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LEDER

Et veiskille?
Nå, etter det første koronasjokket og
en gradvis normalisering, får vi igjen
påminnelser om at dette på ingen måte
er over og det vil komme flere smitte
topper. Flere land som i sommer ble
«grønne» og som vi derfor åpnet opp
for, blir igjen «røde» og vi begynner å
bli engstelige for å miste kontrollen.
Selv om det arbeides i mange land med
forskjellige vaksineprosjekter, reises det
fra faglig hold tvil om vi på kort sikt vil
kunne få en effektiv vaksine. Det pågår
en brutal kamp mellom nasjoner om å
sikre eventuelle vaksiner til egne innbyggere først. Pandemien er med andre
ord ikke over og det kan ta flere år før
vi har tilstrekkelig og effektiv vaksine. I
mellomtiden må vi innrette oss på en
«ny normal», der vi må planlegge for
smitterisiko.
I all samfunnsplanlegging har det de
senere årene vært fokus på bedre
ressursutnyttelse for økt bærekraft.
Dette har ført til en politisk styring mot
kraftigere utnyttelse av eksisterende
infrastruktur, med fokus på urbanisering, kollektivtransport, raskere omløps
hastighet på sykehusplasser og bygg
med flerbruksfunksjoner.

I den private tjenesteutviklingen er det
i samme periode kommet forskjellige tilbud innenfor «delingsøkonomi», hvor man
kan dele på bruken av sykler (by-sykler
og el-sparkesykler), biler (nabo-bil og bil
pool), boliger (Airbnb) etc.
Spørsmålet er hvor bærekraftig dette blir
i den «nye normalen» når man skal håndtere smittevern. Kan man utnytte kapasiteten hvis man også må holde avstand, eller
fungerer flerbruk hvis man skal sørge for
rengjøring mellom brukere, for eksempel
av el-sparkesykler?
Det har skjedd en rask utvikling av
hjemmekontor, med økt bruk av video
møter etc., som vil redusere behovet
for kontorplasser, hotell og transport.
Samtidig har trenden med netthandel
forsterket seg, som medfører færre butikk
besøk. Vi ser utslagene av dette ved
mange opphørssalg og stengte bedrifter,
som resulterer i at det blir flere ledige
kontor- og butikklokaler.
I gamle dager måtte skip med pest om
bord heise gult flagg. Gult betød smitte
fare. Kanskje vi gjennom denne pandemien har kommet til et paradigme-skifte,
hvor dagens løsninger plutselig ikke

Treff lokalmarkedet i Asker
og Bærum på hjemmebane!

ER DU MEDLEM?

«ABBL nytt» – medlemsblad for Asker og Bærum
Boligbyggelag utgis fire ganger per år og har et
opplag på ca. 28 500 eksemplarer.

ABBLNytt distribueres fire ganger i året til boligbyggelagets medlemmer og til
husstander hvor ABBL er forretningsfører. Samlet opplag for ABBL nytt er ca. 28 500
eksemplarer, noe som dekningsmessig stiller oss på linje med de store abonnement
avisene i vårt område, Aftenposten og Budstikka.

Kontakt oss nå for et godt tilbud på a nnonsering.

ANNONSESALG:

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

www.hsmedia.no

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.
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fungerer? Kanskje vi er på vei – ikke bare
til det grønne, men til det «gule» skiftet?
Utleiere av både kontor- og butikklokaler
vil bli tvunget til mer kreative løsninger,
både for å få og kunne beholde leie
takere. Vi ser allerede tendensen til dette
i kortvarige pop up stores og Spacespot
(en slags Airbnb for næringslokaler). Jeg
tror også vi vil se en del ombygging og
omprosjektering for næringslokaler. Kanskje man også får en større overgang fra
næring til bolig. Dette vil kunne utfordre
kommunenes og samfunnsplanleggernes
definisjon av «sentrumsbebyggelse».
Til nå har planmyndighetene pålagt
utbyggere å bygge butikk og serveringslokaler i førsteetasjene i sentrumsområder.
Hvor bærekraftig blir det hvis det allerede er overetablering og mange ledige
lokaler? Blir det for eksempel et marked
for flere butikker, flere kontorlokaler og
nytt, stort hotell i Nye Sandvika?
Eiendomsbransjen er langsiktig. Det
kan ta 10 år og mer fra man begynner
å arbeide med planer, til man faktisk
får oppført bygget og bygningen skal
kanskje stå der de neste 50–100 år. I det
perspektivet er koronapandemien bare et
lite komma. Men, hvis det blir slik mange
eksperter tror, at denne pandemien kan
vare i flere år og at vi også må forvente
stadig nye pandemier, kan det være lurt
å tenke litt nytt.

Her i Norge har vi vært heldige. Vi merket
ikke noe til ebola, til fugleinfluensaen eller
svineinfluensaen. Utviklingen internasjonalt gjør at nye pandemier er mer sannsynlige. Det bør få konsekvenser for hele
samfunnsplanleggingen.
Kommunene i Norge har ikke hatt råd
til å takle eldrebølgen, som har medført
at det er blitt tilrettelagt for tjeneste
ytelser, som gjør det mulig for eldre å bli
boende hjemme lenger. Økt tjenesteyting
innebærer imidlertid at de eldre kommer i kontakt med stadig flere personer.
Samtidig defineres eldre også som en
helsemessig utsatt gruppe.
Det vil nok komme tiltak og systemer
som gjør at vi igjen kan håndtere utveksling mellom flere mennesker og større
menneskemengder, selv om det akkurat
nå ikke ser så lyst ut for Norway Cup, New
York maraton eller Olympiske leker. Det
er ikke sikkert at vi kan fortsette trenden
med å stue folk stadig tettere sammen på
busser, tog og T-baner. Kanskje man da
blir tvunget til å løse kapasitetsproblemene på andre måter? Sammenlignet med
storbyene ute i verden, har ikke vi i Norge
de største utfordringene, men det innebærer allikevel at samfunnsplanleggerne
må tenke i andre retninger.
Fokus på hyppigere renhold, mindre
berøring og avstand har gjort at man har
fått virksomheter i drift igjen, men dette
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Adm. dir.
Erling Rein

er ikke tilstrekkelig til full kapasitets
utnyttelse på fly, tog, buss, kino, kurs,
kongresser, messer, eller andre tilstelninger som trekker mye folk.
Skal man både ta hensyn til ressurs
messig bærekraft og smittevern, betyr
det kanskje at vi må spre oss mer over
tid. Like mange kan reise på buss, tog
og T-bane hvis vi spres bedre ut over
døgnet. Det innebærer at ikke alle kan
jobbe fra 8 til 16 og ha fri i helgene, i
påsken og i fellesferien.
I mange land har skoler to skift for de
eldre elevene, fra 8 til 14 og fra 15 til
21. Det er også vanlig i mange land at
det på vanlige arbeidsplasser er to eller
flere skift og at butikker og næringsliv da har lengre åpningstider. Det er
kanskje ikke slik vi ønsker det, men det
innebærer at man kan få mer kapasitet
med mindre rushtids- og handletopper.

FORRETNINGSFØRSEL
Et godt tilbud til boligselskaper

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

www.abbl.no

Ta kontakt for tilbud på boligforvaltning, telefon 67 57 40 00
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Fremtidens ladeanlegg for elbil på
Toppenhaug i Bærum
- 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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Nadderudveien 1 tar form
Utbyggingsprosjektet Nadderudveien 1 ligger på hjørnet av Nadderudveien og Jens
Rings vei, der det tidligere var bensinstasjon, dekksenter og senere en 7 Eleven-butikk.
Nå begynner prosjektet Nadderudveien 1 (NV1) å ta form.
Råbygget er reist og innredningsarbeidene er i full gang.
Om alt går etter planen, skal 58 kjøpere flytte inn i sine nye
leiligheter i løpet av våren 2021.
Mye har skjedd siden valgmøtet høsten 2018, da nye eiere kunne
juble over leilighetskjøp. Leilighetene på Bekkestua har vært
ettertraktet og eierne er selvfølgelig spente og gleder seg til
innflytting.
Prosjektet består av 67 boliger, fordelt på 58 leiligheter
og 9 rekkehus. Første etasje får en næringsdel, hvor det blant
annet vil komme en KIWI-butikk.
Av leilighetene gjenstår kun to usolgte leiligheter. For mer
informasjon gå inn på prosjektets hjemmeside www.NV1.no.
Du kan fortsatt sikre deg et rekkehus. For mer informasjon
gå inn på prosjektets hjemmeside www.FV2.no.
Lurer du på noe mer om prosjektet? Vurderer du å kjøpe leilighet
eller selge egen bolig? Ta kontakt med ansvarlig megler
Rune Tretterud på e-post rt@abbl.no eller mobil: 415 50 092

FAKTA OM NADDERUDVEIEN 1
•	Boligselskapet Nadderudveien 1 er et samarbeids
prosjekt mellom PEAB Eiendomsutvikling AS (50%),
NorgesGruppen Eiendom AS (30%) og ABBL (20%)
•	Prosjektet består 67 boliger, med en næringsdel i
1. etasje, hvor det blant annet kommer en KIWI-butikk.
•	Eiendommen vil bli organisert som et eierseksjonssameie, med ABBL som forretningsfører.
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Komplett
ladeinfrastruktur

smartly.no

0,-*

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 avtale om Altibox-tjenester fra
Viken Fiber og strøm fra Lyse eller Glitre 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 våre samarbeidspartnere
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 Smartly har ti års garanti og kundeservice hele døgnet
på ladeløsningen, så har vi selvsagt det også.

Det var lurt!

Tilbudet gjelder til og med 1. november 2020.
For uforpliktende tilbud send SMS med navn på boligselskap
til 928 58 069 eller se vikenfiber.no for mer informasjon.

* Pris per parkeringsplass per måned. Gjelder montering av lader på vegg. Min. 25 boligseksjoner med parkeringsplass.
Ti års avtale. Pris ekskl. mva.
** Pris per mnd i 36 måneder. Kr 20 500,- i kontantpris dersom du ikke er strømkunde hos våre strømpartnere. Priser inkl. mva.
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Kokkerudåsen
– et godt sted å bo
Ramstad Borettslag, med adresse Kokkerudåsen i Bærum,
ligger i en blindvei som går vestover fra Kirkeveien på Høvik.
Ramstad er et veldrevet borettslag som består av 109 leiligheter.
Leilighetene har forskjellig utforming og størrelse og du finner alt
fra 2- til 4-roms leiligheter, hvor brorparten av boligene er 3-roms
leiligheter med en praktisk planløsning.

Boligområdet ligger flott til og er populært for boligkjøpere i alle
aldere. De fleste leilighetene er gjennomgående og har inn
glasset veranda, noe som gir en utvidelse av stuen og som gjør at
de kan brukes både sommer og vinter. Fasader og verandaer ble
oppgradert på slutten 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet
og oppleves velstelt og pent.
Styret i borettslaget har sine tanker om hvorfor Kokkerudåsen er
et godt sted å bo.
– Hvorfor folk trives hos oss? Det mener og tror jeg er fordi vi
tar tak i oppgavene og gjennomfører dem, vi har kontinuerlige prosesser for utbedring av punkter som bl.a. fremkommer
gjennom vedlikeholsarapport. I tillegg er vi bevisste på at områdene skal se ryddige og tiltalende ut og at vi som bor her holder
orden på utearealer og innvendige fellesarealer. Jeg vil beskrive
området som rolig, med mange barnefamilier og lite festbråk.
I tillegg er det «2 minutter» til bussen, som går flere ganger i
timen til Sandvika eller Lysaker, forteller et samstemt styre ved
styreleder Wenche Mjaaseth og styremedlem Heidi Elisabeth
Jørgensen.
Eiendomsmegler Erik Kvam Johansen i ABBL Eiendomsmegling
bekrefter styrets opplevelse av at dette er et godt sted å bo.
– Det fine med å bo i Kokkerudåsen er at du har alt i nærheten
og at det er gjort mange fine tiltak i forhold til modernisering de
senere årene. Leilighetene har skjermet beliggenhet og jeg vil
definere området og det å bo her nærmest som en skjult perle,
sier eiendomsmegler Erik Kvam Johansen.

Eiendomsmegler Erik Kvam Johansen.

ABBL NYTT

Egen vaktmester og et engasjert styre gir et veldrevet borettslag.
Blokkene har nylig fått sentralvarme fra bergvarmeløsning, noe
som gir generelt lave strømutgifter. Samtidig er utearealene opp
gradert med moderne avfallsløsninger og parkering med ladere
til el-biler.
– En leilighet i Kokkerudåsen er en god investering og man har
gjennom de siste årene opplevd en jevn prisøkning. Det siste salget
vi håndterte i sommer var en 4-roms som ble solgt 160 000 kroner
over verdivurdering og med stor interesse. Vi har en opplevelse
av at det er interesse internt i borettslaget for å kjøpe leilighet i
sitt eget område. Det er særlig de store leilighetene som generer
denne interessen. Det viser jo at de som bor her trives og gjerne
vil bli boende, selv når bo-behovene endrer seg, forteller Kvam
Johansen.
De siste 10 årene har ABBL stått for boligsalget i over halvparten
av alle leilighetene i dette borettslaget og våre meglere kjenner
området og borettslaget godt.
– Jeg har solgt mange boliger i Ramstad opp gjennom årene og
kjenner borettslaget i Kokkerudåsen meget godt. De som bor her
er opptatt av at det er barnevennlig med rolig beliggenhet på
Øvre Høvik. Borettslaget ligger tilbaketrukket og idyllisk til, vendt
bort fra biltrafikk, sier Kvam Johansen.
Med kort avstand til Høvik barneskole og Ramstad ungdomsskole,
barnehager, flotte turområder og matforretning, passer området
godt for både barnefamilier, eldre og yngre i alle livssituasjoner.
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– Beliggenheten er super. med kort vei til bussen og toget fra
Blommenholm. Sandvika og Bekkestua ligger 5 minutter unna
med bil. Ellers vil jeg trekke frem de fine tur- og sykkelstiene
mot blant annet Dælivann og Øverland gård. Herfra er det rikt
utvalg av både enkle og utfordrende turmuligheter og skiløyper,
forteller Kvam Johansen.
Ramstad er et borettslag med forkjøpsrett, der vi i ABBL avklarer forkjøpsretten. Alle boligene blir utlyst på forkjøpsrett på
våre hjemmesider www.abbl.no hver mandag, forteller Kvam
Johansen.
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TELIA X

UBEGRENSET DATA.
UBEGRENSET FART.
Ubegrenset fart opp til 100 GB. 549,- pr. mnd.

Hastigheten reduseres til 3 mbit/s etter 100 GB. Inntil 30 GB kan brukes i EU, EØS, Storbritannia og Sveits, deretter 4 øre per MB.
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Balkonglykke på Rykkinn

Dette var sommeren da vi alle skulle
feriere i eget land og mange skulle
komme til å bruke mer tid hjemme enn
de kanskje hadde planlagt. Denne
sommeren fikk borettslaget Bryn 1
en skikkelig oppgradering. De fleste
beboerne fikk nye og mye større
balkonger. Samtidig fikk 2-roms- samt
hybelleilighetene endelig egen balkong.
De nye balkongene kunne ikke kommet
på et bedre tidspunkt for beboerene
i Bryn 1 Borettslag på Rykkinn.

Nå gleder hun seg allerede til neste
sommer, til plantene har fått modne
og gro.

– Jeg hadde ikke de
største forventingene til
at ny balkong skulle
endre så mye for
meg. Jeg hadde jo
balkong. Med den
nye balkongen fikk
jeg nesten dobbelt så
stor plass. Dermed har jeg,
uten å tenke over det, nærmest flyttet
utendørs denne sommeren. Plutselig
har jeg rom for å grille, lese og ha gode
venner på besøk ute, og så koser jeg meg
med blomstene mine, forteller styreleder
Lisbeth Mysen i Bryn 1 Borettslag på
Rykkinn.

– Vi har jobbet i flere år for å få til dette.
Det har vært et stort prosjekt, men
balkongene måtte rehabiliteres uansett.
Da vi sjekket, viste det seg at det ikke ble
veldig mye dyrere å utvide balkongene.
Nå er gleden stor og jeg hører så mye
hyggelig fra fornøyde naboer. Jeg
opplever at mange har kjøpt grill og at
de gleder seg over å være på balkongen,
forteller Mysen.

– Her kommer jeg til å kose meg
til langt ut over høsten. Og når det
nærmer seg jul skal jeg ha både lys og
juletre, masse lys! Gjett om jeg gleder
meg! Balkongprosjektet har berørt alle
beboerne og mange uttrykker stor glede
over den nye uteplassen. Samtidig ligger
det mye arbeid bak et så stort prosjekt.

Einar Flatner er fersk balkongeier
og stortrives med sin nye uteplass.
– Før jeg fikk veranda satt jeg ute,
jeg henta med meg både kanne og
kopp. Jeg hadde en parasoll og brukte

uteområdene mye. Nå koser jeg meg
ute på min egen veranda. Jeg har det så
fint her og jeg har gledet meg siden jeg
fikk vite at jeg skulle få ny uteplass. Jeg
har vært uten veranda i 27 år, så dette var
på tide. Og så synes jeg det er så flott
håndverk, veldig bra jobb, forteller Flatner.

Rehabilitering og utvidelse av balkongene
på Bryn 1 har vært et stort prosjekt, med
endring av totalt 289 balkonger, fordelt
på 7 blokker. Borettslaget søkte om
fasadeendring da de byttet fra vanlige
dører til skyvedører. Borettslaget har
benyttet ABBLs avdeling for rehabilitering
som rådgiver i prosjektet.
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RØRFORNYING?

Anse jobben som gjort
Vi utfører rørfornying av alle typer avløpsrør uten å grave i vei og hager, og uten å pigge opp gulv og rive vegger.

Kontakt oss for en gratis befaring eller for å høre hvordan vi kan hjelpe deg.

www.tt-teknikk.no / Tlf: 02490

ABBL NYTT

Nymalt idyll i Oppsjølia.
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Tomec sørger for godt håndtverk.

Oppsjølia Boligsameie
– velholdt, nymalt og fint
Oppsjølia Boligsameie er et lyst og hyggelig boligområde. Boligene er oppført på
midten av 90-tallet og bar preg av at det var litt for lenge siden forrige gang det ble
vasket og malt. I vår og sommer ble husene grundig rengjort, ødelagt treverk ble
byttet ut. Nødvendig skraping/grunning ble utført og alle overflater har fått to strøk
maling. Boligsameiet fremstår nærmest som nytt.
En sunn og velholdt boligmasse er en
viktig og god investering for alle bolig
eiere. En av de viktigste oppgavene for
styret i borettslag og sameier er å ivareta
bygningsmassen og sørge for bolig
selskapenes interesser.
Boligene i Oppsjølia består av 12 firemannsboliger med til sammen 48 leilig
heter. Boligene har en fantastisk beliggenhet i Asker, i Vardåsen boligfelt. Boligene
ligger idyllisk til og har kort vei til buss og
butikk samtidig som de ligger helt inntil
marka med lysløyper og badevann.

ABBL i to større prosjekter vi skulle i gang
med. Det ene prosjektet gjaldt installasjon
og infrastruktur for elbillading. Stian Krag
Iversen bisto oss som konsulent med valg
av leverandør og oppfølging av installasjonen. Dette var en jobb vi satte stor pris
på. Vi fikk veldig fin oppfølging og gode
faglige råd, forteller styreleder Røisland.

Nymalt og fint
– Vi har fått bistand av ABBL med anbudsbeskrivelse og gjennomføring av en større
malerjobb. Vi er veldig glad for å kunne
støtte oss på rådene fra ABBL, ettersom
dette er mye for styret å følge på egenhånd, forteller Røisland. Vi opplever å
ha blitt veldig godt fulgt opp. Vi har hatt ▶

Styreleder Henning Røisland forteller at
Oppsjølia Boligsameie har vært gjennom
flere oppgraderinger de siste årene.
– Jeg var på en samling i regi av ABBL i
Strømstad for noen år siden. Der opp
daget jeg muligheten for å få hjelp fra

Før og etter gjennomført malerjobb. Det gjelder å starte tidlig med prossessen om du vil ha nymalte
hus neste sommer.
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Malermester Meyer-Mørch
vant anbudsrunden på Oppsjølia

ukentlige befaringer og jeg har fått full
oversikt over hvem som skal jobbe her
og status på oppgavene underveis.

– Vi er veldig fornøyd med leverandøren
som ble valgt og at vi slapp å forholde
oss til alle detaljene og omfanget som er
i en slik jobb. Det koster litt penger, men
det er det verdt, sier styreleder Røisland.

ABBL leverer fem-års vedlikeholdsplan,
der har maling stått på planen en god
stund.
– Jeg så da jeg kom inn i styret at det
var på høy tid å få dette prosjektet
gjennomført og at vedlikeholdet hadde
blitt forsømt. Det ble dermed en litt mer
krevende jobb totalt og litt dyrere. Nå
er vi veldig glad for den jobben som er
gjort, ettersom vi nå har en sunn og fin
bygningsmasse. Min anbefaling er at
man ikke utsetter vedlikeholdet. Det er
rimeligere å gjøre jobben før det oppstår
skader, sier styrelederen.
Hos teknisk forvaltning i ABBL har de
lang erfaring med denne type prosesser.
Seksjonsleder Arild Husebø har lang
prosjektledererfaring samt at han også er
malermester. Han har noen råd til andre
som skal i gang med større rehabiliteringsoppgaver.

Malermester Trond Berger i Meyer-Mørch
har hatt en veldig god opplevelse av
prosjektet.

Vasket og skrapet, her skal det males.

som skal gjøres. Ikke minst er det viktig
å sjekke at leverandøren oppfyller alle krav
i forhold til HMS/Internkontroll, stillas
sertifikat og så videre, sier Husebø.

– Dette har vært et positivt prosjekt og
vi har hatt glede av at oppdragsgiver
har satt seg inn i og forstått oppgaven.
Vi har også fått god beskrivelse og god
oppdatering underveis fra Arild Husebø.
Vi opplever å ha hatt god kontroll hele
veien. Når prosjektet glir så godt, er dette
en fantastisk hyggelig jobb å være i. Vi
er opptatt av å levere kvalitet og vi er
opptatt av å ha god kommunikasjon med
alle involverte. Vi opplever at det å varsle
beboerne hele veien er viktig, da blir alle
mer fornøyd.

– I slike prosesser er det er helt avgjørende å starte med en god og relevant
beskrivelse av jobben som skal gjøres,
slik at man får riktig tilbudsspesifikasjon
fra leverandører. En tydelig og komplett
beskrivelse er avgjørende når man skal
vurdere ulike tilbud opp mot hverandre
og bidrar til å kvalitetssikre den jobben

– Jeg oppfordrer alle som skal i gang med
et større prosjekt til å komme tidlig i gang.
Skal du ha jobben gjort neste sommer, må
du begynne planlegging og valg av leverandør allerede i høst/vinter. Dette dreier
seg tross alt om en tidsbestemt arbeidsperiode der man ikke kan gjøre jobben
i all slags vær. Dermed er det viktig å
booke seg inn i tide, slik at man får jobben
gjort og slik at man får mulighet til å velge
den beste leverandøren.

Nymalt og koselig ved inngangen til Kjellfrid
Nordvang.

Fra venstre styreleder Henning Røisland, seksjonsleder teknisk avdeling ABBL Arild Husebø og
malermester Trond Berger, Meyer Mørch.

Meyer-Mørch driver med alt innen
rehabilitering og kan levere total
entrepriser eller mer spisset slik som
malerjobber.
Styreleder bekrefter at det har vært en
veldig god prosess, og at det har vært
mange fornøyde beboere.
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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.

10% rabatt for
er
ABBL-medlemm

RØRHANDEL
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
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Tomt

Utbygging

ABBL – din tomtepartner!
I år feirer ABBL 75 år, noe som betyr at vi har utviklet eiendommer til bolig
tomter, bygget og utviklet bomiljø siden 1945! Det har gitt oss en uvurderlig
kompetanse og erfaring i å jobbe med utvikling av eiendom, fra tomt til ferdige
boliger. Vi ser alltid etter nye eiendommer for utvikling. Har du en tomt?
Kontakt oss for en tomteprat!
Sterkt fagmiljø

Verdiskaping

Hva er en aktuell tomt?

Ved å velge ABBL som samarbeidspartner
i din boligutviklingsprosess, får du veldig
mye erfaring og et faglig sterkt miljø med
på laget. Vi har stor kompetanse innen
eiendomsutvikling. I tillegg har vi erfaring
i å velge dyktige og seriøse entreprenører
og samarbeidspartnere.

Vi ønsker å skape verdier – for alle parter.
Våre samarbeidspartnere skal få god
avkastning på sin eiendom. Det å samarbeide med ABBL gir en potensielt større
verdi, ettersom man selv kan bestemme
hvor langt inn i prosessen man ønsker å
følge prosjektet. Det kan for tomteeier
være verdifullt å følge prosjektet så lenge
som mulig, ettersom det er større verdi
økning lenger ut i prosessen.

Tomten bør helst være mer enn 3 mål
og om det ligger flere tomter i samme
område, samarbeider vi gjerne med flere
tomteeiere i samme prosjekt. Vi samarbeider på flere måter med grunneiere, slik at
de har mulighet til å være med på deler
eller hele prosessen. Det betyr noe i forhold til økonomi, verdiøkning og m
 ulighet
for å realisere prosjektet. Vi jobber frem
prosessen, driver utviklingen og tar
utviklingskostnaden. Tomteeier blir med
i en spennende prosess og har mulighet
for å realisere verdier.

Fleksibel samarbeidsform
Vi er veldig fleksible i samarbeidsform.
Vi kan utvikle hele-, eller deler av eiendommen. Vi kan gå inn som medeier eller
kjøpe hele tomten. Vi kan samarbeide om
utviklingen eller påta oss hele prosjektet.
En av våre styrker er at vi er med i hele
verdiutviklingen, fra planlegging i tidlig
fase med eventuelle innspill til kommuneplanens arealdel, videre fra detaljregulering til byggeprosess, valg av samarbeidspartner og til det endelige salget av
boligene.

Vi jobber for å skape boliger for våre
medlemmer. Det innebærer at vi vil utvikle
prosjekter som gir best mulig verdi og attraktive boliger. Vår kunnskap og erfaring
gir oss et fortrinn når det gjelder å hente
inn økonomisk gevinst i mange ledd av
produksjon og utviklingen. Det skal være
gunstig for grunneier å utvikle eiendommen sin sammen med oss, samtidig som
våre boliger skal være et godt kjøp for
medlemmene.

Hvor ligger en aktuell tomt?
Fremkommelighet er selvfølgelig viktig.
Det enkleste er om tomten har nærhet
til kollektivtransport, men vi jobber med
alle tomter som ligger godt til og som har
attraktive trekk (solrikt, godt terreng, infrastruktur, nærhet til skoler og barnehager,
togstasjoner, bussholdeplasser etc.)
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Ferdig boligområde

Vi ser hele tiden etter nye prosjekter
Vi er alltid på jakt etter nye tomter å utvikle. Nå som våre to samarbeidsprosjekter på Bekkestua er kommet godt i gang,
er det viktig for oss å følge opp med flere
gode prosjekter i Bærum. Vi er allerede
i prosess med flere utviklingsprosjekter i
Asker. Asker har mange spennende muligheter, ikke minst er vår nye storkommune

med i våre fremtidsplaner. Asker er et
 opulært boligområde, med tilgang til
p
flotte naturområder og kort vei til alt.
Røyken og Hurum er for ABBL relativt
nye steder, som vi veldig gjerne vil stifte
nærmere bekjentskap med.
Lurer du på hvilke muligheter som ligger
i din tomt? Ring oss for en tomteprat, det

koster ingenting å utveksle ideer, men det
kan være en god investering. Sammen
finner vi gode løsninger.

Kontakt:
Johannes Rivertz, telefon 926 15 000
e-post: jr@abbl.no

Asker
kulturhus
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Få med deg julekonserten med
Herborg Kråkevik i Asker kulturhus
Søndag 6. desember, kl. 17.00
Vi har et variert program, med både profesjonelle etablerte artister og lokale
amatøroppsetninger. Asker kulturhus ligger få minutters gange fra tog og
bussforbindelser og det er gode parkeringsmuligheter i umiddelbar nærhet.
Velkommen!
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PROGRAM FOR HØSTEN 2020
Jonas Alaska
Torsdag 1. oktober, kl. 19.30
Fotballklubben Live
Fredag 2. oktober, kl. 19.30
Christel Alsos
Tirsdag 6. oktober, kl. 19.30
Barnas verdensdag
Lørdag 10. oktober, kl. 12.00
Grunnet Korona blir det digital sending på
Facebook – spekket av musikk, dans og kjente ansikter.
The Johnny Cash & June Carter Show
Fredag 16. oktober, kl. 20.00
Statsteatret: 2010 Lollywood
Onsdag 21. oktober, kl. 19.00
Jan Eggum
Onsdag 21. oktober, kl. 19.30
Snødronningen
Torsdag 22. oktober, kl. 17.30
Ann-Helen Moen og Liv Glaser
Fredag 30. oktober, kl. 19.00
Foredrag: Slik takler du idiotene på jobben
Tirsdag 10. november, kl. 19.00
Sigvart Dagsland
Onsdag 11. november, kl. 19.30
Christmas with Nordic Tenors
Fredag 20. november, kl. 18.00
Valkyrien Allstars
Lørdag 28. november, kl. 20.00
Klovneskrekk
Søndag 29. november, kl. 13.00
30. november, kl 10.00

GAVEKORT
Hva med å gi et varig minne?
Verdien på gavekortet bestemmer
du selv og kan kjøpes på
askerkulturhus.no eller i skranken.
Vi refunderer ved avlysning/flytting av billetter.
Hold deg oppdatert på askerkulturhus.no
Vi følger alle smittevernråd fra helsemyndighetene.
Følg oss på Facebook
@askerkulturhus og @barnaiaskerkulturhus

askerkulturhus.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 MALERTJENEST
TOTALLEVERANDØR
AV MALERTJENESTER

Totalleverandør av MALERTJENESTER

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

Vi planlegger, prosjekterer og gjennomfører totalleveransederes sameie
dereseller
sameie
eller borettslag.
Høy
faglig kompetanse
borettslag.
Høy faglig
kompetanse
sammensammen
av alle typer innvendige og utvendige malertjenester tilmed langmed
lang
erfaring
et og
godt
og
varig resultat
våre kund
sikrer
etsikrer
godt og
varig
resultat
for våre for
kunder
Vi planlegger, prosjekterer og gjennomfører totalleveranse averfaring
alle
typer
innvendige
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@meyerTelefon: 67
17 17 30 17
Fax:
17 67
31 17
Mobil:
53 448
epost@meyer• Samarbeid/
Gratis uforpliktende
befaring
og
tilbud
morch.no
morch.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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Lik Asker og Bærum
Boligbyggelag –
ABBL på Facebook
så holder du deg
oppdatert om aktuelle
rabatt-kampanjer,
nyttig boligstoff, nye
boligprosjekter og
artige konkurranser.

Avfallsbrønn og
overflatecontainer

MolokClassic

Miljøfyrtårn be

Metro undergrunnscontainer

drift

KO MPL E TT
GR AM
PR ODUK TP RO
ST ROMB ER GS

. NO

Markedets mest arealeffektive nedgravde løsning. MolokDomino® tilbys som
– semi undergrunn – og kan effektivt kombineres som en overflateløsning.
Hver container rommer inntil 5000 liter og kan deles i inntil 6 avfallsfraksjoner.
Tømming med den anerkjente Molok® trålsekkprinsippet eller med hard
innercontainer.

Se hele vårt sortiment på våre
hjemmesider, besøk oss gjerne
på Facebook eller på Instagram.

Ta kontakt for et meget
konkurransedyktig tilbud!
Telefon: 64 80 29 00
E-post: office@strombergs.no

SP_annonse_MolokDomino_185x121_3mmBleed_v1.indd 1

11.08.2020 11.02
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Ring 48 300 500
og få GRATIS befaring!

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.

BBV AS var 60 år i 2017 og består i dag av 13 faste ansatte. Vi utfører
alt av blikkenslagerarbeider og ventilasjonsarbeider for private,
bedrifter og eiendomsfirmaer. 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, solcellepanel, Grunnarbeider og
Membranarbeider.
Bærum Blikk og Ventilasjon AS ble i November 2017 utsatt for brann i
sitt lokale, der vi hadde kontor og verksted/ produksjonslinje. Dette var
selvsagt et stort tap for vår drift, men etter iherdig jobbing fra ansatte
og et godt samarbeid med gode konkurrenter som ¨huset¨ oss gjennom
en mellomperiode uten verksted frem til vi fikk bygget opp et
midlertidig lokale i Lommedalen, hvor vi i dag holder til.

Vaktmester
Renhold
Gartnertjenester
Garasjefeing/vasking
Vi utfører alt av små
og store oppdrag
Bortkjøring av avfall
Brøyting

67 15 00 88
Vakttelefon 24t



post@abvk.no – www.abvk.no

Vi har her et fullverdig verksted på lik linje som i Løxaveien 15, hvor vi
produserer beslag for private og faste kunder/samarbeidspartnere. Vi
er helt avhengig av vårt verksted for at vi skal kunne utføre de daglige
tjenestene vi leverer, vi er ute hos kunder og måler opp beslag som
skal monteres etter avtale med kunder, arkitekter og samarbeids
partnere. Vi i BBV AS er opptatt av og levere gode tjenester etter avtale
med kunder og vi strekker oss langt for at kunden skal være delaktig i
sitt prosjekt. Vi synes det er viktig at kundene våre er engasjerte og
delaktige i sitt prosjekt vi hjelper de med.
Vi strekker oss langt for å ta vare på våre faste kunder og selvsagt nye
kunder.
BBV AS er en bedrift som utfører og leverer langt mer enn hva vårt
navn tilsier og vi er klare for en hver utfordring, både liten og stor.
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.
Gleder oss til å høre fra dere og samarbeide med dere.
Ta kontakt i dag!

Lommedalsveien 28, 1350 Lommedalen

Tlf: 67 15 19 30
www.bbv.no
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Ved å gi et medlemskap i gave,
gir du mottaker en enklere vei
inn på boligmarkedet
Et gavemedlemskap egner seg godt som dåpsgave, gave til navnefest,
konfirmasjonsgave og bursdagsgave.

man
nfir
9
T

■

M

2 0
1

Tegn gavemedlemskap
og les mer om medlemsfordeler og rabattavtaler
på www.abbl.no

EDLE

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

■

M

Ordinær innmeldingsavgift for
personer over 23 år er kr 675,-.
Deretter betales en årlig
kontingent på kr 375,-.

Ko

Et gavemedlemskap koster det samme
som et vanlig medlemskap.
Innmelding for ungdom under 23 år
koster kun kr 300,- (lovpålagt andelskapital) med fri kontingent frem til
det året man fyller 23 år.

ten

Som ABBL-medlem kan man benytte forkjøpsrett til brukte boliger og man har
fortrinnsrett til nye boliger. Det betyr at man går foran andre i konkurransen om nye
eller brukte boliger. Over tid opparbeider medlemmet ansiennitet, som gjør at man
stiller sterkere i den tøffe konkurransen om drømmeboligen, den dagen man i fremtiden
skal ut på boligmarkedet.
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Spennende forestillinger i Sandvika
Varmt velkommen tilbake til Bærum Kulturhus. Høstens kulturprogram i Sandvika
spenner fra klassisk musikk, vakker og utfordrende dans, gode smaker, tankevekkende
og moro for barn samt de beste norske artistene. Ta en kikk i programmet som ble
distribuert til alle husstander i Bærum og Asker i slutten av august. Du finner også
informasjon om alle forestillinger på www.baerumkulturhus.no
Medlemmer av ABBL får rabatt på billetter på alle Bærum Kulturhus’ scener.
Inntil fem billetter med 30% rabatt kan kjøpes fra www.baerumkulturhus.no. Eneste
betingelsen er at medlemskortet kan vises ved innslipp til konsert eller forestilling,
og at det er Bærum Kulturhus som er arrangør.

Kunst og kultur for de yngste
Bærum Kulturhus ønsker å gi barn i alle aldre en positiv kulturopplevelse. Jo tidligere man
blir kjent med kultur, jo mer glede får man av det resten av livet. Derfor vises hver sesong
alt fra tankevekkende scenekunst til ville rockekonserter for alle fra spedbarn til ungdom.
Alle barneforestillingene er samlet i serien – barn.
Alle er presentert på www.baerumkulturhus.no/store-kulturopplevelser/barn.
Billettprisen er lik for alle forestillingene: ABBL kr 110,- – Kr 155,- (ordinær pris)

Korp Korp

16.–17. oktober

To rare skapninger vil leke med barn mellom
6 mnd – 3 år
En dør åpner seg til en ukjent verden og sammen
oppdager barna to fugler et ukjent landskap.
De er to underlige skikkelser, helt like, som tvillinger.
De er kanskje mennesker, kanskje fugler eller kanskje
begge deler?
Det er ingen seter og publikum er fri til å gå rundt
i rommet, sette seg ned hvor som helst, ta på ting,
og gjøre sine egne oppdagelser.

ABBL NYTT
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Det er trygt å komme til Bærum Kulturhus

Bærum Kulturhus følger råd og pålegg fra norske helsemyndigheter, og gjør alt for
at du skal være trygg og slippe bekymringer når du besøker scenene til Kulturhuset.
Men, publikum må også bidra med gode smittevernsrutiner.
Avstand og hygiene
•	Hold avstand til andre, minimum én meter. Personer som bor sammen og faste
partnere kan omgås normalt.
• Vær nøye med håndhygiene. Vask hendene. Hånddesinfeksjon er tilgjengelig.
• Om du ikke føler deg frisk, skal du ikke være sammen med andre på forestilling.
Alle garderober i Bærum Kulturhus og Sandvika Teater vil være stengt.
Følg veiledning fra Kulturhusets vertskap angående innslipp og utslipp til salene.
I unummererte saler vil plassene blir anvist.
Refusjon av billetter ved sykdom
Ved sykdom eller mistanke om sykdom skal du være hjemme.
Billetter (eks. serviceavgift) vil bli refundert om du er syk. Ta kontakt med Kulturhuset
på telefon 815 11 777 før forestillingsdato og pengene blir tilbakeført.

Den Trøtte Mannen
24. oktober
En historie om en mann som ikke klarer å
stå opp av Jo Strømgren. For barn 8–13 år.
I en liten leilighet står en seng. En vekkerklokke ringer.
Ei arm famler seg ut av dyna og stopper ringingen.
Ei ny klokke ringer, nede i en skuff.
Dette er starten på historien og morgenritualet vitner
om at han hver kveld forbereder stadig flere remedier
for å bli vekket.

Hokus Pokus
31. oktober
En enkel lysramme rommer store
mysterier. For barn fra 7 år
To dansere våkner sammen i et stort svart hull.
Men sakte slås lyset på ved hjelp av bevegelser og kroppsdeler og fantasier blandes til en
magisk lek. Sammen bygger de ett brorskap
som gjør de klare for den store verden utenfor.
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VEDLIKEHOLDSFRIE VINDU I PVC

H-VINDUET+

ELLE mELLE

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

hfasader.no

MATtips

Oppskrift og foto: frukt.no

ABBL NYTT

|

nr. 3

|

2020

MATtips

Grønnsaker og fisk i foliebåt

I grillpakker kan grønnsakene varieres i det uendelige og all slags fisk kan brukes.
Ekstra spennende er det å la barna lage sin egen pakke og forme det som et skip
merket barnets navn.

Ingredienser

Fremgangsmåte

300 g laksefilet

300 g torskefilet
1 fennikel
½ løk
2 hvitløksbåter
8 grønne, friske asparges
8 røde cherrytomater
1 ss olivenolje
1 ss sitronsaft
2 ss hakket frisk koriander

Tips!

• Sett stekeovnen på 200°C.
•	Rens og skjær fennikelen og løken i skiver, finhakk
hvitløken og del aspargesen i to.
• Skjær fisken i terninger.
•	Smør olje på en tykk steke- eller grillfolie og legg
grønnsakene i bunnen.
•	Ha fisketerningene oppi og cherrytomater og urter
på toppen.
•	Press over litt sitronsaft og pakk folien godt sammen
på toppen.
• Legg pakkene midt i ovnen i ca. 20 minutter.

len også.
ne å ha på gril
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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

Montér Asker

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, 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

• - 10 % på alle varer
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RABATTER for ABBL-medlemmer
Hokus Pokus

KAFÉ

En enkel lysramme rommer store mysterier.
For barn fra 7 år.

Kanel Bakeri

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

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.
Høstens program kan du lese mer om
på side 19.
Julekonsert med Herborg Kråkevik
Søndag 6. desember

Bærum Kulturhus

Forestilling: 31. oktober
Nærmere omtale av forestillingene,
se side 24–25.

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

Forestilling: 24. oktober

Har også gode priser på parkett, laminat
og strier

MOBILTELEFON

• 10 % på reparasjon

Trygge Rom

Bærumsveien 473, 1351 RUD
Tlf. 67 80 80 80
E-post: oppdrag@tryggerom.no
www.tryggerom.no
Trygge Rom finner du på Rud,
vis a vis Dønski VGS, i bygget der
Byggholt/JM Bygg holdt til
Åpningstider: 07-17 (10-15)
Trygge Rom tilbyr gratis brannog sikkerhetsbefaring av boliger
og næringsbygg.

NB! Rabatt gis kun ved fremvisning
av gyldig medlemskort!

En historie om en mann som ikke klarer å stå
opp av sengen. For barn 8 – 13 år.

• 20 % på maling, beis, lakk og malerverktøy

LÅSESMED

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

Den Trøtte Mannen

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

Mobil Fikser’n

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

Forestilling: 16. og 17. oktober

Star Fabrikkutsalg

• 2 5 % rabatt på ordinær billettpris.
Max. 5 billetter pr. forestilling.

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

Korp Korp
To rare skapninger vil leke med barn mellom
6 mnd. – 3 år.

MALING

Det gis ikke rabatt på bestillingsvarer

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

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

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

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

SPORT
Frisk Asker

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

ABBL NYTT

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
■

2 0 2

0

Tlf. 970 70 684
jtjtakst@gmail.com

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

L

O

Ringveien 3, 1368 STABEKK
Tlf. 67 12 41 12

RT

■

Takstsenteret

MED

• 10% på ordinær pris for boligtakst
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INTERIØR-nytt

Tekst og foto: Ifi.no

Gardiner gjør stuen lunere og større
Det er både stilig og trendy med gardiner i stuen.
I tillegg kan du lure øyet til å tro at rommet og vinduene er større enn de er.

Gardiner er ikke bare pent, de demper også romklang, hindrer innsyn, myker opp og gjør interiøret
mer sofistikert. Gardiner er derfor mye mer enn noen
meter fint stoff. Med god planlegging finner du den
beste løsningen for din stue.
Her er syv gardintips.

1. Harmoni eller kontrast
Velg en farge som går i ett med veggene eller en som
blir en spennende kontrast. Har du matte vegger, kan
blanke gardiner gi en fin effekt. Ønsker du en annen
farge enn den du har på veggen, bør gardinfargen
hentes inn fra et annet viktig element i rommet.

2. Heng dem høyt
Ikke spar på lengdene – gardiner henger penest fra
taket og helt ned til gulvet. Da strekker du følelsen
av takhøyde, og det gir et elegant og raust inntrykk
– uansett stil. Selv om gardinene ikke skal trekkes for,
er det flott med litt fyldige sidegardiner. En tommelfingerregel er å velge dobbel bredde av vinduet.

5. Velg riktig oppheng
Velg oppheng som kler stilen i rommet og tekstilene. I et
moderne interiør med lette, transparente tekstiler kan skinner
være mest riktig, mens i en stue med klassisk stil og tyngre
materialer, kan kraftige gardinstenger være løsningen.

3. Tenk funksjon

6. Invester i god søm

Hva vil du med gardinene? Skal de hindre innsyn,
dempe støy, beskytte mot trekk, blende mot lys?
Sidegardiner i myk ull og tykke velurgardiner er gode
støydempere, men det finnes også florlette transparente gardiner som demper støy.

Ikke bare oppheng, men søm er viktig for et godt resultat.
Du kan ødelegge en dyr tekstil med dårlig søm og du kan
løfte en rimelig tekstil ved god søm. Velg brede gardinbånd
(«wave-bånd»). De passer til alle typer stoff og gir hotellstilen
med et vakkert, sofistikert preg.

4. Test stoffet

7. Be om hjelp

Gardinstoff ser annerledes ut når det kommer opp
i vinduet enn når det ligger på et bord i butikken.
Test derfor mot lyset før du bestemmer deg.

Husk også at det finnes muligheter for god hjelp i butikkene.
Ta med farge- eller tapetprøve, en pute fra sofaen og gjerne
en prøve av for eksempel stueparketten til butikken. Da har de
et godt utgangspunkt for å hjelpe deg.
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INTERIØR-nytt

Tekst: Hilde Bringsli Foto: Mester Grønn

Forleng sommeren med krysantemum
For mange av oss er det litt vemodig når hagen forbereder seg på høst.
Blomstene vi har stelt med gjennom sommeren takker rett og slett for seg.
Heldigvis er det planter som holder litt utover høsten.
Frilandskrysantemum er en av dem.

Frilandskrysantemum er en plante som har blitt forholdsvis populær, kanskje
fordi den er lettstelt og kan trives så å si overalt – i bed, i urner og potter.
Krysantemum kommer dessuten i mange farger. Noen har små blomster,
andre har store. Kjøper du Frilandskrysantemum vil du merke at det er en
forholdsvis lettstelt plante, og er du flink og kniper av visne blomster, kan du
ha dem en god stund. Planten klarer seg ute helt til temperaturen går mot
2–3 grader.
Her er noen gode stelletips fra Mester Grønn.

Slik lykkes du med frilandskrysantemum
• Sett planten i sol eller halvskygge.
• Knip av visne blomster underveis.
•	Vann planten regelmessig, men husk at den tåler å tørke lett ut mellom
hver vanning.
• Du trenger ikke gi den næring.

Lag en hyggelig blomstergruppe
Det er flere planter som passer godt sammen med Frilandskrysantemum,
og som tåler lavere temperaturer og blomstrer vakkert utover høsten: lyng
(Calluna og Erica), pyntekål, prydgress og eføy. Kombinerer du planter i ulike
størrelser og farger med krukker i ulik høyde, kan du skape en effektfull virkning. Ønsker du et litt roligere helhetsinntrykk, kan du sette sammen farger
som går ton i ton eller du kan sette sammen flere planter av samme art.
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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

Lik Asker og Bærum
Boligbyggelag – ABBL
på Facebook så holder du
deg oppdatert om aktuelle
rabatt-kampanjer, nyttig
boligstoff, nye bolig
prosjekter og artige
konkurranser.

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
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Finn løsningsordet til bildet og vinn lyslykt fra Halvor Bakke
Send løsningsforslag innen 15. oktober 2020 til: hme@abbl.no og bli med i trekningen.

Kryssordforfatter: Rolf Bangseid

Vinner av kryssord i ABBL Nytt nr 2 2020: Eli Bruusgaard, Snarøya

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

Kompetanse i alle ledd, kvalitet i hver jobb
og kunnskap i alle rekker

www.afhandverk.no

