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Vi har skapt hverdagsøyeblikk i 75 år.
Det skal vi fortsette med!
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LEDER

ABBL 75 år –
fra bolignød til «omsorgsnød»
Den 24. november er det 75 år siden
Bærum Boligbyggelag ble stiftet i et
møte på Stabekk kino.
Det var umiddelbart etter krigen og
det var stor bolignød. Oppgaven den
gangen var å få bygget nok boliger og
å holde orden i køen av boligsøkende.
Fra 1946 kom det barn på løpende bånd
og det var ikke lenger nok å dele et
kvistværelse. Løsningen ble boligbyggelag med medlemskap, som viste hvilket
nummer man hadde i køen. Så ble det
bygget borettslag med lave innskudd
og fellesgjeld som ble betalt over
husleien. Det ble bygget enkle boliger
som var rimelige og kunne bygges raskt
– ofte med en del egeninnsats. På den
tiden var det ingen undersøkelser av
biologisk mangfold med sjeldne mosearter, sommerfugler eller salamandre.
Det var bare «tut og kjør».
Tidene har forandret seg og det har
boligene også. Det er ikke lenger noen
formell boligkø, selv om det fortsatt er
mange som har vanskeligheter med å
komme seg inn i boligmarkedet. Bolig
prisene er relativt sett blitt mye høyere,
slik at det i forhold til lønn stilles langt
høyere krav til egenkapital og låneevne
nå, enn tidligere. Ikke alle greier det og
det må tenkes nytt, for at ikke en stadig

større gruppe skal falle utenfor boligmarkedet. Som jeg har sagt i noen ledere tidligere, er det ikke så vanskelig å bygge dyrt,
det som er vanskelig er å bygge billig.
Boligene har også utviklet seg til å bli noe
langt mer enn tidligere. Boligen er ikke
bare der man sover og spiser. Med tilgang
til bredbånd har boligene også blitt undervisningssted, kontor, shoppingsenter og
kultur- og underholdningsarena. Boligene
har også blitt stedet der man får levert
kommunale omsorgstjenester. Det meste
kan etter hvert bestilles på nett og leveres
hjem, eller til post i butikk.
Med disse endringene i både boligene
og i markedet, vil også oppgavene for
ABBL måtte bli vesentlig endret. Det
er i dag svært kapitalkrevende å bygge
boliger. Dels fordi det bare skal bygges ut
i kollektivknutepunktene, som medfører
at tomteprisene der blir mye høyere enn
for andre tomter. Reguleringsprosessene
i kommunene er svært lange og de medfører at utbygger må bekoste store deler
av de kommunale investeringene som den
økte urbaniseringen medfører.
Når bygging av nye boliger både tar lang
tid og er kapitalkrevende, blir resultatet

ER DU MEDLEM? KAMPANJEPRIS PÅ INNMELDING UT ÅRET

dyre leiligheter. Disse har til gjengjeld
både butikker, apotek og kafeer i umiddelbar nærhet. Dette er boliger som er som
skapt for de barna som ble født i årene fra
1946 og utover. Dette er dagens spreke
seniorer, som nå ønsker å flytte fra villa til
noe mer praktisk og sentralt.
Førstegangsetablerere, ensligboende
og småbarnsfamilier vil i liten grad kunne
kjøpe de nye sentrale leilighetene. Barne
familier med økonomi til det, kjøper
villaene som seniorene flyttet fra, men
førstegangs etablererne og ensligboende
faller litt utenfor i denne utviklingen.
Før sa man at man kunne bo seg oppover
på boligstigen. Det var mulig å skaffe seg
rimelige førsteboliger, så avanserte man til
familiebolig og etter hvert villa. Men noen
har trukket opp stigen. Det er ikke lenger
alminnelig tilgang på rimelige startboliger.

ivareta både de unge, barnefamiliene og
de eldste. Kommunene kommer ikke til å
kunne løse dette alene. Dette kommer til
å kreve samspill mellom kommunene og
forskjellige private aktører.
En ting er at det kan bygges tilrettelagte
prosjekter hvor man kan ha både rimelige
startboliger og mer kostbare boliger som
er tilrettelagt for omsorg og tjenesteyting.
Dette kunne tenkes løst ved at kommunene tilpasser de såkalte rekkefølge
bestemmelsene eller utbyggingsavtalene
til å treffe dette formålet. Videre kommer
man til å trenge en tilrettelegger for at
tjenesteutveksling kan skje over tid.

Det andre problemet er at svært mange
av dagens spreke seniorer kommer til å bli
svært gamle.Det blir ikke lenger uvanlig å
bli 100 år og da blir det mange mennesker
som får store og langvarige omsorgsbehov.
Den bebudede eldrebølgen kommer til å
skylle inn over kommuneøkonomien med
stor kraft. Kommunene kommer simpelthen
ikke til å ha råd til eldrepleien, samtidig
som de også skal ha penger til barnehager,
skoler og idrettsanlegg.

ABBL er ikke bare en boligutvikler, vi er
også en stor boligforvalter og en medlemsorganisasjon, som har etablerte
løsninger for å kunne kommunisere med
medlemmene og beboerne. Disse faktorene kan tas i bruk på nye måter. Man
kan tenke seg at medlemssystemet og
forvaltningssystemet kunne tas i bruk til å
administrere enkle typer tjenesteutveksling,
hvor man kan opparbeide seg en form for
bonuspoeng / CashPoints. Slike løsninger
har en begrensning mot skatte- og merverdiavgiftsreglene, men det kan hende
at samfunnets behov etter hvert medfører
endringer også her.

Vi har beveget oss ut av bolignød og inn i
en «omsorgsnød». Det krever andre løsninger. Dagens og morgendagens utfordringer blir å unngå at samfunnet «råtner på
rot» og at man finner løsninger som kan

Vi har lenger ut i bladet lagt inn et spørre
skjema. Vi håper at mange vil ta seg tid
til å besvare dette, fordi oppslutning og
resultater av undersøkelsen vil danne
grunnlag for videre tjenesteutvikling i
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Vanligvis koster innmelding kr 675, men i november og desember kan du tegne
medlemskap for kr 300.
Ungdom under 23 år betaler kun andelsbeløpet kr 300,- ved innmelding og 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.

• A
 BBL tilbyr, foruten vanlig forretningsførsel, teknisk og
juridisk bistand. Ved å velge samme revisor som ABBL,
er revisjon inkludert i forvaltningshonoraret.

ABBL. Dette kan til sammen gi tre ulike
nivåer, hvor man kan starte på prosjekt
stadiet, med rimelige startboliger og boliger som er tilrettelagt for omsorgstjenester
i ett og samme prosjekt. Dernest kan man
innenfor boligforvaltningen ha administrasjon av tjenesteutveksling med CashPoints.
Og så kan man, som tredje nivå, ha tjenestebørs gjennom medlemskapet sitt.
Det blir et annerledes 75-års jubileum for
ABBL. Ikke bare er vi for tiden på hjemmekontor, uten mulighet til å gjennomføre
større fellesmarkeringer av dagen. Vi er
også i en eksperimentboble, hvor dagens
«unntakstilstand» kan fungere som et
laboratorium eller «tenketank» for morgendagens løsninger.
Det er ikke mange bedrifter som opplever
et 75 års-jubileum. Først vil jeg takke alle
medlemmene som har fulgt oss i alle disse
årene. Videre vil jeg takke de mange tusen
tillitsvalgte som gjennom årene har sittet
i styrer i boligselskapene eller hos ABBL
sentralt – i styret eller representantskapet.
Jeg vil også takke alle våre dedikerte ansatte. Det er de tillitsvalgte og de ansatte
som i fellesskap trekker lasset.

• V
 åre samvittighetsfulle eiendomsforvaltere sørger for at bolig
selskapene får den oppfølging og rådgivning de trenger.

• V
 i kan også forestå teknisk rådgivning og gjennomføring
av større vedlikehold- og rehabiliteringssaker.

www.abbl.no
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Adm. dir.
Erling Rein

Et godt tilbud til boligselskaper

• A
 BBL er forretningsfører for ca. 15 500 b
 oliger i Asker,
Bærum og Oslo Vest.

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

nr. 4

FORRETNINGSFØRSEL

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.

Bare personlige medlemmer av ABBL kan benytte seg av medlemsfordelene.
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Ta kontakt for tilbud om boligforvaltning, telefon 67 57 40 00

ABBL 75 ÅR

NÅ HAR GET
BLITT TELIA
Det beste av TV – og strømmetjenester, internett og mobil.
Samler du alt hos oss får du fordeler.

Jubileumstilbud fra
ABBL Eiendomsmegling
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75 år
19

45

– 2020

Et ABBL-medlemskap skal lønne seg.
I forbindelse med at ABBL fyller 75 år, får alle
medlemmer som tegner megleroppdrag innen
31.12.2020, kr 10 000,- i rabatt på meglerprovisjonen.
ABBL Eiendomsmegling selger alle typer
boliger, men er spesialister på b
 orettslag
og sameier. Våre erfarne m
 eglere gjør ditt
boligsalg til en god opplevelse, gjennom
tett oppfølging, faglig kompetanse og
gode mellommenneskelige egenskaper.

Med god lokal kjennskap og tett oppfølging sørger megler for at du oppnår den
beste prisen markedet er villig til å gi.
Ta kontakt med en av våre meglere i dag!

Jan Erik Reenskaug
eiendomsmegler MNEF
E-post: jer@abbl.no
tlf. 481 42 802

Erik Kvam Johansen
eiendomsmegler MNEF/
daglig leder
E-post: ekj@abbl.no
tlf. 977 27 222

Anne Marie Nesse Knudsen
eiendomsmegler MNEF
E-post: amk@abbl.no
tlf. 922 57 155
Runa Røhmer Moen
eiendomsmegler MNEF
E-post: rm@abbl.no
tlf. 950 80 751
Rune Tretterud
eiendomsmegler MNEF/
fagansvarlig
E-post: rt@abbl.no
tlf. 415 50 092

Bestill dine tjenester på: 924 05 050 eller telia.no/kundeservice

Foto: johner.com
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Superenkel
elbillading for
borettslaget

smartly.no

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. februar 2021.
For uforpliktende tilbud send SMS med navn på boligselskap
til 928 58 069, ring Mads Bergstad på samme nummer 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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JUBILEUMSTILBUD:

Årets julegavebøker
fra Asker og Bærum

ABBL har vært en viktig bidragsyter for utgivelsen av Vårt Bærum. Boken tar for seg
utviklingen fra 1945 da det bodde 30 000
mennesker i kommunen og frem til 2020 med
130 000 bæringer innenfor kommunegrensen.
Den viser vei inn i utviklingen av blant annet
kulturen, idretten, helse og omsorgen, skole
og utdanningen, livssyn og tro, frivilligheten
og boligområdene. Menneskene og næringslivet er viet stor plass. Det er blitt en praktbok
som viser en samlet fremstilling av Bærum slik
den var, slik den ble formet og slik den er i dag.
I forbindelse med kommunesammenslåingen
mellom Asker, Røyken og Hurum ga vi ut boken
Det er derfor vi bor her, En reise i nye Asker.

Vi ønsket med boken å presentere steder og
mennesker som betyr noe ekstra i den nye
kommunen. Det ble en rundtur i det beste
«nye» Asker har å by på.
Medlemmene i ABBL får nå et tilbud på
begge bøkene i forbindelse med ABBL sitt
75-årsjubileum.
Kr. 300,- pr bok. Fritt tilsendt. Ønsker du
å kjøpe begge gir vi ytterligere rabatt og
prisen er kr. 500,Send bestilling til inger@dinamoforlag.no.
Så får du boken med faktura i posten,
i god tid før jul.

Andreas Gjølme, mangeårig redaktør av Budstikka og initiativtager. Ottar Samuelsen. Forlagssjef Dinamo Forlag.

To bøker om to
gode nabokommuner

– Er du dus med nærmiljøet ditt blir hverdagen bedre og gledene flere. Det sier
forlagssjef Ottar Samuelsen i Dinamo Forlag. Det siste året har han gitt ut to bøker
som skal skape interesse og bygge identitet i Asker og Bærum.
– Først var vi ute med boken Det er
derfor vi bor her. En reise i nye Asker. Tre
kommuner, Røyken, Hurum og Asker, slo
seg sammen og ble til én kommune. Vi
ønsket med boken å presentere steder og
mennesker som betyr noe ekstra i den nye
kommunen. Det ble en rundtur i det beste
«nye» Asker har å by på.
– Boken gir alle en mulighet til å bli kjent
i egen kommune, oppsøke ekstraordinære steder, eller vandre på nye stier i nytt
terreng. På mange måter en guide både
for kultur, severdigheter, historie, vakre
gårder og kirker. Som oftest hjørnesteiner
i eget nærmiljø, sier Ottar Samuelsen som
synes det er hyggelig at boken kan tilbys
til ABBLs medlemmer i jubileumsåret.
«Mitt Bærum» er et dypdykk i Bærum
gjennom de siste 75 år. Fra 1945 da det
bodde 30 000 mennesker i kommunen

dinamo forl ag

Årets
julegavetilbud
til ABBLs
medlemmer

og frem til 2020 med 130 000 bæringer
innenfor kommunegrensen. – Boken viser
utviklingen tiår etter tiår, men den er
også et møte med personene som skapte
denne utviklingen. Den viser vei inn i
idretten, kulturen, helse og omsorg, skole
og utdanning, livssyn og tro, frivilligheten, boligområdene, og næringslivet. En
praktbok som viser en samlet fremstilling
av Bærum slik den var, slik den ble formet
og slik den er i dag, sier Andreas Gjølme,
initiativtager til boken og mangeårig
redaktør i Budstikka.

– Med denne boken ønsker vi å bringe
bæringer sammen, skape stolthet og
samhold. Bærum har alltid vært preget av
sterke nærmiljøer, nå ønsker vi å vise at
Bærum også er en homogen kommune
med Sandvika som by og det naturlige
administrasjonssenteret, sier Gjølme som
også er glad for at ABBLs medlemmer
får anledning til å bli enda bedre kjent
med sin egen kommune gjennom de to
bøkene.

Til en rabattert jubileumspris. Kr. 300,- pr bok fritt tilsendt.
Pris i bokhandelen kr. 398,-. Kjøper du begge bøkene får du dem for
kr. 500,- til sammen. Ingen begrensninger på antall. Gjør julehandelen enkel i år. Send bestilling med navn, adresse og telefonnummer til
inger@dinamoforlag.no og du får bøkene med faktura sendt hjem.
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Fremtidens ladeanlegg for elbil på
Toppenhaug i Bærum
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- BlueTec AS og Schneider Electric har levert ladeløsning for morgendagens bilpark

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

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

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

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

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

Eiendomsmegler
Jan Erik Reenskaug

Styreleder
Øystein Berg

Det er godt å bo
på Østerås
Østerås er et populært boligområde i
Bærum. Det er lett å forstå ettersom Østerås har alt man kan ønske seg av et godt
sted å bo.
Kun ti minutter med T-banen fra Oslo sentrum finner man fredelige og hyggelige
Østerås. Med et nærsenter som rommer
det man trenger, kort vei til barnehage,
skoler og idrettsplasser, skulle det være
noe for enhver. Mange setter dessuten
pris på å ha marka og flere fine golfbaner
i nærheten.

Eiendomsmegling. Han har mer enn 20
års meglererfaring fra området. – Jeg
opplever dette å være et veldig populært
område, der det historisk sett har vært
selgers marked.
Området har variert bebyggelse, mye
bygget på 60-, og 70-tallet – bestående av
alle typer hus og rekkehus samt leiligheter
i alle størrelser. Den varierte bebyggelsen
er med på å skape en fin miks av mennesker i forskjellige aldere og livssituasjoner.

Styreleder i Eiksveien Borettslag
Mange Østerås-boere ser ut til å bli boende i nærområdet også når de skal bytte
bolig, det kan eiendomsmegler Jan Erik
Reenskaug bekrefte. Et godt eksempel er
da han nylig solgte to fireroms leiligheter,
rene oppussingsobjekter som gikk for fem
millioner kroner. Begge ble kjøpt av folk
som har vært på utkikk i området lenge.
– Jeg har faktisk enda flere kjøpere som
er interessert i bolig i området til rundt
denne prisen, forteller Reenskaug i ABBL

Øystein Berg har vært styreleder i borettslaget i ett år, men har sittet i styret de siste
fire årene.
– Jeg gjør dette fordi jeg synes det er
gøy. Jeg liker godt å være med å utvikle
ting og som styreleder i et borettslag med
280 leiligheter, er det alltid nok å gjøre.
Jeg stortrives med styrearbeidet og jeg
er jo heldig som blir kjent med så mange
hyggelige naboer. Dette er et borettslag
som er godt vedlikeholdt, men det er klart

at med en bygningsmasse fra slutten av
60-tallet, har vi en del småprosjekter som
har behov for et løft fremover.
Selv har Berg bodd på Østerås i 7 år og
trives veldig godt.
– Her på Østerås har vi mange hyggelige turstier og flere fine grøntarealer
mellom boligene. I påsken, da alle var
koronafaste, arrangerte vi en turorientering i nærområdet. Vi fikk med nærmere
60 beboere. Det var utrolig fint og det var
mange som ble bedre kjent med naboene, tror Berg. Han forteller videre at det er
mange som har bodd her i nærområdet
nærmest hele livet, men at vi nå ser et lite
generasjonsskifte.
– Det er mange som ønsker å bo her
på Østerås. Prisene har mer enn doblet
seg de siste 12–13 årene. Borettslags
leilighetene her er veldig populære. Det
oppleves nok veldig trygt å komme inn i
et veldrevet borettslag, forteller Berg.
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Lovpålagt
internkontroll
i boligselskap
ABBL tilbyr nå et web-basert og brukervennlig
system, ABBL HMS, som sørger for at styrene følger
kravet til internkontrollforskriften §5 og krav som går
på brannforebygging i boligselskap.

Alle boligselskap er pålagt å ha et
HMS-system og det er styrets ansvar at
det foreligger rutiner og at rutinene blir
fulgt opp. I tillegg er styret ansvarlig for
å informere hver enkelt eier og bruker av
leiligheten om deres eget ansvar etter
gjeldene lov og forskrift.
Skulle ulykken skje, kan styret få spørsmål om å fremlegge internkontrollen og
dokumentasjon på at rutiner er fulgt. Dette er noe Politi, Brannvesen, Branntilsyn,
El-tilsyn og forsikringsselskapet vil fokusere på i tiden fremover. Det kan få store
konsekvenser for styret og boligselskapet
hvis dette ikke kan fremlegges.

Internkontroll i boligselskap handler om:

før det inntreffer en ulykke.

•

Kjøper man tilgang til ABBL HMS, får man
inntil 2,5 timer bistand med å legge inn
informasjon om boligselskap i portalen.
Man får samtidig bistand til en årlig oppfølging av systemet.

•

Å verne om liv, helse og materielle
verdier
Å skape et godt miljø for de som bor
i området

Eksempel på besparelse ved bruk av
ABBL HMS. Alle boligselskap skal ha en
årlig kontroll av lekeplasser. Hvis eksterne
firmaer skal utføre kontrollen, koster det
fra kr 2 500,– til kr 3 000,-. Med ABBL HMS
har styret selv tilgang til sjekklister slik at
man kan gjennomføre dette selv. Styret er
ansvarlig for boligselskapets HMS. Det er
derfor viktig å få et HMS-system på plass,

For mer informasjon om ABBL HMS eller for å få et tilbud,
send en e-post til:

Vi har utarbeidet en egen film som på en
enkel måte forklarer hvordan ABBL HMS
fungerer.

For å se filmen, gå inn på:
www.abbl.no/Aktuelt/Vi-tilbyr-naa-digital-HMS

Trond Erik Ingeberg
Ingeniør, Teknisk forvaltning
hms@abbl.no

Kay Håkon Amundrud
Ingeniør, Teknisk forvaltning
hms@abbl.no
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på
gaten
på Østerås

På side 11 i bladet snakket vi med styreleder Berg og
eiendomsmegler Reenskaug om livet på Østerås. ABBL Nytt
har møtt flere hyggelige folk i området som kunne fortelle litt
om sitt forhold til Østerås.

VEDLIKEHOLDSRENS?

Anse jobben som gjort
Vedlikeholdsrens av hele det innvendige avløpssystemet utføres for å eliminere problemer med
tette og trege avløp og dermed sikre funksjonsevnen til rørene.
Kontakt oss for en gratis befaring eller for å høre hvordan vi kan hjelpe deg.

www.tt-teknikk.no / Tlf: 02490

Vaktmester Kurt Zickfeldt
Vaktmesteren i Eiksveien har lang
vaktmestererfaring, 21 år totalt. De
siste to årene har han holdt orden
i Eiksveien Borettslag for Asker og
Bærum Vaktmesterkompani.
– Jeg stortrives med jobben og det
er hyggelig her på Østerås, forteller
Zickfeldt. – Jeg får positive tilbakemeldinger og det er alltid noe å pusle
med i et så stort borettslag, forteller
Zickfeldt.

Blomsterhandler Unni Sundelius
Sundelius har drevet blomsterhandel
på Østerås Senter i 30 år.
– Det er alltid travelt og morsomt.
Vi følger jo folk i alle livsfaser, fra fødsel til merkedager og bryllup, og det
synes jeg er veldig hyggelig! Østerås
er sentrumsnært og tett opp mot
marka, så her er det noe for enhver.
Jeg opplever at folk her er veldig glad
i hjemstedet sitt, sier Sundelius.

Østerås-beboere Camilla og Thomas
De har bodd på Østerås i to år og
valgte å flytte hit fordi det er nært alt
man trenger.
– Vi valgte Østerås fordi det er kort
vei til banen og lett å komme seg på
jobb i byen, samtidig nært til marka
og butikker. Vi flyttet fra byen og har
familie på denne kanten. Vi o
 pplevde
at det var mulig å få større plass for
samme prisen som i sentrum. Vi er
veldig fornøyde med å bo her, vi har
hyggelige naboer og trives godt,
forteller Camilla og Thomas, som er
ute på trilletur i høstværet.
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HAR DU ET AV DISSE
I DITT BORETTSLAG?
Avløpsrør har kommet i mange varianter gjennom tidene, og vi
har sett det meste. Felles for rør som er 40 år eller mer, er at de
for lengst har passert sin ”best før”-dato. De yngste rørene i plast
er faktisk ofte de verste, og stadig flere borettslag og sameier
opplever derfor nå problemer med røranleggene sine. Mange
har allerede sniklekkasjer som er vanskelige å oppdage.
Rørfornying er i dag et fullgodt alternativ til utskiftning av
avløpsrør. Stadig flere borettslag velger denne metoden når det
er mulig. Ikke minst fordi kostnadene er lavere og belastningen
for beboerne er liten sammenlignet med full utskiftning.
Alle innvendige røranlegg i bygg er unike. I Olimb Rørfornying
gjennomfører vi alltid grundige forkontroller før vi anbefaler
tiltak som gjelder rehabilitering av røranlegg i borettslag.
Å finne de beste løsningene for gamle rør i ulike bygg krever
kompetanse og erfaring. Det har vi. Kontakt oss gjerne for en
uforpliktende prat om rørene i ditt borettslag.

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

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

olimb.no/guide-avlop
GRATIS
GUIDE

5–2020

Jubileumsquiz!
Svar riktig på spørsmålene og bli med i trekningen av en
flott gave fra Magnor Glassverk.

1. Hvor mange medlemmer har Asker og Bærum Boligbyggelag i dag?
					
12 000
16 000
18 000
2. Når ble Asker Boligbyggelag stiftet?
					1955		1959		1961
3. Hvilket år fusjonerte Asker Boligbyggelag og Bærum Boligbyggelag?
					1979		1986		1993
4. Hvor i Bærum oppføres i disse dager boligprosjektet Rings Hus?
			
Stabekk		
Bekkestua
Fornebu

Svarene registrer du på nettsiden vår, www.abbl.no/aktuelt
Psst … et lite tips, her finner du også alle svarene.
Svarfrist: 15.01.21
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Stolt
75-åring!
For 75 år siden var 2. verdenskrig nettopp
over. Landet var sterkt preget etter fem
års okkupasjon og krig. Da Bærum Bolig
byggelag ble opprettet i november 1945,
var det bolignød. På boligkontoret opererte de med kø-ordning. Dette innebar at
flere husstander fikk påtvunget leieboere,
uansett hvor lite praktisk eller ønskelig
det var. Ordningen var nødvendig, men
ikke veldig populær og den medførte
mange konflikter. Det var med andre ord
et stort behov for boligbygging. Over hele
landet ble det opprettet boligbyggelag,
der medlemmer organiserte seg for å få
boligbyggingen i gang.
Første utviklingsområde for Bærum
Boligbyggelag var Ekeberg Borettslag på
Gjønnes. Senere har mange boligområder blitt utviklet, gjerne i samarbeid med
etablerte entreprenører og tomteeiere.
Asker Boligbyggelag ble stiftet i 1961
med beskjedne 24 medlemmer, men det

tok ikke lang tid før medlemstallet økte
betydelig. Da Asker Boligbyggelags første
prosjekt på Drengsrud sto ferdig i 1963,
var medlemstallet nærmere 300. Ti år
senere hadde det økt til 3 000. Asker og
Bærum Boligbyggelag fusjonerte i 1993.
Gjennom årene har boligbyggelaget
utviklet flere gode boligområder, blant
annet Askerlia, Bjerkås, Gullhella, Bondi
hagen og Bondistranda i Asker og i
Bærum har vi Furu Boligsameie, Tokerud
kollen, Kirkeveien og Signatur på Bekkestua blant mange, mange fler.
Fortsatt er utviklingen av Rykkinn på
70-tallet det største utviklingsprosjektet
ABBL har vært med på, med nærmere
3 000 husstander. Gigantprosjektet ble til
i samarbeid med Bærum Kommune og
Selvaag. Stedet ble utviklet med tanke på
å skape et godt og bilfritt bo-område med
mye grøntarealer samt gang- og sykkel
stier mellom boligene og garasjer og
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parkering under og rundt boligområdet.
I dag er Rykkinn et veletablert boligområde som scorer svært høyt når innbyggerne skal beskrive hvor lykkelige de er
med sitt hjemsted.
Gjennom 75 år har Asker og Bærum
Boligbyggelag drevet boligutvikling for
medlemmene. 75 år med boligbygging
har satt spor, spor ABBL er stolt av. Flere
tusen boliger er oppført i ABBLs regi og
mange tusen medlemmer har fått tildelt
bolig gjennom sitt medlemskap i boligbyggelaget.

Fremtidsplaner
Heldigvis har denne spreke 75-åringen
også mye spennende på gang i tiden
fremover. Det bygges for fullt i Nadderudveien 1 på Bekkestua, et samarbeidsprosjekt med PEAB og NorgeaGruppen.
Byggearbeidene er igangsatt for rekkehusene i Fagertunveien 2 og leilighetene
i Rings Hus i samme område.

Øverst, venstre: Rykkinn
Øverst, høyre: Bondistranda, Asker.
Nederst: Bærum Boligbyggelags første prosjekt, Ekeberg Borettslag
Innrammet: Nytt boligprosjekt reiser seg på Bekkestua

I Asker venter p
 rosjektene Gullhellinga,
Elnes og Kunstnerlia blant flere spennende utbyggingsplaner som ABBL ønsker å
realisere.

Medlemstilbud
I dag har ABBL 18 000 medlemmer og
gjennom årene har mer enn 40 000
personer hatt medlemskap i boligbyggelaget. Det gjør ABBL til en av de største
medlemsorganisasjonene i Asker og
Bærum. Medlemskapet skal primært
bidra til å skaffe medlemmene bolig,

men i de senere årene har det også
blitt utviklet spennende medlemstilbud
innenfor bolig/interiør, kjøreskole, dekk
hotell, kulturtilbud, planter, hagemøbler
og mye, mye mer. ABBL er stolt av sitt
samfunnsengasjement, men viktigst er at
vi skal skape verdi for medlemmene gjennom utvikling av gode hjem og smarte
boligløsninger.

Boligforvaltning
Boligforvaltning er en viktig del av ABBLs
virksomhet. Vår forvaltningsavdeling bistår

styrene i boligselskaper med å ivareta
bygningsmassen. I dag er ABBL ansvarlig
boligforvalter for mer enn 250 bolig
selskaper i Asker, Bærum og Oslo Vest.
Det utgjør over 15 500 boliger. Vi leverer
et av landets mest komplette og solide
forvaltningstilbud.

Om du ønsker å bli bedre kjent
med oss så gå inn på våre hjemme
sider: www.abbl.no
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Morgendagens
generasjonssamfunn
ABBL har i 75 år utviklet viktige bolig
områder i Asker og Bærum. Det startet med boligutvikling for å håndtere
boligmangelen etter krigen. Først ut var
Ekeberg Borettslag med totalt 60 leilig
heter. På slutten av 1960 tallet ble det
blant annet satt i gang en stor utbygging
på Hosle, med totalt ca. 227 leiligheter.
På begynnelsen av 1970-tallet tok det
skikkelig fart, da utbyggingen på Rykkinn
ble igangsatt. Utbyggingen besto av
flere tusen boliger og skulle skape hjem
for mer enn 10 000 nye innbyggere.

holdninger øker. Samtidig blir det stadig
tøffere for unge å komme inn på boligmarkedet. Med disse utfordringene i tankene er ABBL nå opptatt av å tenke i nye
baner og utvikle boliger og boligområder
som er relevante for fremtiden og medlemmene våre. Er det mulig å bidra til å
løse disse utfordringene gjennom å skape
et «morgendagens generasjonssamfunn»?
Kan vi skape boligfellesskap og boligområder hvor unge og gamle bor vegg
i vegg, hvor disse gruppene kan hjelpe
hverandre?

Aktivitet og deltakelse i sosialt fellesskap
er viktig for alle mennesker gjennom hele
livet, uansett alder. Noen vil kanskje sette
pris på en samtalepartner, eller noen å gå
en tur med? Ensomhet, blant både gamle
og unge er også en av vårt samfunns
store utfordringer. Kan konseptet «morgendagens generasjonssamfunn» skape
arenaer eller tjenester som kan bidra til å
redusere dette problemet? Mulighetene
er mange, og det er dette ABBL ønsker
å sette fokuset på og jobbe med i tiden
som kommer.

Etter hvert som tiden har gått og samfunnet har utviklet seg, har også behovene
i forbindelse med bolig endret seg. Vi
ser i dag at fokuset i større grad enn før
handler om hvordan man ønsker å bo og
hvilke fasiliteter vi trenger for å bo best,
og lengst mulig i eget hjem.

Som et tankeeksperiment kan vi ta for
oss et leilighetskompleks der de eldre
beboerne får bistand av de unge beboerne til enkle oppgaver i hverdagen. Det
kan handle om bistand til dagligdagse
gjøremål som å lufte hunden, handle,
kjøre til legetime eller praktiske gjøremål
i hjemmet, som å skifte lyspærer eller
tømme søpla. Kanskje er det behov for en
som kan se til leiligheten og vanne blomster når den eldre er borte?

Hvordan skal de som utfører tjenesten bli
belønnet? Her kan man tenke seg mange
forskjellige løsninger. De som utfører
tjenesten kan for eksempel motta en form
for «CashPoints» som kan brukes til å betale for tjenester og produkter som strøm,
forsikring, trening osv. Et annet alternativ
kan være at de som utfører tjenester kan
benytte opparbeidede bonuspoeng til
delvis betaling av de månedlige felles
kostnadene. Det viktigste er at løsningen

En av de største boligutfordringene vi står
overfor i Asker og Bærum, er at befolkningen stadig blir eldre og antallet små hus-

må være enkel å administrere og ikke
minst, enkel for de som skal bruke tjenester og de som skal utføre tjenester.
For at vi kan starte arbeidet med å utvikle
boligområder tilpasset et slikt «morgendagens generasjonssamfunn», ber vi om
hjelp fra våre medlemmer til å besvare
spørsmålene; hvilke tjenester ønsker

den eldre generasjon hjelp til, og hvilke
tjenester og oppgaver kan den yngre
generasjon bidra med? I midtoppslaget
finner du en spørreundersøkelse hvor vi
går i dybden rundt disse spørsmålene.
Undersøkelsen kan sendes inn pr. post
(ferdig frankert) eller besvares elektronisk
på vår hjemmeside: www.abbl.no/aktuelt.

I ABBL ser vi tilbake på 75 givende år med
spennende boligutvikling og vi går inn i
de 75 neste årene med friskt mot. La oss
sammen verne om fremtiden og skape et
godt og lyst morgendagens generasjonssamfunn!

ABBL 75 ÅR

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

ALTIBOX LEVERES AV

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.

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

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
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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!
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Avfallsbrønn og
overflatecontainer

MolokClassic

Ordinær innmeldingsavgift for
personer over 23 år er kr 675,-.
I perioden november til og
med desember, koster innmelding
kun kr 300,- (lovpålagt andelskapital). Deretter betales en
årlig kontingent på kr 375,-.

ul

Les mer og kontakt oss på altibox.no/boligselskap

Som ABBL-medlem kan du benytte forkjøpsrett til brukte boliger og du har fortrinnsrett
til nye boliger. Det betyr at du 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.

dJ

Og: med Altibox’ nye og banebrytende tv-løsning får hver og
én mulighet til å velge sitt eget innhold.

Et gavemedlemskap egner seg godt som julegave, bursdagsgave, dåpsgave og gave til
navnefest.

Go

Hvorfor skal noen få bestemme hvilken bredbånds- og
tv-pakke hver beboer skal ha, bare fordi man bor i borettslag
eller sameie? Med Altibox kan dere få full frihet. Vi ser ingen
grunn til at alle må ha samme løsning. Inngår dere avtale
med Altibox, blir et av markedets mest fleksible internett- og
tv-utvalg tilgjengelig for hver enkelt beboer. Det er bare å velge
og vrake.
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Hva med å gi et medlemskap i
julegave? Gaven gir mottaker en
enklere vei inn på boligmarkedet
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Full frihet for
borettslag og sameier
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Velkommen til Bærum Kulturhus
Gjør noe hyggelig sammen. Gå på en konsert eller forestilling.
Her presenteres fire helt ulike opplevelser fra Kulturhusets program.

Ingebjørg Bratland –
Klokkene kallar
Julebok, ny musikk og etterlengtet turné.
Endelig – Ingebjørg Bratland tilbake der vi gjerne vil se henne, på scenen.
Ingebjørg Bratland kommer med en helt ny julebok «Klokkene kallar» i oktober, og det er gledelig at Ingebjørg i
år, for første gang, gjør et utvalg julekonserter i forlengelsen av bokslippet.
– Eg song inn «Jul i Svingen» då eg var 15 år gamal, så gjorde eg NRK sin julekonsert etter «Kvelden før
kvelden» då eg var 24 år gamal, forteller Bratland. – Men eg måtte altså bli 30 år før eg følte meg klar for å reise
på ein juleturné. Trass spesielle tider, eg gler meg veldig til å reise ut å spele konsertar igjen. Håpar me sjåast!».
Store Sal, søndag 13. desember. Ordinærpris kr 495,- Pris med ABBL-rabatt kr 350,-

Helsemyndighetene i Norge har satt en maksimal grense for publikum til 200. Deltakere og arrangører
er ikke inkludert i dette antallet. Publikum skal kunne holde min 1 meters avstand. Det medfører at
man må forhindre sammenstimlinger /opphopninger av publikum ved innslipp, utgang og mingling.
Publikum må kunne smittespores. Dette gjøres ved billettsystemet, hvor hver ordre har kontakt
informasjon. Alle må ha billett. Etter hver forestilling blir alle kontaktflater i og utenfor salene vasket.
Vi har alle et ansvar for ikke å spre koronaviruset videre. Publikum må også bidra med gode smittevernsrutiner. Hold avstand, vaske hender og være hjemme om du er syk. Ved sykdom eller mistanke
om sykdom skal alle være hjemme. Kulturhuset refunderer billetter ved sykdom.
Ta kontakt på telefon 81 51 17 77 før forestillingsdato og billetter eks. serviceavgift blir tilbakebetalt.

The Alehouse Sessions
Pubstemning med Bjarte Eike & Barokksolistene
The Alehouse Sessions er ikke en konsert i tradisjonell
forstand – dette er en heidundrende musikkfest der Henry
Purcell og John Playfords komposisjoner spilles side om side
med engelske sjømannsviser akkompagnert av klirringen fra
skummende begre fylt med godt brygg. Kort oppsummert:
stor musikk til godt øl!

Far og datter Kleives populære julefavoritter i Store Sal

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

|

Koronapandemien er krevende for oss alle. Bærum Kulturhus følger råd og pålegg fra norske helsemyndigheter, og gjør alt for at publikum skal være trygge når de besøker Kulturhusets fem scener.

Klive og Kleives jul

Store Sal 16. desember
Ordinærpris kr 445,- Pris med ABBL-rabatt kr 325,-

nr. 4

Det er trygt å komme til Bærum Kulturhus

Foajéscene, lørdag 28. mars kl 19.30
Ordinærpris kr 480,- Pris med ABBL-rabatt kr 340,-

To blad Kleive, far og datter, i nært samspill med gode musikervenner,
der de fremfører egne låter, velkjente klassikere i nye arrangementer og
julemusikk i nye drakter. I tillegg til sin favorittmusikk, byr Kleive og Kleive
også på favorittmat etter konserten. Ingen strenger er stille i dette laget velkommen til en lun stemningskveld i førjulstida.

|

Erik Bye av og med Benny Borg
En mann – en gitar
Benny Borg er Norges suverene ener på biografiske forestillinger.
Han har tidligere gitt publikum kritikerroste forestillinger med Cornelis
Vreeswijk, Elvis, Johnny Cash og Evert Taube. Nå kommer han med
historien om Erik Bye.
Med respekt for hans arv, skaper Benny Borg et portrett av den store
kunstneren med ord og toner. Erik Bye står som en bauta i nyere norsk
historie. Han virket som kritisk journalist, programleder i radio og TV,
musiker, dikter og låtskriver.
Ett tema gikk igjen: Omtanken for samfunnets svakeste.
Store Sal, søndag 24. januar
Ordinærpris kr 395,- Pris med ABBL-rabatt kr 285,-
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Telefon: 67 17 17 30 - Fax: 67 17 17 31
Mobil: 901 53 448 - Mail: epost@meyer-morch.no
Ringeriksveien 189, 1339 Vøyenenga

TOTALLEVERANDØR
AV MALERTJENESTER
TOTALLEVERANDØR
AV MALERTJENESTER

Totalleverandør av MALERTJENESTER

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

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

• Utvendig
og innvendig
malerarbeid
Utvendig
og innvendig
malerarbeid

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

•
•
•
•

• Samarbeid/
koordinering
med alle håndverksgrupper
• Samarbeid/
koordinering
med alle håndverksgrupper
• Utvendig og innvendig malerarbeid
•
Garantiordning
gjennom
MLF
•
Garantiordning
gjennom
MLF
• Gulv og teppelegging
• Tilknyttet
bransjeorganisasjoner
• Tilknyttet
bransjeorganisasjoner
• Tilknyttet
bransjeorganisasjoner
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.nomorch.no
koordinering med alle

håndverksgrupper

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

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

Gunstig pakkepris:
Varmtvannsbereder + Watersafe

Titanum Eco 200

En av markedets beste forsikringsordninger

• Høiax TermoTech™ skum
sikrer minimalt varmetap
• Alle ventiler, topp, bunn
og koblingsrom er isolert
• Toppen er vridbar 360 grader
for enkel montering
• 12 års garanti på trykktanken

Watersafe
Lekkasjestopper
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.

totalleverandør av bad

Be om
tilbud!

• RØRLEGGER
• TØMRER
• FLISLEGGER
• BUTIKK

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.

Lommedalen Bygg og Rørleggerbedrift AS
Gamle Ringeriksvei 5 - 1369 Stabekk
Tlf: 67 13 75 76 - post@lbor.no - www.lbor.no

Les om dine forsikringsfordeler på www.tryg.no/abbl

Vi gjør det enkelt for deg å finne oss, enten du er
ute etter informasjon, inspirasjon eller ønsker
kontakt med et rørleggerfirma!
Facebook
Twitter

Asker
kulturhus
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Dette skjer i
Asker kulturhus før jul:
30%

30%

30%

Matias Hilmar Iversen
Torsdag 26. november, kl. 20.00
Valkyrien Allstars
Lørdag 28. november, kl. 20.00
Klovneskrekk
Søndag 29. november, kl. 13.00
Mandag 30. november, kl 10.00
Juleroserkonsert med Herborg Kråkevik
Søndag 6. desember, kl 17.00
Back in Business X-mas med Heine Totland
Mandag 7. desember, kl 18.00/20.30
Julekuppet
Lørdag 19. desember, kl. 13.00/14.30
Søndag 20. desember, kl. 13.00/14.30

Billetter kjøpes på askerkulturhus.no
Kode: abblkultur
Vi refunderer ved avlysning/flytting av billetter.
Hold deg oppdatert på askerkulturhus.no
Vi følger alle smittevernråd fra helsemyndighetene.

Hva med å gi et varig minne?
Gavekort kan kjøpes på askerkulturhus.no
eller i skranken.

30% rabatt på
enkelte forestillinger
til ABBL medelemmer.
Juleroserkonsert med Herborg Kråkevik
Søndag 6. desember, kl 17.00
Følg oss på Facebook
@askerkulturhus og @barnaiaskerkulturhus
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MATtips

Ring 48 300 500
og få GRATIS befaring!

GARASJEPORTER

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.

GRAVSTEINER

NAVNETILFØYELSER OG OMARBEIDELSER

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.

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

Gleder oss til å høre fra dere og samarbeide med dere.
Ta kontakt i dag!

•

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

FriskAT ips
M t
salat

UTVALGT SOLSKJERMING

-30% -30%

|

Lommedalsveien 28, 1350 Lommedalen

Tlf: 67 15 19 30
www.bbv.no

En salat kan varieres i det
uendelige. Det handler vel først
og fremst om å blande det du liker
best. Denne salaten er frisk, med innslag av søtt.
Servert med stekt surdeigbrød med deilig, smeltet chevre,
har du et mettende lunsjmåltid.

Bland sammen

Dressing

(1 porsjon):

(til ca.1 porsjon):

Ca. fire blader hjertesalat, revet
To skiver serrano- eller parmaskinke
En halv gulrot, tynne skiver
Noen jordbær, delt i båter
Noen sukkererter i skiver
Litt mango i terninger

0.5 ss dijonsennep
Litt finhakket hvitløk
Ca. 0,2 dl hvitvins- eller rødvinseddik
Ca. 0,4 dl olje uten smak
Salt og pepper

Ha ristet sesamfrø på toppen.

Tips!

Tilbehør
onning
med chevre, h
d
rø
sb
ig
e
rd
Skive av su
5 grader
i ovnen på 22
kt
e
st
r,
e
tt
ø
n
og
i ca. 5-8 min.
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ELEKTRO

FLYTTING / SØPPELTAXI

Ørnulf Wiig Installasjon AS

RYDD & FLYTT

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

Postboks 893
1306 BÆRUM POSTTERMINAL

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

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

Firmaene gir deg rabatt når du fremviser medlemskort og legitimasjon.
Rabattene gjelder ved kontant salg på vanlige utsalgspriser.
Les mer om medlemstilbudene på www.abbl.no.

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

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

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

BILKOSMETIKK

DEKK, FELGER, LAGRING

MICROLAKK

Asker:

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

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

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

post@akasien.no
www.akasien.no

Montér

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.

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

•	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!

Tryg
Kjøp av forsikring:
Jeff Pascual tlf. 468 43 143

Ballerud Golf og treningssenter

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

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

Melding om skade, endringer i avtale osv.:
Grønt nummer: 55 17 26 69

• 10 % på alle varer

www.tryg.no/abbl

www.planteborsen.no

• 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

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

KAFÉ
Kanel Bakeri

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

08–17
09–17
10-17
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RABATTER for ABBL-medlemmer

Forestilling: 24. januar 2021

•	30 % på billetter til en rekke forestillinger
i Asker kulturhus. Du kan kjøpe inntil 6
billetter til hvert arrangement.

Bærum Musikk- og Danseteater
Mini (BærMuDa mini)

Noen av kulturhusets forestillinger før jul:
Julekonsert med Herborg Kråkevik
Søndag 6. desember

Nærmere omtale av forestillingene,
se side 24–25.

TEATER

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

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

MOBILT MINILAGER
Lagerboks AS

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

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

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

LÅSESMED

SPORT

Trygge Rom

Frisk Asker

Back in Business X-mas med Heine Totland
mandag 7. desember.
Julekuppet
lørdag 19. desember og søndag 20.
desember.

Mobil Fikser’n

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

VVS

Stor utstilling innendørs.

Gamle Ringeriksvei 5, 1369 STABEKK
Tlf. 67 13 75 76

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

Billetter kjøpes på www.friskasker.no

• 10% på ordinær pris for boligtakst

Bærums Skiklubb–
Kirkerudbakken Skisenter

Takstsenteret

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

Trygge Rom tilbyr gratis brannog sikkerhetsbefaring av boliger
og næringsbygg.

Noen av kulturhusets forestillinger de neste
månedene:
Ingebjørg Bratland – Klokkene kallar
Julebok, ny musikk og juleturné
Forestilling: 13. desember
Klive og Kleives jul
Far og datter fremfører egne låter, velkjente
klassikere og julemusikk i nye drakter.
Forestilling: 16. desember
The Alehouse Sessions
Pubstemning med Bjarte Eike &
Barokksolistene
Forestilling: 28. mars 2021

•	15 % på låsrelaterte produkter
•	20 % på nøkkelkopiering
• 25 % på postkasse-, ringeklokke- og dørskilt
Det gis ikke rabatt på bestillingsvarer
NB! Rabatt gis kun ved fremvisning
av gyldig medlemskort!

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

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

• 15% på rabatt på dagskort

Ringveien 3, 1368 STABEKK
Tlf. 67 12 41 12
www.takstsenteret.no

TRAFIKKSKOLE

S. Sigvartsen Steinindustri A/S

Wright Trafikkskole Asker

Avd. Oslo:
Trondheimsveien 457, 0962 OSLO
Tlf. 22 80 30 70
Avd. Lier:
Husebysletta 39, 3414 LIER
Tlf. 32 84 00 48

L

EMSK

• 10 % på ordinær pris for takstoppdrag

STEIN OG HELLER

Avd. Sandvika:
Industriveien 10, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 52 10 30

2 0 2

■

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

0

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

MED

Tlf. 970 70 684
jtjtakst@gmail.com

Borkenveien 4, 1339 VØYENENGA
Tlf. 67 13 33 68
www.bks.idrett.no

Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer
og netthandel

Jan-Terje Johansen
Takst & Rådgivning

• 20% på ordinær billettpris

Åpningstider: 07-17 (10-15)

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

TAKSERING

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

Bærum Kulturhus

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

Stor og variert utstilling av
gravmonumenter med gode priser

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

Les mer om hva som skjer i Asker Kulturhus
de neste månedene på side 28–29.

Lommedalen Byggog Rørleggerbedrift AS (LBR)

RT

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.

MOBILTELEFON

O

Asker kulturhus

Erik Bye av og med Benny Borg
Benny Borg skaper et portrett av kunstneren
Erik Bye – med ord og toner.

■

KULTUR / TEATER

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

Medlemskortet er gyldig frem til
du mottar nytt kort i mars 2021.
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Finn løsningsordet og vinn tre lyslykter fra Halvor Bakke
Send løsningsforslag innen 20. desember 2020 til: hme@abbl.no og bli med i trekningen.

Alt innen elektriske
installasjoner og service.

Vi utfører alt innen
rørleggerarbeid
med egen
serviceavdeling.

•
•
•
•

Lys og varme
Porttelefon
Brannalarm
El. sjekk

6 9 75 50 0

ingsveien 3b
indern
lo

mycoteam.no
mycoteam.no

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

www.baerumror.no
Nesveien 19 - 1344 Haslum

radonmåling

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

wiig.no

67 57 20 20

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

radontiltak

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

Ring eller bestill på nett i dag!

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

Vil du
annonsere
i bladet?
KONTAKT:

CecilieKorntorp
Konterud
v/Stine
ck@hsmedia.no
sk@hsmedia.no
Mobil:936
48032
30963
499
Mobil:

www.hsmedia.no

Kryssordforfatter: Rolf Bangseid

HER KUNNE

DIN

ANNONSE STÅTT

Riktig svar på forrige utgave var: Gullhellinga nytt boligprosjekt i Asker.
Vi gratulerer vinner av forrige utgaves kryssord, Stein Aaslestad fra Asker.
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Art deco er en stilretning som går
helt tilbake til 1920-tallet, og som i
sin tid representerte velstand og eleganse. Innenfor denne stilretningen
finner vi stramme linjer, geometriske
former og luksuriøse materialer på
interiøret.

INTERIØR-nytt

Tekst: Hilde Bringsli Foto: fargerike.no

Tapet-trender

Geometrisk mønster
Art Deco stil har ofte moderne former med strømlinjer og repetisjon av
elementer i rommet. De geometrisle
mønstrene kommer i lekre farger på
tapeter som gjentas på tekstiler eller
i interiøret for øvrig.

Stadig flere velger tapet, gjerne til hele rommet.
For den som er ute etter å skape en unik atmosfære,
er kanskje tapet det beste valget.

Elegant blå

I forbindelse med den internasjonale «Wallpaper
Week», som ble arrangert i oktober, utarbeidet
Fargerike og tapetleverandøren Storeys inspirasjon til alle tapetglade. I denne artikkelen får du
et innblikk i tre trender: Pudder, Klassisk blå og
Art Deco.

Om trenden pudder
Den duse og feminine pudderfargen er tilbake i ulike kreasjoner
og mønstre. Tapetene fråtser i spenstige kurver, chevron-mønstre
og blomster. Vi nordmenn har blitt mer kreative når det kommer
til veggdekor og tapet er en viktig faktor. Nå kan du pynte veggen
med utallige design og ulike materialer.

Glamour har returnert til hjemmene, og denne flotte tapeten løfter
rommet med sine sofistikerte,
geometriske mønstre og raffinerte
farger.

– Det vi plukket ut i forbindelse med årets Wallpaper Week, er en feiring av gamle håndverks
tradisjoner og mønster, men satt inn i vår tid, sier
Tale Henningsen, kreativ leder i Fargerike. Hun
deler mer enn gjerne tapetinspirasjon med ABBL
Nytt sine lesere.

Rosa

Blomster

En sentral farge innenfor trenden pudder, er er rosa. Her kan du
for eksempel velge mønstre fra naturen i en nydelig dus rosafarge
som lyser opp rommet. Denne tapeten er fin å kombinere med
nøytrale farger på sengetøyet og annet interiør som skaper en
naturlig ro i soverommet.

Blomster i vakre lilla og rosa farger
mot en dyp petroleumsblå flate,
gjør at vi raskt beveger oss inn i en
idyllisk verden av skjønn blomsterdesign, noe som gir rommet et
mystisk og vakkert preg.

Blomster
Vi blir aldri lei av blomstertapet i ulike farger og kreasjoner. Denne
tapeten er et stort veggpanel, som blir et kunstnerisk blikkfang på
veggen. De duse fargene gjør at motivet balanseres mot resten av
detaljene i rommet.

ABBL 75 ÅR

Om trenden klassisk blå
Blå er evighetens farge og symboliserer avspenning og ro. Denne fargen
har vi aldri sluttet å elske. Det er en
tidløs nyanse som brukes i utallige
hjem, enten det er på tapeter eller
som veggfarge. Mange oppdager
at blått fungerer godt som en basisfarge eller i kombinasjon med unike
mønstre.

Dyp blå
Blått er ikke blått. Denne fargen finnes
i utallige nyanser - fra lys til mørkt.
Mange av oss elsker den dype blåfargen som bidrar til en rolig atmosfære i
rommet. Denne tapeten fremstår som
elegant og moderne, i kombinasjon
med mørke tekstiler som velur.

Dempet sort
Ønsker du å få frem glamouren, kan du
buke mørke farger på veggen. Typiske
materialer på interiøret er velur, glass,

marmor, messing og speil i lekre formasjoner. De gulfarget velurstolene er en
kontrast til de mørke veggene.
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Returadresse:
Asker og Bærum
Boligbyggelag AL,
Postboks 385,
1301 SANDVIKA

Hold deg underholdt
Foto: ©byAksel/Tinagent

Velg seriene, kanalene eller strømmefavorittene som gir deg følelsen du vil ha.
Alltid med TV-og strømmetjenesten T-We.

