendt GRATIS katalog
• 12% rabatt ved henvisning til annonsen
• Alle prisklasser
•
•

67 15 00 88
post@abvk.no - www.abvk.no

AVD. GRORUD: TRONDHEIMSV. 457, OSLO. TLF: 22 80 30 70
AVD. SANDVIKA: INDUSTRIV. 10, SANDVIKA. TLF: 67 52 10 30
WWW.SIGVARTSEN.NO

• Alt blandes.
• Pensle små ildfaste former, ca. 8 cm i diameter,
med smør.
• Fyll dem ca. 2/3 fulle med røren.
• Stekes på 225 grader i ca. 30 minutter.

Ingredienser
2 egg
2 dl melk
1 dl hvetemel
1 dl fint speltmel
Litt salt
Smør til formene

Tips!
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- maskiner og utstyr til kildesortering

For et ryddig og
pent utemiljø
Anne Marie
Nesse Knudsen

BEHOLDERHUS

Ved kjøp av bolig – bruk

FORKJØPS
RETTEN!

NEDGRAVDE CONTAINERE

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe
bolig ved bruk av forkjøpsrett.
Forkjøpsretten kan benyttes ved kjøp av andelsleilighet
i tilknyttede borettslag. Her finner du boliger i alle størrelser
fra 25 – og opp til 100 m2.

Tilknyttede andelsboliger
er andelsboliger som ligger i borettslag tilknyttet ABBL.
For å kunne bli eller være andelseier av en slik leilighet,
må man være medlem av boligbyggelaget.
Ved overdragelse har først andelseierne i borettslaget og der
nest de øvrige m
 edlemmene av boligbyggelaget forkjøpsrett.

Hvordan benytter jeg meg av forkjøpsretten?
Forkjøpsrettsboligene utlyses i Budstikka hver mandag.
De blir også lagt ut på ABBL’s hjemmeside: www.abbl.no.
Fordelen ved å kjøpe bolig på forkjøpsrett, er at du slipper
å delta i budrunden. Isteden kan du, etter at budrunden er
avsluttet, vurdere om du ønsker å gå inn i høyeste bud. Er det
flere medlemmer som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten,
avgjøres retten etter ansiennitet i boligbyggelaget.

Vi har flere løsninger for et hyggeligere utemiljø.
Se våre hjemmesider eller kontakt oss i dag!

For mer informasjon om bruk av forkjøpsretten, ta kontakt med
vår saksbehandler

Anne Marie Nesse Knudsen – tlf. 67 57 40 69

EnviroPac er Skandinavias ledende leverandør på maskiner
og utstyr til kildesortering. Salg og service i hele landet!
Tel. 06130 • kundeservice@enviropac.no • www.enviropac.no
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Rabatter for ABBL-medlemmer

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

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

■

MED

L

EM

RT

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

25 % på Husebykjøkken
10 % på garderobe

5

2 0 1

SKO

KULTUR

Nedenfor presenterer vi de medlemstilbud som gjelder for 2015.

Adv. Kjell Holden
Kinoveien 3 A, 1337 SANDVIKA
Tlf. 95 78 15 15 – www.kjellholden.no
Bistand uten kostnader - begrenset til 1 time.

BYGGEVARER
ASKER TRELAST A/S (XL BYGG)
Avd. Asker:
Skytterveien 121, 1386 ASKER
Tlf. 66 77 19 00
- Trelast 15 %
(gjelder ikke impregnerte materialer
og innvendige paneler)
	- Maling 10 %
- Byggevarer 15 %
Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer
og netto prisede varer
Avd. Vollen:
Slemmestadveien 490, 1391 VOLLEN
Tlf. 66 75 37 10
Avd. Vøyenenga:
Ringeriksveien 179, 1339 VØYENENGA
Tlf. 67 15 17 70

EIENDOMSMEGLING
ABBL Eiendomsmeling
Kinoveien 3 A, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 57 40 50
www.abbl.no
Rabatt kr 3 800,- ved salg av bolig.

ELEKTRO
Ørnulf Wiig Installasjon AS
Slependveien 48,
Postboks 93, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL
Tlf. sentralbord: 67 57 20 20
Tlf. serviceavd.: 67 57 20 40
www.wiig.no
	- 25 % på lyskilder, glødelamper, lysrørtennere,
kompaktlysrør, lavvoltlamper (Philips, Osram)
- 20 % på armaturer/ovner (Glamox/Nobø)
gjelder ikke tilleggsutstyr
- 55 % på hele kartonger av lyskilder
- 20 % på installasjonsmateriell, kabler,
brytere og kontakter

FARGEHANDEL

FLÜGGER
Avd. Asker: Asker & Bærum Handel
Askerveien 61, 1384 ASKER
Tlf. 66 90 60 90 – E-post: post@flugger-asker.no
Avd. Bærum: Flügger Farve
Rødskiferveien 1 (Kolsås senter), 1352 KOLSÅS
Tlf. 67 17 05 00

GRATIS TILKJØRT VED MINIMUMSORDRE
KR 1 000 inkl. m.v.a.
Søppeltaxi: 15 % rabatt
Søppel bortkjøring fra kr 1 000,+ 2,70 pr. kg inkl. mva.
Fra 3 m3 til 12 m3 kassebiler

30 % på billetter til forestillinger
i regi av Bærum Kulturhus.
Max. 5 billetter pr. forestilling.
Arrangementer 2015
til ABBL-pris (se omtale s. 30-31):
Klassisk konsert med Ragnhild
Hemsing og Tor Espen Aspaas
Forestilling: 5. november kl. 1930

FORSIKRING

OBS! Svært gunstig innboforsikring!

FF-Farve Grini
Grini Næringspark 2, 1361 ØSTERÅS
Tlf. 67 14 74 00

Tryg
Jeff Pascual tlf. 965 09 571

Molly & Partner
«Jeg vil heller danse på bordet»
Forestilling: 28. november kl. 1400

FF-Høvik
Ramstadsletta 12, 1363 HØVIK
Tlf. 67 11 07 26

Grønt nummer: 800 33 669

Julekonsert med Pust
Forestilling: 11. desember kl. 1930

Flügger Farve
Jens Rings vei 30, 1357 BEKKESTUA
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
Besøk oss også på: www.flisekompaniet.no
20 % på fliser og lim
Behjelpelig med tilpassing av fliser.
Utlån av for. fliskutter, kr 10,- pr. dag.

(ved kjøp av forsikring)

(ved melding om skade, endringer i avtale osv.)

www.tryg.no/abbl
	- Innboforsikring (forsikr.sum 1 500 000):
Ekstra dekning:

Kr 1 489*

* priser gjelder i Asker, Bærum og Røyken
(Grunnpremie på kr 198 beregnes pr. forsikringsavtale).

- Inntil 22 % rabatt på øvrig skadeforsikring
- Rabatt på el-sjekk
- Egenandel ved skade er kr 4 000

GARDEROBE
Garderobe-Mannen AS
Billingstadsletta 11, 1396 Billingstad
Tlf. 67 53 10 90
www.garderobemannen.no
Måltilpassede skyvedørsfronter
Innredninger

35 %
30 %

Eller Garderobe-Mannens beste
kampanjerabatt på det aktuelle tidspunkt.

FLYTTEEMBALLASJE /SØPPELTAXI
RYDD & FLYTT
Postboks 16 Alnabru Bedriftssenter
0614 OSLO
Tlf. 22 21 77 35
Gratis grønt nummer: 800 41 150
E-post: rydd@online.no
www.ryddflytt.no
15 % rabatt på flytteemballasje:
- Flytteesker - Bokesker - Bobleplast
- Silkepapir - Plastsekker - Pakketape

NYTT
MEDLEMSTILBUD!

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

Disse firmaer 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 abbl.no
ADVOKATBISTAND

Vi tilbyr gratis brann- og sikkerhetsbefaring
av boliger og næringsbygg.

KJØKKEN

GLASS OG RAMMER
Bærum Glassmesterforretning A/S
Bærumsveien 300, 1344 HASLUM
Tlf. 67 53 71 10
E-post: webmail@baerumglass.no
www.baerumglass.no
10 % på glass og speil til bygningsformål samt innramming.
Gjelder ikke faste pristilbud / tilbudsvarer
med arbeid

Bærum Musikk- og Danseteater
(BærMuDa)
Billetter bestilles på tlf. 815 11 777
eller www.baerumkulturhus.no
Billetter kan også kjøpes i døren fra en time
før forestillingen starter.
25 % rabatt på ordinær billettpris.
Max. 5 billetter pr. forestilling
«Mysteriet om Edwin Drood»
Forestilling i perioden
28. oktober–8. november (se side 41)

LÅSESMED / BOLIGALARM /
PORTTELEFON
trygge rom as
Bærumsveien 473
1351 Rud
Tlf. 67 80 80 80
E-post: oppdrag@tryggerom.no
Trygge Rom finner du på Rud,
vis a vis Dønski VGS,
i bygget der Byggholt/JM Bygg holdt til.
Åpningstider: 07-17 (10-15)
10 % på lagerførte brannskap, våpenskap,
verdiskap og dataskap
15 % på låsrelaterte produkter
20 % på nøkkelkopiering
25 % på postkasse-, ringeklokke- og dørskilt

NB! Rabatt gis kun ved fremvisning av gyldig
medlemskort!

LÅSESERVICE
Låseservice AS
Låsgruppen AS, avd. Asker
Kontor og verksted:
Billingstadsletta 14, 1396 BILLINGSTAD
Tlf. 66 77 81 00
15 % på materialer regnet på pris eks. m.v.a.

MALING
Star Fabrikkutsalg
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,
strier og tapeter.

MARKISER
SCANDIC markiser – persienner – interiør
O. H. Bangs vei 51, 1322 HØVIK
Tlf. 04990
www.scandic.no
- 15 % på interiør
- 20 % på utvendig skjerming

MINICRUISE
Stena Line Norge AS
Postboks 764 Sentrum
0106 OSLO
JuleCruise, se side 38–39
- Reise tur/retur Oslo - Frederikshavn i
standard 2-sengs lugar uten vindu
- Julebuffé på utreisen
- Frokost
- Lunsjbuffé
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STEIN OG HELLER
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
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
- Ring og få tilsendt GRATIS KATALOG
(alle prisklasser)
- Stor utstilling innendørs
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.

TAKSERING
Jan-Terje Johansen Takst & Rådgivning
Tlf. 970 70 684
jtjtakst@gmail.com
Boligtakst -10% på ordinær pris
Takstsenteret
Fagertunveien 1, 1357 BEKKESTUA
Tlf. 67 12 41 12 - Fax: 67 12 50 77
www.takstsenteret.no
Takstoppdrag -10 % på ordinær pris

Pris fra kr 690,- pr. pers. med 70 % rabatt
på REISE og LUGAR.

VVS

Bestill gebyrfritt på
www.stenaline.no/abbl70

Lommedalen Bygg- og Eiendomsservice AS
Gamle Ringeriksvei 5, 1369 Stabekk
Tlf. 67 13 75 76

Ved bestilling på telefon 02010 kommer det et
ekspedisjonsgebyr på kr 150,-.

MOBILT MINILAGER
Lagerboks AS
Cecilie Thoresens vei 3, 1153 OSLO
Tlf. 22 56 56 00
www.lagerboks.no
10 % på korttidsleie av lagerboks
20 % på langtidsleie (1 år el. mer) av lagerboks

37
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kontakt@rorhandel.com
www.rorhandel.com
Mandag-fredag 8-16
Rørleggertjenester
VVS-utstyr og deler
Andre håndverkstjenester

10 %
10 %
10 %

Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer og netthandel.

Husk ABBL-dag!
Lørdag 31. oktober, kl. 10–16
Se side 15–18
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Avbrekk i julestria
I forbindelse med at ABBL er 70 år, ønsker Stena Line å invitere til
JuleCruise, der alle ABBL-medlemmer får 70 % rabatt på reise og lugar.
Julebordperioden er fra torsdag 19. november til 20. desember.

Et avbrekk i julestria
Senk skuldrene og la hverdagens stress
bli hjemme. Ta med venner og familie og
kos deg med et 24 timers JuleCruise på
en julepyntet Stena Saga. Bytt ut stressende handlegater, snøslaps, kulde og
taxikø. Spis heller godt med julemat, gjør
unna julehandelen i Taxfree-butikken og
nyt at det er kort vei «hjem» til lugaren.
Om bord på Stena Saga kommer man lett
i julestemning med underholdning, jule
shopping og juleshow med mange kjente
og kjære artister.

Underholdning
Masse gode artister går om bord på Saga
i løpet av julebordperioden.

24.11.15: MARIANNE ANTONSEN:

Mat og drikke
Julebordbuffeen inneholder alt hva et
julebord skal, med noe for enhver smaksgane. Ribbe, pinnekjøtt, lutefisk m.m. og
alt tilbehør som hører julen til. Vin, øl og
mineralvann er inkludert og glem ikke å
spare plass til dessertbordet som fylles
med riskrem, karamellpudding, kranse
kake og mye mer.
Morgenen etter ankommer man Frederikshavn klokken halv åtte. Man kan da
ta en rask tur i land, eller bare slappe av

Marianne Antonsen har gjennom sin lange karriere trollbundet sitt publikum med
sin særegne, mørke stemme. Antonsen
har mottatt Spellemannprisen og er stemmen bak den norske versjonen av «Livets
sirkel» fra Disney-klassikeren « Løvenes
konge». Hun har også representert Norge
sammen med gruppa Just 4 Fun i den
internasjonale finalen i Melodi Grand
Prix. Med seg har hun sin faste pianist
Bjørn Halstensen, sammen har de øvd
inn hverandres mest kjente og kjære låter
og egne tolkninger av kjente coverlåter.
Sommeren 2015 var Marianne med i sommershowet «World of music» på Oseberg
Kulturhus i Tønsberg med Hanne Krogh,
Helene Bøksle og Tre Tenorer.
Marianne Antonsen I Beat for
Beat https://www.youtube.com/
watch?v=y-V4z2ubHvI

C

JuleCruise inneholder:
Reise tur/retur Oslo – Frederikshavn
i Standard 2 sengs lugar uten vindu

Pris fra kr 690,- pr. pers med 70 %
rabatt på reise og lugar.

• Julebuffé på utreisen
• Frokost
• Lunsjbuffé

Bestill gebyrfritt på
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www.stenaline.no/abbl70

Ved bestilling på telefon 02010 kommer det et ekspedisjonsgebyr på kr 150,-.

om bord. Nyt en lang frokostbuffé servert
i restaurant Taste. Den ligger helt foran
i skipet, og man får en fantastisk utsikt til
utseilingen fra Frederikshavn klokka kvart
over ni.
Fremdeles er det mange timer igjen av
reisen. De kan man for eksempel bruke
på spa. Her kan man nyte avkoblingen
kroppen behøver i de 2 timene entreen
gjelder for. I relax-avdelingen har man en
fantastisk havutsikt og her kan man slappe
av i boblebad på dekk, teste flere ulike
badstuer og ligge i relax-stolene. Helt
foran på dekk 9 får man en panorama
utsikt gjennom enorme vinduer to dekk
under kaptein-broen. Det lønner seg å
pakke med badetøy - så man kan benytte
alle fasilitetene på det 750 kvadratmeter
store anlegget.

|

01.12.15: FRIKK HEIDE –STEEN
FRIKK HEIDE-STEEN - Sinatras Jul
Frank Sinatra blir av mange sett på som
storbandsjangerens «grand old man», og
med nærmere 70 album og rundt 300
singler på samvittigheten har han etterlatt seg mange spor for ettertiden som
vi vil kunneglede oss over i lang tid.
Dette er utgangspunktet for konserten « Sinatras jul», en julekonsert
som spinner rundt Frank Sinatras
julemusikk og -tradisjon. I desember
2015 er det 100 år siden Sinatra
ble født, og i den anledning
fremfører Frikk Heide-Steen
sammen med 6-mannsbandet «The
Evening Band»

kjente amerikanske julesanger i splitter
nye og ungdommelige arrangementer:
«White Christmas», «I’ll be Home for
Christmas», «Winter Wonderland» og
«Santa Claus is Coming to Town» for å
nevne noen. Ikke bli overrasket om du får
noen av Sinatras øvrige klassikere med på
kjøpet også! «Sinatras jul» er en helaften
med unge, fremadstormende musikere
som hyller tidligere tiders juletradisjoner,
og gjør dem til sine egne.
Frikk – MPG 2014 https://www.youtube.
com/watch?v=v7Wmfjd_9YE
Frikk – Sinatra https://www.youtube.com/
watch?v=UoZLsQGFHOw

On Love». Hun har utdannelse fra Teaterhögskolan i Gøteborg og har gjort hovedroller i Norge og Sverige, i musikaler som
«We Will Rock You, Les Miserables, Cats,
Trollmannen fra Oz og Spamalot» Aftenpostens Mona Levin skrev om Reidun etter musikalsuksessen Spamalot : «Reidun
Sæther har alvoret, formatet, den komiske
timingen og en gudegitt stemme. I lange
perioder er det hennes show, hun er en
magnet for øyet og øret.»

08.12.15: STEINAR ALBRIGTSEN
Steinar Albrigtsen betrakter sitt 25-års
jubileumsalbum «THE SAILOR» og sin
jubileumsturné «FRA A TIL NÅ» som en
feiring av den musikalske reisen han fortsatt befinner seg i. Albumet og turneen er
en hyllest til publikum. Låtene er håndplukket fra tidligere backkataloger og fra
nyskrevet materiale. Albrigtsen tar deg
ikke bare med tilbake, men han inviterer
deg også med videre…
https://www.youtube.com/
watch?v=Isq8zbjUb_o

15.12.15: Reidun Sæter
Reidun Sæther er kjent for å ha en av
Norges aller beste sangstemmer. Med
sitt enorme stemmeomfang, formidlings
evne og musikalske bredde har hun i flere
år trollbundet publikum med både på
scenen og gjennom et stort antall tv opptredener som i Beat for Beat, Stjernekamp
og i Melodi Grand Prix med hiten «High

I tillegg til dette er det i ukedagene forskjellige gode danseband som spiller opp
til dans. Når helgen nærmer seg, kjøres
det i gang med ulike coverband som
skaper fullt liv på dansegulvet, i tillegg til
DJ og ikke minst showgruppen Appearance som har et juleshow de kjører torsdag,
fredag og lørdag i julebordperioden.

BarMuDa
presenterer
ABBL er et medlemsblad for Asker og Bærum
Boligbyggelag.
Bladet distribueres fire ganger i året til boligbyggelagets
medlemmer og husstander hvor ABBL er forretningsfører.
Samlet opplag for ABBL nytt er ca. 26 000 eksemplarer,
noe som dekningsmessig stiller oss på linje med de store
abonnementavisene i vårt område, Aftenposten og 
Budstikka.
Bare personlige medlemmer av ABBL kan benytte seg
av medlemsfordelene.
Ønsker du å bli personlig medlem,
må du melde deg inn i ABBL.
Det koster kr 675,- (300,- i innmeldingsavgift og 375,årskontingent)

Huskelriasstjeen :

Gjenvinning
Vi leverer container til deg når
du trenger det. Og henter
den igjen når du vil.
Raskt og rimelig.

-Rydde ga
-Klippe busker
ller
je
k
i
p
a
k
s
e
t
s
a
K
-Rydde loftet

Vi leverer container til
deg når du trenger det.
Og henter den igjen
når du vil. Raskt og
rimelig.

Tlf

07855

Igjen og igjen og igjen...

www.franzefoss.no

Igjen og igjen og igjen...

92,5x132 franzefoss.indd 1

14-11-11 15:53:53

Alt i glass og glassarbeider
Du har prosjektene, vi har løsningene!

15%

Medlemsrabatt

Dusjvegger, glass over kjøkkenbenk, rekkverk, energiglass, speil, dører og vinduer.

Ring oss i dag, eller send en mail, og be om et godt tilbud

Ring: 67 15 44 50
post@haugensglass.no

- Fagkunnskap gir trygghet

Tekst og musikk: RUPERT HOLMES
Regi og Koreografi: CHRISTER TORNELL og NINA LILL SVENDSEN
Musikalsk ansvarlig: EIRIK BØHN BERNTSEN
norsk oversettelse: CHRISTIAN RANKE
Basert pa et manus av teatergruppen Fuglane

Billetter:

WWW.BAERUMKULTURHUS.NO
Tlf:

815 11 777

Stottet av Barum Kommune og Akershus Fylkeskommune

|

|

(max. 5 billetter
pr. forestilling)

BESTEMMER
LØSNINGEN
PÅ...

BESTILLE
CONTAINER!!!

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

www.franzefoss.no
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NYTT OM NAVN

Hilde Myrhagen
er ansatt som ny forretningsfører i forvaltningsavdelingen. Hun tiltrådte stillingen
17. august.
Hilde har jobbet i ABBL i ti år og har etter et halvt år fravær, kommet tilbake til
oss. Hun er 37 år gammel og er diplomøkonom med spesialisering i økonomi
styring og investeringsanalyse fra BI. Videre er hun autorisert regnskapsfører,
og har altså lang erfaring i som forretningsfører.
Hildes arbeidsoppgaver i ABBL vil være driftsansvar for boligselskaper, med tett
oppfølging av deres regnskap/budsjett, bokføring, årsavslutning, deltakelse på
sameiermøter/generalforsamlinger og oppfølging/veiledning til styrene i deres
arbeid.

Roy Arnesen
tiltrådte stilling som ingeniør på teknisk forvaltning 1. juli.
Han er 52 år gammel, og har i flere år jobbet i Coor Service Management, der
han har vært ansatt som prosjektleder og avdelingsleder bygg. I stillingen hadde
han mye kontakt med ABBL og kjenner således store deler av bygningsmassen
vi forvalter. Roy vil bli et verdifullt tilskudd med sin lange erfaring i faget og gode
byggetekniske forståelse.

FORRETNINGSFØRSEL
Et godt tilbud til boligsameier
• ABBL er forretningsfører for ca. 15 500 boliger i Asker, Bærum,
Røyken og Oslo Vest

Roys arbeidsoppgaver vil primært være å bistå våre boligselskaper ved
skadesaker, samt besvare byggetekniske spørsmål

Yvonne Jessen Bakke
er fra 15. mai ansatt i vikariat som sentralbordsmedarbeider.
Yvonne er 43 år gammel og har i mange år jobbet som sekretær i administra
sjonen på Dønski Videregående Skole. Hun har også erfaring fra takserings- og
eiendomsmeglerbransjen. Yvonne er oppvokst i Bærum og kjenner derfor Asker
og Bærum godt.
Hennes primære arbeidsoppgave i ABBL vil være å bemanne vårt sentralbord.

• Våre samvittighetsfulle forretningsførere sørger for at boligselskapene
får den oppfølging de trenger
• ABBL tilbyr, foruten vanlig forretningsførsel, teknisk og juridisk bistand,
revisjon og inkasso

SKYVEDØRSGARDEROBER

• Vi kan også forestå prosjektledelse og byggeledelse av større
vedlikehold- og rehabiliteringssaker

Vi leverer komplette garderobeløsninger i hele spekteret fra det enkle til
drømmen om eksklusive Walk-in løsninger, og til alle rom.
Garderobe-Mannen garanterer personlig oppfølging og ABBL tilbud med
svært konkurransedyktige priser. Velkommen til en hyggelig handel!
Bestill et hjemmebesøk i dag på www.garderobemannen.no
www.garderobemannen.no

Tlf. 67 57 40 00 | www.abbl.no
Lørenskog 67 53 10 90 - Ammerud/Oslo 22 80 42 80 - Asker/Bærum 67 53 10 90 - Ski 64 96 33 10

GARDEROBE-MANNEN
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INTERIØR-nytt

En dags forvandling
Tekst og foto: Hilde Bringsli

Mange overvurderer tiden det tar å tapetsere eller male en vegg eller to.
Saken er at du fint rekker å tapetsere eller male ferdig i løpet av en dag.
Flere malingtyper er overmalbare på noen timer, så selv
to strøk får du til, om du starter tidlig.

Gjør klart dagen før

Inspirasjon!
Nettsider
• Rom123/idebank
• Ikea.no
• Dutch Design Only
• Designlykke.no
• Pinterest.com
Blogger
• www.kreativ-i-tet.blogspot.no
• frufly.blogspot.com

Litt forberedelser bør du imidlertid gjøre
unna dagen i forveien. Skal du male, start
med å vaske veggen med salmiakk slik
at du fjerner smuss og fett og sørger for
et optimalt underlag. Legg fram det du
trenger for å gjøre jobben - tapet, lim,
maling, pensler og annet utstyr, og ta ned
eventuelle bilder og hyller fra veggene.
Det er også smart å legge ut gulvdekke
og maskere rundt lister og vinduer.

Male eller tapetsere

Skal du tapetsere bare en vegg, kan du ta
lim på hele veggen og sette opp tapet
lengdene fortløpende. Hvis du er nenn
som på hånden, trenger du ikke fjerne
listene. Er du usikker, bør du fjerne listene
og legge tapetet helt opp til kanten av
taket. En fin finish mot listverk og hjørner
får du ved å bruke fugemasse av akryl.
Selv om du kan tapetsere overalt, passer
ikke all tapet til alle rom, så sjekk bruks
området.

Tapet er inn for tiden, og tilfanget er
nærmest ubegrenset. Kanskje du skal
våge deg litt utenfor komfortsonen, velge
en tapet med spreke farger, eller mønster?
Spenstige valg kan gi rommet en helt ny
dimensjon. Angrer du, er det ikke verre
enn at du tapetserer over.

Kort tørketid

Før var malearbeidet en tidkrevende pro
sess på grunn av lang tørketid. Nåtidens
maling tvinger deg nærmest til å male
raskt og effektivt hvis resultatet skal bli
bra. Så ikke stopp underveis for å ta en
lengre telefon, i alle fall ikke hvis du maler
trepanel. Et tips for trepanel er for øvrig å
gå over med en såkalt fordriver til slutt, da
sikrer du en glatt overflate.
Nyttig verktøy når du skal male er pens
ler og ruller av høy kvalitet, beregnet for
akkurat det underlaget du skal male. Spør
i en fargehandel hvis du er usikker på hva
du bør velge. Det kan også være lurt å
kjøpe et forlengerskaft dersom du skal

«opp i høyden». Nødvendig verktøy når
du skal tapetsere er svamp, tapetkniv, rulle
for lim og tapetbørste. Tips til tapetsering
finner du blant annet på ifi.no

Interiørdetaljer

Det er en velkjent sak at interiørdetaljer
som blant annet lysestaker, puter og
bilder bidrar til rask fornyelse av et rom.
Et par fargerike puter og lys i matchende
farge er ofte nok.
Trenger du inspirasjon til å komme i gang,
kjøp deg et interiørblad, ta deg en tur
innom noen interiørbutikker, eller surf
på nett.
Vi har også noen tips til deg!

Husk at medlemskapet ditt i ABBL
gir deg 20 prosent på maling,
malerverktøy og tapet hos FLÜGGER.
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AKTUELLE TJENESTER

EL-INSTALLASJON OG SERVICE • MASKINENTREPRENØRER
FARGEHANDLERE • RØRLEGGERE • VAKTMESTERTJENESTER
TAKSERING • MALERE • ETC.

ABBL NYTT

TAKSTMENN I KONTORFELLESKAP

Telefon 67 12 41 12

og anbefaler
utbedringstiltak.

www.wiig.no

post@mycoteam.no
www.mycoteam.no

67 57 20 20

Søker er andelseier i Østerås Borettslag
Søker er medlem i Asker og Bærum Boligbyggelag

¨
¨

Medlemsnummer: ..........................................................
Boligsøkers navn:.............................................................................. Fødselsdato/år: ....................................

Tette Rør?

Adresse: ...........................................................................................................................................................

Døgnvakt
67Rør?
56 48 48
Tette
Tette
Rør?

Postnr./sted: .....................................................................................................................................................

Tette
Rør?
Tette
Rør?
Tette
Rør?
Tette
Rør?
Døgnvakt
67
Døgnvakt 6756
5648
4848
48

�Høytrykksspyling/døgnvakt
Døgnvakt
67
56 48
4848
48
Døgnvakt
67 56
56
48
48
Døgnvakt
67
�Rensing
av
jernledninger
�Høytrykksspyling/døgnvakt
�•Høytrykksspyling/døgnvakt
Høytrykksspyling/døgnvakt
�Rehabilitering
vann
og 56
avløpsledninger
Døgnvakt
67
48 48
Høytrykksspyling/døgnvakt
��Rensing
av av
jernledninger
�Høytrykksspyling/døgnvakt
�•Rensing
jernledninger
�Høytrykksspyling/døgnvakt
Rensing av
av jernledninger
�
Rensing
av
jernledninger
�Rørfornying
uten
graving
Vi utfører alt innen
av
vann
ogogog
avløpsledninger
�Rehabilitering
av jernledninger
��Rensing
avvann
vann
avløpsledninger
�•Rehabilitering
Høytrykksspyling/døgnvakt
Rehabilitering
av
avløpsledninger
�Rensing
av jernledninger
Rehabilitering
av
vann
og
avløpsledninger
��Rehabilitering
av
vann
og avløpsledninger
�•Rørfornying
uten
graving
uten
graving
��Rørfornying
Rensing
av
jernledninger
�Utbedring
av
drenering
Rørfornying
uten
graving
�Rehabilitering
av
vann
avløpsledninger
Rørfornying
graving
��Rørfornying
uten
graving
Rehabilitering
av
og og
avløpsledninger
rørleggerarbeid�TV-inspeksjon
�•Utbedring
avvann
drenering
��Utbedring
avuten
drenering
Utbedring
av
drenering
�
Rørfornying
uten
graving
�Rørfornying
uten
graving
�Utbedring
drenering
Utbedring
avavdrenering
�•TV-inspeksjon
��TV-inspeksjon
TV-inspeksjon
Utbedring
drenering
��TV-inspeksjon
�•Graving
med egen �Graving
�Utbedring
avavdrenering
TV-inspeksjon
Graving
��Graving

Døgnvakt
67 56 48 48
Tette Rør?

�TV-inspeksjon

Telefon: ............................................................

Epost: ...............................................................................

Nåværende eier av medlemskapet (fylles kun ut dersom medlemskapet skal overføres til boligsøker):
Navn:.................................................................................................. Fødselsdato/år: ..................................

��Graving
�Graving
�TV-inspeksjon
Graving

�Graving

Prioritering av boligtype (angi leilighetsnr.) (Prioriteringen er kun ment å være veiledende)

Vann og Avløpsteknikk AS

Vann og
Avløpsteknikk
AS
Slependveien
33 - 1338 SandvikaAS
Vann
og
Avløpsteknikk
Vannog
og
Avløpsteknikk
AS
Vann
Avløpsteknikk
AS
Vann
og
Avløpsteknikk
AS
Slependveien
33
1338
Sandvika
www.vat.no
Vann
og
Avløpsteknikk
www.vat.no
Slependveien
-•1338
Sandvika
Jongsalleen33
5, 1338
Sandvika
Slependveien
33
1338
Sandvika AS

www.baerumror.no
Nesveien 19 - 1344 Haslum

Slependveien 33 - 1338 Sandvika

www.vat.no
Slependveien
1338 Sandvika
Slependveien
3333- -1338
Sandvika
www.vat.no
www.vat.no

1. pr. ........................................ 2. pr. ........................................ 3. pr. .....................................................

www.vat.no
Vann og Avløpsteknikk
AS
www.vat.no
Slependveien 33 - 1338 Sandvika

www.vat.no

HER
kunne DIN
annonse
stått

Treff lokalmarkedet
i Asker og Bærum
på hjemmebane!

Vann og avløpsteknikk-59X80.indd 1

Kontakt oss nå for
et godt tilbud på annonsering

ANNONSESALG:
Pb 80, 2260 Kirkenær
Tlf. 62 94 10 30
Din trygghet på lekeplassen
www.aktivareal.no
Tlf: 418 57 788 – 22 36 07 00

2015

Kryss
av for en av følgende
SØKNADSSKJEMA
KLØVER 7

E-post: stig.a@bbv.no, tlf.: 67 15 19 30,
adr.: Løxaveien 15, 1351 Rud

www.takstsenteret.no
post@takstsenteret.no

serviceavdeling.

|

EIKSVEIEN 90

Ventilasjon bolig
Teknisk service og filter
Ventilasjon næringslokaler
Blikkenslagerarbeider
Varmegjenvinning
Takomlegging

TAKSTSENTERET
består av
NTF-autoriserte takstfirmaer.

rabatter på våre produkter og
og
Biologer
gir svar!
installasjonsarbeid.
installasjonsarbeid.
Nøytrale råd uten
••
økonomisk
interesse
Sjekk
av
ditt
el.anlegg
Sjekk av ditt el.anlegg
i sanering.
Rehabilitering
av ditt
ditt
Rehabilitering av
sikringsskapet
sikringsskap
Lystyringer
Vi utfører:
Lysstyringer
Varmestyringer
ENØK
-Varmestyringer
skadeutredning –– ENØK
Tl f: 46 9 75 50 0
Smart
hus
- dokumentasjon
Smart hus Forskningsveien 3b
Alarmer - Porttelefon
Pb 5 Blindern
- prøveanalyser
Alarmer – Porttelefon
0313Oslo
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mugg,alt innen
sterkstrøm og svakstrøm.
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Som
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Som
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www.hsmedia.no
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Skal boligkjøpet helt eller delvis finansieres ved salg av nåværende bolig?

JA

¨

NEI

............................................................................................................................
søkers underskrift

SØKNADSFRIST: FREDAG 06.11.15
Blanketten sendes:
ABBL Eiendomsmegling
Postboks 405 - 1302 SANDVIKA
Telefax: 67 54 73 55
Epost: post@abbl.no

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

Sørg for nok kapasitet
til alle i husstanden.
Med Bredbånd 50 kan alle i familien strømme filmer og musikk, spille online,
surfe, chatte, snappe, twitre og mye, mye mer. I tillegg får du alle T-We tjenestene
som Start forfra, Ukesarkiv og TV-arkiv fra Canal Digital inkludert i abonnementet.
Med T-We Box får du også tilgang til TV-kanalene og opptakene dine på iPad.

Oppgrader bredbåndet ditt på canaldigital.no

