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LEDER

Ungdomsboliger i Bærum

– En glimrende mulighet!
Forberedende arbeider til ny E18 er
i gang. Dette har ikke bare betydning for
bilistene, men markerer også det såkalte
trinn 2 i utbyggingen av Fornebu.
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Erling Rein, Helene Mack Ege
og Irene Nøbben

I henhold til den opprinnelige kommunedelplanen (KDP 2) for Fornebu-utbyggingen, skulle det bygges 6 500 boliger på
Fornebu. De fleste av disse skulle komme
i trinn 2, som påbegynner når utbygging
av ny E18 er vedtatt igangsatt.
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Treff lokalmarkedet i Asker
og Bærum på hjemmebane!

Adm. dir. Erling Rein

I avtalen mellom Fornebu Boligspar og
Bærum kommune, ble det i tillegg avtalt
at Bærum kommune skulle ha rett til ca.
800 boliger, boliger som ikke skulle belastes med kostnadene fra infrastrukturavtalen. Dette utgjorde den gang kr 1 600
pr kvm bolig. De fleste av disse boligene
lå i trinn 2. Det som fra ABBLs ståsted er
interessant, er at det i kommunestyrevedtaket står at disse 800 boligene skal
utvikles sammen med Asker og Bærum
Boligbyggelag og Bærumsbedriftenes
Boligselskap (sistnevnte er avviklet).

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

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

Har du mottatt dette bladet, men ikke medlemskort? Det betyr at du ikke er personlig
medlem av boligbyggelaget, men får tilsendt bladet fordi du bor i en bolig hvor ABBL
er forretningsfører.

Kontakt oss nå for et godt tilbud på a nnonsering.

Ønsker du å bli personlig medlem, eller gi bort et gavemedlemskap?
Innmelding koster kr 675,- (kr 300,- i andelskapital og kr 375,- årskontingent).
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.

ANNONSESALG:

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

www.hsmedia.no

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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Rettighetene som Bærum kommune sikret
seg til 800 rimelige boliger ble tinglyst.
Rettigheten er videreført i den såkalte
KDP 3 om fortetting på Fornebu og finansiering av Fornebubanen.
Forutsetningen var at ca. 400 boliger
skulle bygges for ordinært salg, slik at
overskuddet kunne benyttes til å «subsidiere» de øvrige 400, slik ville man skape
virkelig rimelige boliger.
ABBL har i mange år hatt forretningsførselen og byggherrefunksjonen for Stiftelsen
Utleieboliger i Bærum. Stiftelsen er opprettet av Bærum kommune, med formål
å skaffe rimelige utleieboliger til unge
mennesker i Bærum. Det har gjennom
årene vært utviklet flere prosjekter 
i samarbeid med ABBL.
I tillegg til utleieboliger til Stiftelsen, kan
man tenke seg bygging av ungdomsboliger med «gjenkjøpsrett». Dette er
boliger forbeholdt kjøpere under 35 år.
Når boligene selges, får selgeren beholde
en fastsatt prisvekst på kjøpesummen,
slik at en ny ungdomskjøper får nyte godt
av den opprinnelige rabatten. Slik kan
rabatten komme til nytte flere ganger.
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ABBL har hatt flere prosjekter hvor
dette systemet har vært benyttet og
det fungerer meget godt.

ungdomsboliger. Med igangsettelse
av ny E 18 og åpning for bygging på
Fornebu, er muligheten der.

Innenfor dette konseptet kan man tenke
seg et generasjonsblandingsprosjekt, hvor
det bygges én andel tilrettelagte eldreboliger i kombinasjon med rabatterte
ungdomsboliger.

Tradisjonelt har Bærums-ungdom bodd i
kommunen til de ble ferdig med videre
gående. Deretter har de flyttet ut for å
ta utdannelse, for så å komme tilbake
som etablert familie med små barn. Med
T-bane-forbindelse til Majorstuen, blir
det mulig å bo i rimelige ungdomsboliger på Fornebu og samtidig studere på
Universitetet på Blindern og Oslo Met.

Årsaken til at det i det tidligere vedtaket
for utbygging av Fornebu var fastsatt at
disse boligene skulle utvikles i samarbeid
med ABBL, er at ABBLs medlemmer er fra
Asker og Bærum. Normalt vil man i slike
kommunale samarbeidsprosjekter legge
inn en bestemmelse om krav til for eksempel 3 års botid i Bærum. På den måten
sikrer kommunen at utvikling av rimelige
ungdomsboliger faktisk kommer Bærums-
ungdommen til nytte. Videre vil de ca. 400
boligene som skal selges ordinært, bidra
til å dekke boligbehovet i Bærum, ikke
bare i Oslo.
Stiftelsen Utleieboliger i Bærum er på jakt
etter prosjekttomter, hvor det er mulig å
skape attraktive og rimelige boliger for
Bærums-ungdommen. Bærum kommune
etterlyser flere prosjekter med rimelige

Et stort antall boliger med «tomte
rabatt» åpner for at man kan gjøre noe
som virkelig monner og som vil kunne
ha gjenbrukseffekt i mange, mange år
fremover.
Det er ikke noe å lure på! Alt ligger til
rette. Hvis det virkelig er vilje i kommunen til å skape et varig, godt og rimelig
boligtilbud til egen ungdom, er det
bare et vedtak unna.
Mye har vært skrevet om forspilte muligheter på Fornebu. Her står en mulighet
og blinker. Det dreier seg om å gripe
den og ikke la den renne ut i ingenting.

FORRETNINGSFØRSEL
Et godt tilbud til boligselskaper

• A
 BBL er forretningsfører for ca. 15 500 b
 oliger i Asker,
Bærum og Oslo Vest.
• V
 åre samvittighetsfulle boligforvaltere sørger for at bolig
selskapene får den o
 ppfølging 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.
• Vi 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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Morgendagens
generasjonssamfunn

– Hvordan skal vi
bygge og bo i morgen?
I forrige ABBL Nytt lå det ved en spørreundersøkelse. Vi ba dere, våre lesere,
om å komme med innspill og ønsker for hvordan vi bør bygge bolig i tiden
som kommer. Vi blir stadig flere eldre. Det vil endre måten vi lever på og det
kan endre måten vi bygger og bor på.
Vi fikk mange interessante svar og vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger
og på engasjementet.

Mangfold

Fordeler med mangfold

I en slik undersøkelse vi det komme frem
mange forskjellige ønsker, men noen trekk
går igjen. Blant annet ønsker de fleste
å bidra like mye som de ønsker å motta
hjelp. En annen ting som flere har uttrykt,
er at de mener det er best å bo i områder
med flere aldersgrupper samlet. Det
gjelder selvfølgelig ikke alle, men mange
har positive tanker om å bo i et område
med fellesskap og mangfold.

Mange forteller at det er de små tingene
man kunne hjulpet hverandre med. At det
å få hjelp med enkle hverdags-ting kan
gjøre en stor forskjell. Noen påpeker at alt
kan kjøpes på døren i dag og at det ikke
er viktig å få hjelp til å handle. Samtidig
er en gjennomgående tilbakemelding
at man ønsker kontakt, det å få besøk
samtidig som man får varene levert. At
noen kommer innom for å lage middag
sammen med, eller for, den eldre. Det
handler like mye om å ha noen å dele
matlagingen og maten med.

«Fint med nettopp flere generasjoner
sammen, ikke rene eldresamfunn/
småbarnssamfunn etc.»
skriver en respondent

«Det er en fordel med varierte boområder
med god aldersspredning. Seniorene vil
da bidra til et rikere sosialt liv for alle…»
Mange liker best å få hjelp av noen på
egen alder, mens en del synes det er
hyggelig å få hjelp av flere aldersgrupper.
Det handler nok også litt om hvilke opp
gaver man tenker at man trenger hjelp til.

Mange frykter ensomhet
Flere svar viser at ensomhet er noe
mange frykter.

ABBL NYTT

«Det blir langt flere eldre i årene som
kommer. Jeg mener at man svarer på
denne utfordringen ved å bidra til å
motvirke isolasjon og ensomhet – et
økende samfunnsproblem hos godt
voksne.»
Flere sier de ønsker å bidra med nærvær
og sosiale aktiviteter. Det er dessuten
flere som har ønske om bo-løsninger som
innbyr til et godt sosialt liv. Det kommer
også tanker om å dele på ansvar og det
å stille opp for hverandre. Det kan handle
om å bidra med hundepass, stille opp for
barn og barnefamilier, samtidig få ta del
i fellesskapet og oppleve tryggheten ved
å ha familiære relasjoner ut over egen
familie. Det å få bry seg og det at noen
bryr seg tilbake er det mange som ønsker.
Trygghet er viktig dersom man skal kunne
bo hjemme lenger.

Bofellesskap
Vi ser at mange er opptatt av å ha en
sosial profil på boligene. Det å bo nær,
det å dele areal, dele rom, dele aktiviteter
og oppgaver, er det flere som sier de ville
sette pris på.

«For eldre vil en form for bofellesskap
være aktuelt. Egne leiligheter, men med
fellesrom, grendehus, treningsrom. Kan
også være interessant for barnefamilier
med fellesskap, barnepass. Plussboliger
med felles arealer og tjenester. Ekstra
gjesterom. Eldre må få større muligheter
til sosialt samvær uten at de må gå på
cafe...»
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Viktig arbeid
Verdien av å få til gode bomiljø for
fremtiden er enorm, både i et personlig
og i et samfunnsøkonomisk perspektiv.
En svardeltaker skriver:
«Dette vil bidra til å avlaste presset
på de kommunale tjenestetilbudene.
Dette vil igjen sette kommunene bedre
i stand til å takle helse-, velferds- og
omsorgsutfordringene som kommer
med eldrebølgen»
Vi setter umåtelig pris på alle svarene
vi har mottatt og tar med oss disse
videre i arbeidet med fremtidens
boliger. Tilbakemeldingene er av stor
verdi for oss når vi skal planlegge og
etablere nye bomiljø. Arbeidet vil være
en kontinuerlig prosess og det er et
spennende oppdrag.
ABBLs mål er å skape gode bomiljø for
alle og de beste forutsetninger for et
godt og langt liv i egen bolig
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MORGENDAGENS GENERASJONSSAMFUNN

Bygge og bo
i fremtidens Asker
Askers kommuneplansjef, Tor Arne Midtbø, har et stort
engasjement for boligutviklingen i Asker. Å skape et godt
sted å bo for alle Askers innbyggere står hans hjerte nært.
Han er opptatt av å tilrettelegge for en boligbygging som
harmonerer med boligbehovet.

– Vi har en utfordring i dagens Asker,
da 84 % av våre 38 000 boliger er
familieboliger (eneboliger/rekkehus),
mens kun 42 % av våre 38 000 husstander
er barnefamilier. Svært mange enslige og
eldre bor i store familieboliger, men vi
har ikke et godt nok boligalternativ for de
som ønsker det. Denne ubalansen mellom
boligbehov og boligtilbud kan komme til å
forsterkes i årene framover, forteller Midtbø.
En av vår tids største utfordringer er
endring i befolkningssammensetningen.
Vi blir stadig flere eldre og pleie- og
omsorgsbehovene øker. Samtidig synker
andelen yrkesaktive som skal finansiere
velferdstilbudet, og det kan bli knapphet
på helsepersonell.

Tenke nytt om hvordan vi bor
– Vi må tenke nytt om hvordan vi bor, sier
Midtbø. Vi får langt flere eldre over 80 år
i tiden fremover. Om 20 år vil det neppe
være mulig for kommunen å stille med
sykehjemsplasser og omsorgsboliger, med
samme dekningsgrad som i dag. Vi må
tilrettelegge for at flere kan bo hjemme
lenger, trygt og godt. Derfor ser vi, i dialog
med utbyggere, på muligheten for å utvikle
nye boformer som bidrar til at vi alle kan bli
boende hjemme lengst mulig. Dette er ikke
kun et Asker-fenomen. Mange kommuner
har nå fokus på denne utfordringen.

Bofellesskap
Bofellesskap er imidlertid ikke noe
nytt. I århundrer levde vi mennesker

i storfamilier, store bofelleskap. Med
industrialismen forandret vi levevis og
kjernefamilien ble sentral.
– Vi ser at flere, både unge og gamle, nå
ønsker å bo i ulike former for bofellesskap og spennende prosjekter dukker
opp rundt i landet. Vi ser også at det
dukker opp prosjekter der unge og e
 ldre
bor sammen i fellesskap. Dette kaller vi
«morgendagens generasjonssamfunn» og
det er nå satt på den p
 olitiske dagsorden i
Asker. Her kan man se for seg små private
leiligheter rundt rause fellesarealer, sier
Midtbø, som mener erfaringene fra «gamle
dager» kan ha noe for seg når man skal ta
vare på hverandre i fremtiden.
Mange bor i dag i leilighetsbygg der det
finnes en rekke ulike «fellesrom», men her
har kommunen et ønske om å trekke det
enda videre. Vi ønsker at folk skal få muligheten til å dele mer enn fellesarealer. I dag
har vi delingsøkonomi på mange områder.
Vi deler i stadig større grad sykler og biler,
klær og sportsutstyr, sier Midtbø, som
ikke ser ikke bort ifra at dette kan være en
tankegang også når det gjelder boligutvikling. Kanskje ligger det her muligheter for
å redusere bokostnader og senke terskelen for innpass i et kostbart boligmarked
for førstegangsetablerere og økonomisk
vanskelig stilte, i bytte mot t jenester
og bistand internt i bofellesskapet.
Slike boformer har både økonomiske-,
juridiske-, organisatoriske- og sosiale sider,
forteller Midtbø.

Motvirke ensomhet
I vår moderne tid ser vi at ensomhet er
en utfordring for mange. – Man skal ikke
behøve å være alene, enten man er ung
eller gammel, mener Midtbø. Vi mennesker har levd i bofelleskap i århundrer.
Vi har alle muligheter til å gjenskape
boformer der vi i større grad kan ivareta
hverandre.
Nye boformer må utvikles i et samspill
mellom utbyggere, kommune og bolig
søkere.
– Vi har ingen fasit ennå, men vi skal tørre
å prøve ut forskjellige løsninger. Og vi må
utvikle kommunale insitamenter i plan
verket vårt som kan stimulere utbyggerne
til nytenkning.

Leve hele livet
– Det er viktig å understreke at vi fortsatt
i all hovedsak skal bygge tradisjonelle
boliger i Asker, eneboliger, rekkehus og
blokker. Men boligbehovet i befolkningen
er i endring og vi ønsker å finne nye og
fornuftige løsninger, slik at vi får dekket
vårt samlede boligbehov i fremtiden. Ulike
former for bokollektiv kan da være én av
flere måter å møte fremtiden på, forteller
Midtbø.
«Leve hele livet» er den grunnleggende
tanken som skal gjennomsyre både kommuneplan og temaplaner. Det skal være
godt og trygt for alle å bo i Asker.
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MORGENDAGENS GENERASJONSSAMFUNN

Boligutvikling
– en del av løsningen
I forrige ABBL Nytt ønsket vi oss tilbakemeldinger
gjennom en spørreundersøkelse. Vi utfordret våre lesere
og medlemmer. Vi ønsket at de skulle fortelle oss sine
tanker og mulige behov i det vi kaller «morgendagens
generasjonssamfunn».

Gjennom strategisk og god boligutvikling
ønsker ABBL å bidra til at alle får bedre
forutsetninger og kan bo hjemme lenger,
i et samfunn der stadig flere vil trenge
hjelp. Samtidig vil vi sørge for å bedre
boligsituasjonen for dem som strever med
å betale seg inn i et boligmarked med
rekordhøyt prisnivå.

ABBLs engasjement
ABBL har alltid hatt et engasjement for
dem som av forskjellige grunner strever
med å komme inn i boligmarkedet.
Flere av våre boligkonsepter har bidratt
til rimeligere boliger, blant annet for
ungdom. Tanken er å utvide det sosiale
engasjementet gjennom å bygge boliger
som dekker mange behov for flere grupper.
– Vår visjon er å være brobygger mellom
de som er godt etablerte og eier mer
enn de etter hvert kan håndtere, og de
unge som sliter med å komme inn på et
boligmarked med høye krav til egenandel
og høy pris på boligene, sier Erling Rein,
adm. dir. i ABBL.

Konseptet bak «morgendagens
generasjonssamfunn» ligger i å finne
en ny innfallsvinkel på delingsøkonomi.
Delingsøkonomi på boligsektoren vil
kunne skape trygghet, mulighet for å
kunne bo hjemme lenger og et godt
grunnlag for tjenesteutveksling.
– De som besitter eiendomsverdiene
trenger kanskje noen av de egenskapene
som yngre mennesker har og vice versa.
Man bygger altså leiligheter med
kollektive rom og fellesarealer, der eldre
kan være villige til å betale mer for boliger
som gir sosiale og praktiske kvaliteter
tilbake, sier Rein.
– Boligkonseptet kan innebære at du har
3-4 leiligheter for eldre, 3-4 leiligheter for
nyetablerere samt definerte fellesrom.
De eldste og mer kapitalsterke betaler
en større andel for fellesrommene.
Fellesrommene blir en møteplass som
også dekker praktiske behov for ung og
gammel, forteller Rein.

ABBLs spesielle rolle
ABBL står i en annen situasjon enn
andre boligprodusenter, som vanligvis er
entreprenører som forlater byggeplassen
når boligene er ferdigstilt.
– For ABBL fortsetter innsatsen gjennom
forretningsførsel og boligforvaltning,
og vi kommuniserer med boligkjøperne
blant annet i bladet vårt, sier Rein. Han
er opptatt av at ABBL nå har mulighet
for å etablere et forum der vi får tilbake
meldinger og kommunikasjon om
kjøpernes ønsker og behov, før vi starter
utviklingen av boligkonseptet. ABBL
skal utvikle gode boligkonsepter for
medlemmene. Nye former for bo-konsept
vil være viktig i utviklingen fremover.
– Vi håper at ABBL i samarbeid med andre
kan utvikle boligkonsepter som fremtiden
kan ha god nytte og glede av, avslutter
Erling Rein.
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Full frihet for
borettslag og sameier
Hvorfor skal noen få bestemme hvilken bredbånds- og
tv-pakke hver beboer skal ha, bare fordi man bor i borettslag
eller sameie? Med Altibox kan dere få full frihet. Vi ser ingen
grunn til at alle må ha samme løsning. Inngår dere avtale
med oss, blir et av markedets mest fleksible internett- og
tv-utvalg tilgjengelig for hver enkelt beboer. Det er bare å velge
og vrake.
Og: med Altibox’ nye og banebrytende tv-løsning får hver og
én mulighet til å velge sitt eget innhold.

Les mer og kontakt oss på altibox.no/boligselskap

ALTIBOX LEVERES AV

RØRLEGGER ● TØMRER ● FLISLEGGER ● MALER ● BUTIKK

Vi har alt du trenger til

BADEROMMET!

-

totalleverandør av bad

Lommedalen Bygg og Rørleggerbedrift AS
Gamle Ringeriksvei 5 - 1369 Stabekk
67 13 75 76 | www.lbor.no











Lommedalen Bygg og Rørleggerbedrift AS

www.v
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VIL DU VÆRE MED OG STYRE ABBL?
ABBL søker kandidater til valgene i 2021
Om oss:
Asker og Bærum Boligbyggelag har i overkant av 18 200 medlemmer. Det
som samler oss mest, er felles interesse for boligforvaltning og boligutvikling.
Medlemmene og aktiviteten i laget gjør at vi er en betydelig aktør innen
boligsektoren på Østlandet.
ABBLs generalforsamling avholdes digitalt i juni 2021.
Valgkomiteen ønsker forslag til kandidater, senest innen 22. mars.
Alle verv krever at du er medlem av ABBL.
Funksjonstiden er to år for faste medlemmer, ett år for varamedlemmer.
Styret avholder møter 10–12 ganger per år. Møtene avholdes i ABBLs lokaler
i Sandvika eller som videomøter på Teams. Representantskapet har 4–5 møter
per år. Verv og møter blir honorert i henhold til generalforsamlingens vedtak,
og honorar utbetales som ett beløp etter dette.

Hvem vi ser etter:
Vi ser etter deg som har nye ideer og som har et brennende ønske om å gjøre
ABBL i enda bedre stand til å møte medlemmenes behov i boligmarkedet.
Videre ønsker vi at du har erfaring fra ledelse- og/ eller styrearbeid, i tillegg til
erfaring eller interesse for boligutvikling og forvaltning.
Er det deg vi ser etter, eller kjenner du noen som burde søke?
For å vise din interesse ber vi deg sende CV og en kortfattet søknad
til leder av valgkomitéen:
Petter Sørensen petter@avt.no
snarest og senest innen 22. mars 2021.
Merk søknaden ved å skrive rollen du ønsker å vise interesse for.
For valgkomiteen i ABBL
Petter Sørensen
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Stor prisvekst i boligmarkedet
tross usikkerhet – HVA NÅ?
Året 2020 var et spesielt år, preget
av en verdensomfattende pandemi,
store endringer i menneskers privatliv,
permitteringer, konkurser, hjemmekontor,
isolasjon, redsel og usikkerhet.
Boligmarkedet har derimot gått over all
forventning og det er flere grunner til det.
• Lave renter.
•	Utenlandsferier uteble og behovet for
sekundærbolig / hytte økte.
•	Utenlandsferier uteble og oppsparte
midler har gått til bolig.
•	Færre fritidsaktiviteter å bruke
penger på.
•	De fleste har oppholdt seg mer
i hjemmet og flere har kjent behov
for annen type bolig.
Vi vet ikke med sikkerhet hvor lenge
verden vil være i unntakstilstand, hvor
lenge man må jobbe på hjemmekontor
eller om permitteringer og konkurser vil
fortsette. Vaksinasjonene har startet, men
foreløpig vet man ikke helt effekten eller
hvor lang tid det tar før mange nok er
immune.
Januar 2020 startet boligmarkedet som et
«normalt» år, med jevn tilgang på boliger
til salgs og en moderat prisøkning. I mars
var det stor usikkerhet om pandemien og
vi så en «dupp» i boligmarkedet i omtrent
halvannen måned. I slutten av mai kom
derimot boliginteressen tilbake som en
kule. Frem til november var det høyt trykk
på visninger, stadig nye prisrekorder ble
slått. Bruktboligmarkedet i Asker har
det siste året hatt en snitt prisøkning på
nærmere 4 %, Bærum en prisøkning på i
overkant av 2,5 % og Oslo omtrent 12 %.
I snitt hadde Norge en økning på 8,7 %
i 2020. Sist vi så prisøkninger på dette
nivået i Norge var i toppårene 2016
og 2017, hvor vi hadde unormalt høy
prisøkning.
I begynnelsen av det nye året opplever
vi fortsatt høyt trykk i boligmarkedet og
januar ga nye rekorder på visninger og

fortsatt prisutvikling. Utover 2021 mener
vi at prisene kommer til å stabilisere
seg. Norge vil sakte, men sikkert vende
tilbake til normalen. Vaksinasjon vil gjøre
utslag, hjemmekontor og hjemmeskole
vil opphøre og i slutten av året vil man
forhåpentligvis igjen kunne reise på ferie
til utlandet. Slik prisutviklingen har vært,
kan vi se for oss en moderat renteøkning
fremover, noe som kan bidra til å bremse
prisutviklingen noe.
Det har vel sjelden vært vanskeligere
å forutse hvordan boligmarkedet vil
utvikle seg i tiden fremover. Det er svært
mange ukjente variabler å ta hensyn til

og situasjonen endrer seg stadig. Vil man
få kontroll på pandemien og i hvilken
grad vil bedrifter unngå konkurser?
Redningspakkene fra regjeringen, resultatet
av årets stortingsvalg og mulig renteøkning
er noen av spørsmålene man må ta
hensyn til.
Vi har dog gjort et forsøk på en
forhåndsanalyse og beregner
gjennomsnittlig prisøkning på boliger
i Asker og Bærum til 4-5 % i 2021.

Erik Kvam Johansen
Daglig leder, avd. eiendomsmegling
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– din viktigste medlemsfordel
Som medlem av ABBL
har du forkjøpsrett
til ca. 1 900 boliger.
Forkjøpsretten kan benyttes
ved kjøp av andelsleilighet
i tilknyttede borettslag.
Ca. 30 prosent av leilighetene som utlyses
på forkjøpsrett blir kjøpt ved hjelp av forkjøpsretten. Det betyr at et medlemskap
i ABBL kan være din beste allierte når du
er på boligjakt.
– Vi ser at mange av våre medlemmer
benytter seg av forkjøpsretten når de er
på boligjakt. Primært er det leiligheter
som lyses ut, men vi har også 2- og
4-mannsboliger og rekkehus, forteller
Anne Marie Nesse Knudsen, saks
behandler ved forkjøpsrett i ABBL.
Fordelen ved å benytte forkjøpsretten er
at man ikke bidrar til å drive opp bud
runden. Du kan altså vente til budrunden er
avgjort, før du velger om du vil gå inn i den
avtalen som selger og budgiver har inngått.
Betingelsene for at du skal gå seirende
ut av boligkjøpet ved å benytte medlem
skapet, er at du har lengre ansiennitet enn
den som la inn (og fikk akseptert) budet.
Du må dessuten ha lengre ansiennitet enn
andre medlemmer som melder forkjøpsrett.
Du trenger altså ikke å være med
i budrunden for å melde din forkjøpsrett.
Du må imidlertid ha sendt melding om
forkjøpsrett innen fastsatt meldefrist.
Boligene blir lagt ut på ABBLs
hjemmeside: www.abbl.no
Har du spørsmål om bruk av
forkjøpsrett kan du kontakte

Anne Marie Nesse Knudsen
– tlf. 922 57 155

11

12

ABBL NYTT

|

nr. 1

|

2021

Komplett
ladeinfrastruktur

0,-

*

smartly.no

Foto: johner.com
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Superenkel
elbillading for
borettslaget
Å installere ladere og infrastruktur for lading trenger ikke være verken dyrt
eller vanskelig. Når boligselskapet inngår 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. mai 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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Porttelefon og adgangskontroll

Dørautomatikk

Nyhet

iLOQ - et digitalt låsesystem,
helt uten batterier!
Ta kontakt for mer info.

Postkasser

Nøkkelsystem

Leverandør av elektroog låsesmedtjenester
Assistent Partner er registrert elinstallatør og
leverandør av tradisjonelle elektro- og låsesmedtjenester, med dørautomatikk, porttelefon, adgangskontroll og elektroniske låsesystemer som spesialfelt.
Vi leverer også postkasser med elektronisk lås
tilpasset adgangskontroll-systemet.

Kontakt oss på tel. 48 10 11 00 for mer info!

Assistent Partner – din digitale låsesmed i Oslo, Viken og Vestfold/Telemark

Drammen - Oslo - Sarpsborg
assistentpartner.no
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Øvre Båstad Gård

På Øvre Båstad Gård i Asker planlegger vi å bygge ca. 70 leiligheter og 13 familie
vennlige rekkehus over to plan. Eiendommen ligger lyst og luftig til og deler av
tomten har panoramautsikt over Oslofjorden. En stor og solrik tomt vil gjøre det
mulig å tilrettelegge for fine uteområder. Her vil det bli rom for både rekreasjon,
lek og gode møteplasser for beboerne.
Kort vei til så mye
Prosjektet tilbyr kort vei til offentlig
kommunikasjon, flotte turmuligheter og
ikke minst, kort avstand til Asker sentrum. Det er også kort vei til Hvalstrand
Bad og båthavner. El-sykler vil medfølge
prosjektet og kan benyttes av beboerne,
slik at det blir mulig å komme seg rundt
i nærområdet på en enkel måte. Øvre
Båstad ligger i et stille og rolig område,
uten gjennomgangstrafikk. Samtidig som
det er nærhet til det meste, har man også
åpent landskap og utsikt.

Variert bebyggelse
På Øvre Båstad Gård skal det bli godt å
bo for både unge, barnefamilier og for
eldre som ønsker å flytte fra sin ene
bolig til en enklere hverdag. Leilighetene
planlegges med heis, garasje og enkelt
vedlikehold, som skal gjøre det mulig for
eldre å bo hjemme så lenge som mulig.

Det legges stor vekt på å planlegge for
gode møteplasser som kan skape kontakt
og vennskap mellom generasjonene.

Prosjektet eies i felleskap av, og er et samarbeidsprosjekt mellom, Backe Prosjekt AS
og ABBL.

Øvre Båstad Gård vil ha fokus på miljø.
Eiendommen ligger sentralt til i forhold til
offentlig kommunikasjon i tillegg til kort
vei til påkjørsel til E18. Prosjektet vil bli
gjennomført som en grønn byggeprosess,
som vil si at gjennom planlegging og
gjennomføring skal det være fokus på at
klimaavtrykket skal bli være minst mulig.

Veien videre
Det er for tidlig å si noe om når prosjektet
vil legges ut for salg. Vi jobber aktivt med
å utvikle prosjektet videre sammen med
vår samarbeidspartner Backe Prosjekt AS.
Ved å registrere deg som interessent til
prosjektet, vil du bli løpende orientert om
nyheter.

Send en e-post til
Stian Nyblin-Austgulen på sna@abbl.no
for å melde din interesse for prosjektet.
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for ABBL-medlemmer
ABBL representerer ca 1/4 av alle husstandene i Asker og Bærum.
ABBL har fremforhandlet avtaler med lokale leverandører om 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.
Les mer om medlemstilbudene på 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)
Oslo:
2. etasje på Røa Senter
Parkering i kjelleren på senteret.
Vækerøveien 205, 0751 OSLO
Tlf. 23 22 13 10 (døgnvakt)
post@akasien.no
www.akasien.no
• 15 % på nye gravstener
•	15 % på navnetilføyelse på eksisterende
gravsten
• 10 % på kister
• 10 % på urner
Uforpliktende samtale ved dødsfall
eller ved planlegging av egen gravferd.
Utstilling av gravmonumenter både i Asker
og Bærum.

Lakkskader med og uten bulker,
lakkforsegling og lakkfornying
Avd. Hvalstad:
Brusetsvingen 25, 1395 Hvalstad
Tlf. 479 36 995
www.bilkosmetikk.no
•	20 % rabatt på veiledende priser

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

Montér Asker

• 	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.

BYGGEVARER

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

EIENDOMSMEGLING
ABBL Eiendomsmegling
Kinoveien 3, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 57 40 50

Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer
og netto prisede varer

www.abbl.no

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

•	SPESIALTILBUD PÅ SALG AV BOLIG
Vi tilbyr ABBL-medlemmer kr 5 000 i
rabatt ved inngått salgsoppdrag.

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

ABBL NYTT

ELEKTRO
Ørnulf Wiig Installasjon AS
Postboks 893
1306 BÆRUM POSTTERMINAL

Flisekompaniet
Billingstad

Billingstadsletta 18, 1396 BILLINGSTAD
Tlf. 66 84 84 81
www.flisekompaniet.no

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

• 20 % på fliser og lim

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

RYDD & FLYTT

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

Behjelpelig med tilpassing av fliser.

FLYTTING / SØPPELTAXI
Postboks 16 Alnabru Bedriftssenter
0614 OSLO
Tlf. 22 21 77 35
E-post: rydd@online.no
Gratis grønt nummer: 800 41 150
www.ryddflytt.no
•	15 % rabatt på flytteemballasje
Flytteesker - Bokesker - Bobleplast Silkepapir - Plastsekker - Pakketape
•	15 % rabatt på søppeltaxi
		 (Kassebiler fra 3 m3 til 12 m3)

FORSIKRING
OBS!
Svært gunstig innboforsikring!

Tryg
Kjøp av forsikring:
Jeff Pascual tlf. 468 43 143
Melding om skade, endringer i avtale osv.:
Grønt nummer: 55 17 26 69

Flisekompaniet
Oslo – Skøyen

Hoffsveien 9, 0275 OSLO
Tlf. 22 51 94 00
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• Innbo Ekstra: Kr 2 095*
Forsikringssum 2 000 000
• Innbo Ekstra: Kr 3 030**
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
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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 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.
Gjelder ikke faste pristilbud / tilbudsvarer
med arbeid

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

HAGESENTER
Plantebørsen Brødr. Bergem AS
St Hallvardsvei 23, 3414 LIERSTRAND
E-post: post@brbergem.no
www.planteborsen.no
• - 10 % på alle varer

www.tryg.no/abbl

* prisen gjelder i Asker og Bærum

FLISER

|

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:

07–18
09–18
10-17
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RABATTER for ABBL-medlemmer
KULTUR / TEATER
Asker kulturhus

Billetter bestilles på
www.askerkulturhus.no
Kode: abblkultur
Medlemskort må kunne fremvises
ved kontroll.
•	30 % på billetter til en rekke forestillinger
i Asker kulturhus.
Du kan kjøpe inntil 6 billetter til hvert
arrangement.

The Best of Darkness
Hva skjuler ditt mørke?
Forestilling: 20. mai 2021.
Moby Dick
Familieforestilling – passer for alle fra 10 år.
Forestilling: 9. juni 2021.
Nærmere omtale av forestillingene,
se side 26–27.

TEATER

MOBILTELEFON
Mobil Fikser’n

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

Ved eventuelle kanselleringer refunderes
kjøpte billetter.

Bærum Musikk- og Danseteater
Mini (BærMuDa mini)

Kommende forestillinger:

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

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

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

SPORT

Valkyrien Allstars
Forestilling: 6. mars 2021.
Frida Ånnevik
Forestilling: 13. mars 2021.
Harm og Hegseth «World Tour»
Forestilling: 13. mai 2021.
Les mer om hva som skjer i Asker Kulturhus
de neste månedene på side 34 – 35.

Bærum Kulturhus
Billetter bestilles på www.baerumkulturhus.no
Medlemskort må kunne fremvises
ved kontroll.
Dersom forestillingen må avlyses som følge
av koronapandemien, får publikum beskjed
og billettene blir refundert.
•	30 % på billetter til forestillinger
i regi av Bærum Kulturhus.
Du kan kjøpe inntil 6 billetter til hvert
arrangement.

LÅSESMED
Låssenteret

Bærumsveien 473, 1351 RUD
Tlf. 417 00 045
E-post: baerum@lassenteret.no
www.lassenteret.no
Låssenteret finner du på Rud,
vis a vis Dønski VGS, i bygget der
Byggholt/JM Bygg holdt til
Åpningstider: 07-17
Låssenteret tilbyr gratis brannog sikkerhetsbefaring av boliger
og næringsbygg.
•	15 % på låsrelaterte produkter
•	20 % på nøkkelkopiering
• 25 % på postkasse-, ringeklokke- og dørskilt

Kommende forestillinger:

Det gis ikke rabatt på bestillingsvarer

Erlend Apneseth Trio
Spellemannsprisvinnere med kritikerrost
folkemusikk/ambient/jazz-miks
Forestilling: 15. april 2021.

NB! Rabatt gis kun ved fremvisning
av gyldig medlemskort!

Cyrille Aimeé
Vakker og lett tilgjengelig jazz – til tider
nært fengende pop.
Forestilling: 4. mai 2021.

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.

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

STEIN OG HELLER
S. Sigvartsen Steinindustri A/S
Avd. Sandvika:
Industriveien 10, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 52 10 30
Avd. Oslo:
Trondheimsveien 457, 0962 OSLO
Tlf. 22 80 30 70
Avd. Lier:
Husebysletta 39, 3414 LIER
Tlf. 32 84 00 48
•	12 % rabatt på nye GRAVSTEINER
(gjelder ikke steiner på tilbud)
•	12 % rabatt på navntilføyelser og
omarbeidelser
Stor utstilling innendørs.
www.sigvartsen.no

ABBL NYTT

Settem Steinindustri A/S
Skollerudveien 135, 1350 LOMMEDALEN
Tlf. 67 80 21 00
E-post: post@settem.no
www.settem.no

TAKSERING

Lommedalen Byggog Rørleggerbedrift AS (LBR)

Tlf. 970 70 684
jtjtakst@gmail.com

• 10% på ordinær pris for boligtakst

Takstsenteret

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

Registrer deg på www.wright.no
Bruk wright-kode: abbl15fan

Jan-Terje Johansen
Takst & Rådgivning

|

VVS

•	15 % rabatt på trafikkopplæring
Gjelder pakkepris for følgende klasser:
Personbil – henger – førerkort for MC
og moped samt trafikalt grunnkurs

Stor og variert utstilling av
gravmonumenter med gode priser

nr. 1

TRAFIKKSKOLE
Alfheim 28, 1384 ASKER
Tlf. 66 78 75 25
E-post: asker@wright.no
www.wright.no

• 10 % på granitt, skifer og marmor
•	10 % vinterrabatt på gravmonumenter
fra nyttår til påske

|

Gamle Ringeriksvei 5, 1369 STABEKK
Tlf. 67 13 75 76
E-post: post@lbor.no
www.lbor.no
• 10 % på rørleggertjenester		
• 10 % på VVS-utstyr og deler		
•	10 % på andre
håndverkstjenester
Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer
og netthandel
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Telefon: 67 17 17 30 - Fax: 67 17 17 31
Mobil: 901 53 448 - Mail: epost@meyer-morch.no
Ringeriksveien 189, 1339 Vøyenenga

TOTALLEVERANDØR
AV MALERTJENE
TOTALLEVERANDØR
AV MALERTJENESTER

Totalleverandør av MALERTJENESTER

Vi planlegger,
prosjekterer
og gjennomfører
totalleverans
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
sammensamm
av alle typer innvendige og utvendige malertjenester tilmed langmed
lang
erfaring
sikrer
et
godt
og
varig
resultat
for
våre ku
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
•
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En av markedets beste forsikringsordninger
Asker og Bærum Boligbyggelag samarbeider med Tryg. Det gir
deg som er medlem ekstra gode fordeler og gunstige tilbud på
forsikring.
Svært gunstig innboforsikring
Bruk medlemsfordelen din, og få følgende priser:
Ditt bosted
Asker, Bærum og Røyken
Oslo og resten av landet

Innbo Ekstra
kr 2.095
kr 3.030

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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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
Q

1 Q

EDLE

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

M

2

M

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!

2 0

T

Ordinær innmeldingsavgift for
personer over 23 år er kr 675,-.
Deretter betales en årlig
kontingent pt. 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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Hjem, kontor
– der du bor
Trivsel handler ofte om funksjonalitet. Uansett
hvor fin boligen din er så er det ikke til å unngå
å bli frustrert når ting ikke fungerer. Det siste
året har for mange vært preget av hjemme
kontor, og i perioder også hjemmeskole.
Med flere hjemme til alle tider og med nye
behov, er det avgjørende å finne gode løsninger.

Nina Dodds jobber til daglig som kundekonsulent i ABBL og er vårt ansikt utad.
Samtidig har hun alltid hatt interesse for
bolig og interiør, er utdannet interiørdesigner og har jobbet med boligstyling.
Hennes viktigste tips for å trives hjemme er
noe vi alle kan få til med litt planlegging.

– For å bli fornøyd hjemme er det i mine
øyne viktig å starte med det enkleste,
nemlig å rydde. Det er mye snakk om at
alle pusser opp, men en nymalt vegg gjør
meg ikke glad så veldig lenge dersom jeg
ikke klarer å holde det ryddig rundt meg,
sier Dodds.

Skape trivsel

Å skape orden er kanskje det minst
inngripende tiltaket du kan gjøre for å
holde boligen hyggelig. Likevel kan det
være krevende dersom man ikke har gode
løsninger for oppbevaring.

Målet bør ikke være et plettfritt Instagram-vennlig hjem, men et hyggelig hjem
der alle trives. I disse dager bruker de
fleste av oss mye tid hjemme. Det er avgjørende at boligen fungerer best mulig.

Hjemmekontor

– Mange som går med en misnøye kunne
kanskje blitt fornøyde om det var lettere
å holde det ryddig. Mitt viktigste råd er å
sørge for nok skap- og hylleplass. Dersom
du har barn, vil jeg anbefale å ha noen
hyggelige kurver eller kasser til å «hurtigrydde» leker oppi. Skal du få til å holde
det ryddig, må det være enkelt å
gjennomføre, mener Dodds.
Noe annet som kan gjøre at boligen
fremstår ryddig, er størrelsen på møblene
man har.
– Det er mye mer vanlig å overmøblere
enn å undermøblere. Velg møbler etter
størrelsen på rommene dine, anbefaler
Dodds.
– Ellers mener jeg også at det er avgjørende å ha en roteskuff. Jeg vet ikke hvordan
et hjem fungerer uten en roteskuff, smiler
hun.

Pusterom
Et av de viktigste rommene i ditt liv er
pusterom. Uansett hvor mange gode
løsninger man finner for hjemmet sitt, er
det avgjørende at man også tar seg tid til
et pusterom i hverdagen. Det finnes gode
yoga- og pilatesøvelser som man kan
finne på nett, eller delta online i grupper.
Det å komme seg ut på tur i løpet av
arbeidsdagen er godt for kropp og sjel.
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Kreative grep for å la energioverskuddet til barna
brukes til lek samtidig som man får gjort andre ting.
På kjøkkenet hos familien Dodds er barna på huska
mens mor har hjemmekontor på kjøkkenbordet.

Hva gjør deg fornøyd?

malingsstrøk og nytt liv. Etter en rask pusse-økt, grunning og to strøk med maling,
fikk vi to små bord som har vist seg å være
utrolig nyttige. Morsomme ble de også.

Når man tilbringer mer tid hjemme, er
det kanskje nye rutiner som skal til for å få
hverdagen til å henge sammen.

Settbord er muligens ikke helt moderne,
men utrolig praktiske. De løser overraskende mange av hverdagens små utford
ringer. De er lette å flytte rundt og det at
de kan settes inni hverandre er kanskje
den største fordelen. Det at de kan settes
inni hverandre og ikke tar opp mye plass
når de ikke er i bruk, er også en god ting.
Små bord i perfekt høyde å sette inntil sofaen når barna spiser i stua er også nyttig.

– Gå gjennom dine og familiens behov og ønsker – hva gjør deg fornøyd i
hverdagen? Trives du best med kontor
på kjøkkenet eller vil du helst kunne lukke
en dør? Kan det være et alternativ for en
periode at barnas leker er i stua, mens du
lager kontorplass på et barnerom? Tilpass
livet og huset etter det som er viktig for
deg eller dere, mener Dodds.

Leve med hjemmekontor
Det er kanskje slik at mange i disse
dager ser boligen sin i et nytt lys. Vi
har nye behov når en eller flere skal
ha hjemmekontor og hjemmeskole. Om
du vil skape en positiv forandring uten å
måtte pusse opp, finnes det flere gode
løsninger for å få mange til å fungere
hjemme samtidig.
– En mulighet kan være å lage flere soner,
sier Dodds. Kanskje noen møbler kan
flyttes? Rommenes funksjon endres? En
annen måte å dele inn i soner på kan være
å skape en vegg av grønne planter.

Fargeglede og gjenbruk
Det kan være det gøy med ny farge på
veggen og det finnes mange muligheter
både med maling og tapet.

Hjemmeskole
Flere har fått øynene opp for å male
møbler. På Instagram og Pinterest finnes
det utallige eksempler på møbler som har
fått nytt liv med ny farge. Å male møbler
er mindre inngripende enn å male en
vegg. Det er dessuten lett å male på nytt
om man ønsker en annen farge.
Malte møbler er også en fin måte å gi
brukte møbler nytt liv. Har du møbler som
ikke passer inn lenger, som du hadde
tenkt å kaste? Eller finner du noe på 
finn.no som trenger litt kjærlighet?
Redaksjonen fant to settbord fra 60-tallet
på finn.no som hadde sett sine beste
dager. Vi bestemte oss for å gi dem et

Spørsmålet er om to settbord oppå hverandre også kan bli en brukbar stå-pult?
Ja, jammen kan de det! Dette er bare et
morsomt eksempel og ikke en perfekt
løsning, men når det gjelder å finne alternative arbeidsstillinger for hjemmekontor
så er det en mulighet. Det finnes for øvrig
også en papp-pult å få kjøpt som kan
brukes som hev-senk bord. Du setter den
sammen selv og har den på kjøkkenbordet.
Mulighetene er mange. Rådet er derfor,
ikke la deg stoppe av hva som er «vanlig».
Prøv ut forskjellige løsninger og finn det
som passer for deg. Vær kreativ og ikke
bry deg om hva som er in. La fantasien få
utløp og ha det gøy!
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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
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ABBL tilbyr profesjonell forvaltning,
en forutsigbarhet for styret og beboere
ABBL Forvaltning er et av markedets beste forvaltningsløsninger for sameier og borettslag. I tillegg
til regnskap og rådgivning, har boligselskapet
også tilgang på teknisk og juridisk bistand. Dette
er tjenester som andre boligforvaltere tar tilleggs
betaling for. I ABBL er alle disse tjenestene inkludert i forvaltningshonoraret. Det gjør terskelen for
styrene til å ta kontakt lavere samtidig som man
løser problemene før de blir store.
En av styrets hovedoppgaver er drift og vedlikehold av eiendomsmassen i boligselskapet. Det å ha
profesjonell forvaltning skaper forutsigbarhet for
styret og beboerne.

5-års vedlikeholdsplan
Et av de viktigste styringsverktøyene i et boligselskap
er en vedlikeholdsplan. ABBLs forvaltningskunder får
hvert 5. år utarbeidet en grundig vedlikeholdsplan
for sitt boligselskap. Vedlikeholdsplanen beskriver
eiendomsmassens vedlikeholdsbehov og gir styret
mulighet til å legge langsiktige planer for vedlikehold og oppgraderinger. Vedlikeholdsplanen gir
også svar på hvilke arbeider eller tiltak som bør
prioriteres. Utarbeidelse av periodisk vedlikeholdsplan er inkludert i forvaltningshonoraret. Vi kjenner
ikke til andre forretningsførere som har denne
tjenesten inkludert.

Teknisk og juridisk bistand
ABBL har egen teknisk og juridisk avdeling som står
til kundenes disposisjon. ABBLs eiendomsforvaltere
er godt kvalifiserte og sørger for at boligselskapene
får nødvendig oppfølging og rådgivning. Styret har
en fast boligforvalter som er deres kontaktperson til
alt. Boligforvalteren sørger for koordinering mellom
de forskjellige avdelingene i ABBL og følger opp
boligselskapets daglige oppgaver og regnskap.

Økonomi, lån og HMS
Er det behov for låneopptak, utarbeider boligforvalteren en langtidsplan, slik at beboerne får et godt
estimat på felleskostnadene i lang tid fremover.
HMS er en viktig del av styrets ansvar. ABBL kan tilby
et svært enkelt og effektivt web-basert system som
kan skreddersys for ditt boligselskap.

Ønsker du å vite mer om vår forvaltningspakke,
kontakt Arne Blakstad på e-post:
arne.blakstad@abbl.no
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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.

Erlend Apneseth Trio
Spellemannsprisvinnere med kritikerrost
folkemusikk/ambient/jazz-miks
Om du leter etter koordinatene for Erlend Apneseth Trios musikalske landskap, må du på kartet søke etter et sted der den tradisjonelle n
 orske folkemusikkens rike historie møter samtidens teknologi og vilje til eksperimentering. Trio har turnert i inn- og utland til stående ovasjoner, blitt nominert
til Nordic Music Prize, vunnet Spellemannspriser og fått platekritikker som
selv den mest blaserte hipster lar seg engasjere av.
Bærum Kulturhus, Foajéscenen torsdag 15. april.
Ordinærpris kr 350,- Pris med ABBL-rabatt: kr.255,-

Cyrille Aimeé
Fransk vokalkunstner med forfriskende fornying
av jazzens standardlåter.
Det er litt av en reise franske Cyrille Aimée har gjennomført: Fra å synge
på gata rundt om kring i Europa til å turnere verden over fra sin base i New
Orleans. Det er en grunn for at Cyrille nå er en lysende stjerne på den globale
jazzhimmelen. Hun er rett og slett en vokalist som får deg til å lytte.
Dette er rett og slett vakker og lett tilgjengelig jazz – til tider nært fengende
pop, andre ganger tradisjonstro og stilsikkert.
Bærum Kulturhus, Store Sal tirsdag 4. mai
Ordinærpris kr 400,– Pris med ABBL-rabatt: kr. 290,-

ABBL og Bærum Kulturhus er samarbeidspartnere. Det betyr at medlemmer av ABBL
får 30% rabatt på ordinærprisbilletter til forestillinger arrangert av Bærum Kultur
hus. 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

ABBL NYTT

|

nr. 1

|

2021

Det er trygt å komme til Bærum Kulturhus
Koronapandemien er krevende for oss alle. Bærum Kulturhus følger råd og pålegg fra lokale og sentrale
helsemyndigheter og gjør alt for at publikum skal være trygge når de besøker Kulturhusets fem scener.
Smittevernpålegg har også medført både avlysninger og flyttinger av konserter.
Dersom forestillingen må avlyses, får publikum beskjed og billettene blir refundert. Om forestillingen blir
flyttet til annen dato, kan du som publikum velge om de vil beholde billetten til ny dato, eller få billetten
refundert.
Vi har alle et ansvar for ikke å spre koronaviruset videre. Alle må hold avstand, vaske hender og være
hjemme om du er syk. Kulturhuset refunderer under koronapandemien billetter ved sykdom. Ta kontakt
på telefon 81 51 17 77 før forestillingsdato og billettene eks. serviceavgift blir tilbakebetalt.

The Best of Darkness
Hva skjuler ditt mørke?
Iceland Dance Company med musikk av Sigur Rós.
Mørket er et varmt og behagelig sted. Et sted hvor du kan sove trygt,
forsvinne inn i drømmene, eller tilbake til din mors mage. Et sted for din
sårbarhet. Mørket er et varmt og behagelig sted. Et sted hvor du kan
sove trygt, forsvinne inn i drømmene, eller tilbake til din mors mage.
Et sted for din sårbarhet.
«Sometimes you want to go abroad and see a really high-quality
performance, but you really don’t need to, just see this performance.
This is a HIGH-QUALITY performance». Ríkisútvarpið
Bærum Kulturhus, Store Sal, torsdag 20. mai
Ordinærpris kr 400,- Pris med ABBL-rabatt: kr. 290,Barn og studenter: kr 175,-

Moby Dick
Herman Melvilles episke historie, i Plexus Polaires
spektakulære figurteater-format, for hele familien
«Eit multimedialt kunstverk, ulikt alt anna eg tidlegare har sett.» … P
 lexus P
 olaires
Moby Dick var ei oppsetjing som slo meg i bakken. Det var ei framsyning så
gjennomført, så vakker og visuell, så djuptgripande og så komplett at eg har
vondt for å finne ord.» Amund Grimstad, Klassekampen
I denne forestillingen, som passer for alle fra 10 år, er Melvilles klassiker tolket
av regissør Yngvild Aspeli og den franske teatergruppen Plexus Polaire. I sam
arbeid med Nordland Teater og Figurteatret i Nordland får vi oppleve scenekunst
fra øverste hylle, med syv utøvere, femti figurer, videoprojeksjoner, orkester og
en hval i ekte størrelse. Forestillingen vises som en del av Heddadagene – hele
Norges teaterfestival, 4.–13. juni 2021.
Bærum Kulturhus, Store Sal onsdag 9. juni
Ordinærpris kr 400,– Pris med ABBL-rabatt: kr. 290,- Barn og studenter: kr 175,-
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Hva må man gjøre med balkongene
og hva kan man gjøre?
|

|

Balco har all kompetanse i eget hus når det gjelder balkongprosjekter.
Egen produksjon og produktutvikling i moderne og effektive lokaler i
Sverige. Ta kontakt med oss for å komme riktig i gang!

TILBUD!
Vederlagsfri bistand
for befaring med
anbefalinger,
informasjonsmøte
for boligselskapet
og utarbeidelse av
fotomontasje.

Ta en prat med oss!

ABBL NYTT

|

nr. 1

|

2021

29

Web-basert HMS-system for
boligselskapet – et nyttig verktøy for styret
Høsten 2020 hadde vi gleden av å lansere
ABBL HMS for våre kunder.
ABBL HMS er et web-basert og brukervennlig system som styrene kan benytte,
for å sikre at kravene i internkontroll
forskriften § 5 og krav til brannforebygging
i boligselskap etterleves.
Alle boligselskap er pålagt å ha et
HMS-system og det er styrets ansvar at det
foreligger rutiner og at disse blir fulgt opp.
I tillegg er styret ansvarlig for å informere
hver enkelt eier og bruker av leiligheten
om deres ansvar etter gjeldene lov og
forskrift. Dette er en stor oppgave, men
ved bruk av ABBL HMS kan det gjøres på
en enkel og effektiv måte.
Mange styrer har allerede tatt systemet i
bruk og vi har fått gode tilbakemeldinger
på at det fungerer godt. Det viktigste er
at styrene har et HMS-system, da dette
er lovpålagt. Vi vet at det er mange
som benytter manuelle systemer. Disse
systemene er gjerne personavhengige og
ved utskiftning av styremedlemmer, blir de
ikke oppdatert eller rett og slett glemt.
Ved å bruke ABBL HMS unngår man
dette, ved at nye styremedlemmer blir
registrert som brukere av portalløsningen
og at de raskt får oversikt over oppgaver
og frister.

Skulle en ulykke 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 forsikringsselskaper vil
fokusere på i tiden fremover. Det kan få
store konsekvenser for styret og bolig
selskapet hvis dette ikke kan fremlegges.
Alle som kjøper ABBL HMS får inntil 2,5 timer bistand med å legge inn
informasjon om boligselskapet i portalen.
Man får samtidig en innføring av våre
HMS-eksperter på hvordan systemet fungerer. I tillegg får man bistand til en årlig
gjennomgang, slik at man er sikker på at
systemet er vedlikeholdt. Det er nemlig et
krav at internkontrollen skal oppdateres
minst én gang pr. år.
Tilbakemeldingene fra nye kunder er
gode. Systemet er enkelt å sette seg inn
i og enkelt å ta i bruk, samtidig som man
får meldinger om frister i forhold til oppgaver som skal gjennomføres.
ABBL HMS hjelper styrene med å følge
opp HMS-arbeidet på en effektiv og enkel
måte.

Vi har utarbeidet en egen film, som på en
enkel måte forklarer hvordan ABBL HMS
fungerer.
Gå inn på www.abbl.no/Aktuelt/Vi-tilbyrnaa-digital-HMS for å se filmen.
For mer informasjon om ABBL HMS
eller for å få et tilbud send en e-post til:

Trond Erik Ingeberg
Ingeniør, Teknisk
forvaltning

hms@abbl.no

Kay Håkon
Amundrud
Ingeniør, Teknisk
forvaltning

hms@abbl.no

30

ABBL NYTT

|

nr. 1

|

2021

Flott utsikt og
kort vei til alt
Borgen i Asker er et hyggelig boligområde
som ligger høyt og fritt, med utsikt over
Asker og Oslofjorden. Eiendomsmegler
Rune Tretterud i ABBL Eiendomsmegling har
jobbet med boligsalg på Borgen i mange år.

Faktisk var det på Borgen han hadde sine aller første visninger.
Det ga mange gode opplevelser og siden har han alltid trivdes
godt med megleroppdragene på Borgen.
– Det er mange hyggelige folk på Borgen og jeg har alltid trivdes
med å jobbe her, forteller Tretterud. Det er et flott område også
fra naturens side, fortsetter han.
– Når jeg kommer kjørende over åskammen, blir jeg alltid slått
av hvor høyt og fritt området ligger. Den utsikten er det ikke alle
som kan skilte med, sier Tretterud.
Dette høres jo nærmest for godt ut til å være sant og det skal
være sagt at Borgen også har hatt sine utfordringer. Men det har
blitt tatt grep. Området har gjennomgått en transformasjon og
bomiljøet har blitt veldig godt.
– Jeg opplever at folk er veldig glad i å bo her på Borgen. En av
de tingene som beviser dette er at mange velger å flytte innenfor
det samme området, forteller Rune Tretterud.

Alle muligheter på Borgen
Det at mange ønsker å bli boende på Borgen selv om de skal
bytte bolig er heldigvis ikke noe problem.
– Boligsammensetningen på Borgen er god, sier Tretterud,
som beskriver et område bestående av alt fra mindre to-roms
leiligheter til større fire-roms leiligheter og eneboliger i alle
størrelser. – Her finnes det boliger for ethvert behov og det
skulle være mulig å oppfylle de flestes boligdrøm.

– Området her er fantastisk. Ikke bare er det fem minutter til
bademuligheter i Bondivann og like raskt å gå til toget. Det
finnes også flotte turområder, gode skoler som Rønningen
barneskole og hyggelige barnehager. Kort vei til nærbutikker,
legekontor, frisør og til Asker sentrum er det også. Borgen er rett
og slett et godt sted å bo, sier Tretterud.
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Raske boligsalg
At Borgen er et populært område, gjenspeiles i at boligsalgene
skjer raskt forteller Tretterud.
– Vi har hatt et rart år preget av Covid 19, men boligmarkedet
har ikke stått stille. Tvert imot, det har vært relativt enkelt å selge
boliger, forteller Tretterud. – Leilighetene på Borgen har generelt
vært veldig salgbare og den siste tiden er intet unntak.
Rune Tretterud er en megler som er opptatt av å jobbe godt
for sine kunder. Det skal oppleves enkelt å selge bolig og man
skal være trygg på at megleren alltid jobber for et best mulig
boligsalg.
– For å sikre at jobben gjøres godt og for å sikre en god pris,
handler det om oppfølging av alle involverte. Ring meg,
bare ring meg, sier Tretterud.

Gjelder å finne den rette
– Jeg har alltid ment at en god megler er en god matchmaker
– det gjelder å se mulighetene, sier Tretterud.
Han har alltid vært opptatt av å ha orden i sakene. Det er mye
som skal organiseres som takstmann, fotograf og diverse
materiell. Innimellom alt dette er det hele tiden kunden og
kundens behov som skal stå i fokus.
– God kommunikasjon og kundekontakt er nøklene til et vellykket
oppdrag, mener Tretterud. Jobben min er å være tilgjengelig
og å være en trygg følgesvenn i prosessen. I tillegg er det
selvføgelig en styrke at jeg kjenner nabolaget jeg selger boliger i.

Har du spørsmål om boligsalg, treffer du
Rune på mobil 415 50 092 eller rt@abbl.no
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AKTUELLE TJENESTER

67 51 75 70
Over 100.000
utførte rørleggeroppdrag
i Asker og Bærum
gjennom 70 år
Løxaveien 19, 1351 Rud

www.baerumror.no

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

Løsning kryssord ABBL Nytt nr. 4 - 2020

Vi gratulerer så mye til Åsmund Aslaksen
fra Slependen, vinner av kryssordet i ABBL
Nytt nr. 4 2020 og lyslykt fra Halvor Bakke.
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Finn løsningsordet til bildet og vinn lyslykt fra Halvor Bakke
Send løsningsforslag innen 5. april 2021 til: hme@abbl.no og bli med i trekningen.

Kryssordforfatter: Rolf Bangseid

Brageteatret: Bortenfor stjernene
14. mars
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Frida Ånnevik
13. mars

The Northern Belle
4. mars

Jonas Alaska
25. mars
Valkyrien Allstars
6. mars

Pine Lake & Skogen
26. mars

Brageteatret: På omveien hjem
3. mars

Brageteatret: Skuddsikker vest
11. mars

Harm & Hegseth «World Tour»
13. mai

Asker kulturhus35
ABBL NYTT
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Velkommen tilbake!
Etter et år i uforutsigbarhetens tegn, gleder vi oss til en vår med
nye magiske øyeblikk i Asker kulturhus. Vi har planlagt et variert
program, med kulturelt påfyll for både store og små.
Den populære serien #askerfolk ruller videre og presenterer blant annet
Valkyrien Allstars den 6. mars. 13 mars er det endelig klart for Frida
Ånnevik i Multisalen og 13. mai stopper Harm og Hegseth i Asker, i
anledning sin World Tour. Fullt program finner du på askerkulturhus.no.

Vel møtt!

Hold deg oppdatert på askerkulturhus.no eller på våre Facebook sider.
Billetter kjøpes på askerkulturhus.no
Kode: abblkultur
Vi tar forbehold om endringer som følge av covid-19.
Ved eventuelle kanselleringer refunderes kjøpte billetter.

Thomas Leikvoll «Unnskyld !»
19. mars

2021
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GRAVSTEINER

NAVNETILFØYELSER OG OMARBEIDELSER

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

BBV AS var 60 år i 2017 og består i dag av 26 faste ansatte. Av 26
faste ansatte har vi og 2 lærlinger, 1 innenfor tømrerfaget og 1 for
blikkenslagerfaget. Vi er opptatt av rekrutering til faget. 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 samarbeids
partnere 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.
Vi har et fullverdig verksted samt butikk/showroom i Løxaveien 17,
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 og måler
opp beslag som skal monteres etter avtale med kunder, arkitekter
og samarbeidspartnere. Vi i BBV AS er opptatt av å levere gode
tjenester etter avtale med kunder og vi strekker oss langt for at de
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.

•

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

Ring 48 300 500
og få GRATIS befaring!

I mai 2019 startet vi en tømreravdeling som påtar seg små og
mellomstore oppdrag innen for rehabilitering, mindre tilbygg,
utskifting av vinduer/dører, etterisolering av vegger og tak med ny
kledning.
Vi strekker oss langt for å ta vare på faste og nye kunder.
BBV AS er en bedrift som utfører og leverer langt mer enn hva vårt
navn tilsier og vi er klare for enhver 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. Ta kontakt i dag!

Løxaveien 17, 1351 Rud

Tlf: 67 15 19 30
www.bbv.no

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.
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Oppskrift og foto: www.matprat.no

MATtips
MATtips
Boeuf Bourguignon
Boeuf Bourguignon er en verdenskjent klassiker fra Frankrike. Dette er en
kraftfull og velsmakende kjøttgryte som egner seg godt for tilberedning
på forhånd og varmes opp før servering – da blir smaken bare enda bedre.

Ingredienser
(4 porsjoner)

TIPS

•	800 g storfekjøtt av høyrygg
(eller bog uten bein)
• 2 ss smør
• 3 dl kjøttkraft
• 4 dl rødvin
• 1 stk laurbærblad
• 1 ts tørket timian
• 10 stk sjalottløk
• 2 stk gulrot i staver
• 200 g frisk sjampinjong i båter
• 150 g bacon i terninger

Slik gjør du
•	Skjær kjøtt i terninger (4x4 cm). Brun små porsjoner
kjøtt av gangen i en varm stekepanne med smør. Ha
kjøttet over i en gryte og krydre med salt og pepper.
•	Hell kraft og vin i gryten. Tilsett laurbærblad og timian,
og varm opp til kokepunktet. Senk varmen og la kjøttet
trekke i ca. 1 ½ time.
•	Rens sjalottløk (skal brukes hele). Skrell gulrot og skjær
dem i staver. Ha grønnsakene over i gryta og la det
trekke i ytterligere 30 minutter.
•	Brun sjampinjong og bacon i en varm stekepanne.
Ha det over i gryta rett før servering. Smak til med salt
og pepper.

Pynt gjerne
med litt ore
gano og serv
med kokte p
er gryten
oteter, ris ell
er godt brø
d.
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INTERIØR-nytt

Tekst: Hilde Bringsli Foto: Mona Nordøy/Halvor Bakke/Hilde Bringsli

Halvor Bakkes innredningstips
Halvor Bakke er et kjent fjes for mange av oss. Har du bodd i Bærum en stund,
har du kanskje møtt ham på Bolina på Stabekk, hvor han tidligere jobbet.
I dag har Halvor blitt «hele Norges interiørdesigner» gjennom programserien
«Eventyrlig oppussing». ABBL Nytt har vært så heldige å få gode tips fra Halvor
– til hvordan skape den gode stemningen i hjemmet.

La oss slå det fast med en gang, ett av
Halvors viktigste råd er: Drit i trende
ne, følg magefølelsen. For ham, enten
det gjelder privat eller i jobb, handler
det alltid om å skape et personlig
hjem. – Det skal synes hvem som bor i
hjemmet. En måte å oppnå et personlig
hjem på, er å finne frem elementer som
forteller en historie. Det kan for eksem
pel være ting du har kjøpt på en reise,
gamle møbler og gjenstander fra egen
familie, eller bilder med venner og
familie, sier Halvor.

Legg en plan
Når du skal i gang med oppussing
er det viktig at du lager en plan for
hvordan boligen skal se ut når du er
ferdig – og at du holder deg til planen.
– Grunnen til at dette er så viktig er at
hvis du gjør endringer underveis, må
du ofte tilbake til start og gjøre justerin
ger. Det er dyrere å pusse opp over tid
enn å ta alt på en gang, så ikke strekk
oppussingen over flere år, oppfordrer
Halvor og legger til: – Når basen er
stabil og god, er det lett å gjøre små
endringer senere, for eksempel med
puter, pledd, gardiner og lykter, eller
male opp et rom.

Finn gode inspirasjonskilder
Halvor er en mester på å finne inspira
sjon. En viktig kilde er naturen. Å trekke
inn farger og ting fra naturen, gjerne
rett utenfor boligen, skaper en helhet
mener Halvor. Andre sentrale kilder er
reiser, hoteller, bøker, magasiner, Insta
gram og Pinterest. – Ta skjermbilde av
foto du finner og lagre dem i mapper
på mobilen, sortert etter rom, da har du
alltid inspirasjonen lett tilgjengelig.

Det vanskelige fargevalget
– Farger handler om hvor vi er i livet og
hva vi er påvirket av. Selv har jeg beve
get meg fra lyse til mørke farger. Er du
usikker på hva du skal velge, still deg
selv spørsmålene: Er jeg en fargemes

sig varm eller en kald person? Hvilke
fargetoner liker jeg best? Når du har
funnet ut av det, er det lettere å velge.
Et annet tips er å velge tre nyanser i én
fargeskala, for deretter å bruke dem i
hele huset. Du skal selvsagt velge farger
du liker, men hvis du klarer å finne
farger som harmonerer, får du en helt
egen flyt i hjemmet ditt, sier Halvor.

Miks materialer
Halvor er opptatt av å mikse materialer
når vi innreder. – Det er et hav å velge
mellom både når det gjelder tekstiler,
fliser, tapeter, innredninger etc, men
husk at kontraster er et viktig nøkkel
ord. Det er fordi det skaper atmosfære
og dybde i hjemmet. Selv elsker jeg å
bruke tekstiler. Det demper lyd og gjør
rommene lune. Det er også lett å skape
eller understreke en stil ved hjelp av
tekstiler. Jeg er veldig glad i velur, det
passer inn nesten over alt, sier Bakke.
Har du fulgt litt med på Halvor, har du
trolig fått med deg at han elsker tapet.
– Tapet er et fantastisk grunnlag for
innredning. Mitt råd er, velg mellom
helt nøytral eller farget som alternativ
til malte vegger. Og skal du tapetsere,
så tapetser hele rommet, ikke bare én
vegg. Velger du en tapet med mye
mønster, kan du dempe inntrykket med
ensfargede gardiner, møbler, puter og
tepper, sier Halvor.

ABBL NYTT

Tips og triks fra Halvor
• Hold alltid entreen ryddig!
• Sett opp skap og ha god oppbevaringsplass.
•	Har du gang med mange dører til andre rom, mal
gjerne dørene i samme farge som veggen, så blir
det ikke så oppstykket.
• Mal dørlisten i samme farge som døren.

Gardiner
•	Heng gardinstangen på veggen over vinduet, ikke
på vinduskarmen, da far du mest mulig lys og utsikt
gjennom vinduet.
•	Kombinasjonen av sidegardiner og liftgardiner kan
gi et veldig lunt inntrykk.
•	Bruk gjerne plisségardiner eller solgardiner bak
liftgardiner.

De viktige lyskildene
Mange har lett for å glemme belys
ningen når de skal pusse opp eller
ominnrede. Det er synd, for belysning
er svært viktig både for kosen og for
synet. Det kan være greit å være klar
over at behovet for lys øker i takt
med alderen, for eksempel trenger en
40-åring dobbelt så mye lys som en
20-åring.
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Blomster

Entreen

Tepper har kommet for fullt de siste
årene og Halvor har sansen. – Vegg
til vegg teppe kan være et fantastisk
deilig alternativ, særlig på soverommet.

|

•	Sett friske blomster på et fat, gjerne fordelt i flere vaser for et
spennende uttrykk.
• Sett en enkelt blomst her og der, for eksempel på badet.
•	Plukk blomster, kvister, greiner o.l. i naturen og ta med hjem.

Dekorer med fat
• Pynt fat etter årstid.
•	Bruk det du har, plukk og miks ting
som gjør fatet p
 ersonlig.
• Bland ulike elementer og materialer.
• Bruk mye levende lys.

Dekk et hyggelig bord
•	Bruk litt tid på å dekke et hyggelig bord.
• Husk at kontraster er et viktig element.
• Bruk gjerne et hav av levende lys.

Det er vanlig å dele lyskilder inn i
tre grupper: grunnbelysning, dekor
belysning og levende lys.
Halvor synes integrerte takspotter gir
en god grunnbelysning, men vi bør ikke
ha for mange, og vi bør unngå det han
kaller å pepre taket med spotter.
Lamper hører til gruppen dekor
belysning og bidrar til å sette stem
ning, samtidig som de utgjør en del
av grunnbelysningen. Det finnes mange
ulike lampeskjermer, fra helt nøytrale
i lin, til spennende varianter i flettet
skinn eller fjær.
– Lampeskjermer er en fin måte å
understreke sin personlige stil på, sier
Halvor, som oppfordrer oss til å være
litt vågale for et spennende resultat.
Den tredje lyskilden er den han aldri får
nok av, levende lys. – Jeg bare må ha
levende lys. Det gir en varm belysning
og skaper god stemning i hjemmet.
Halvor minner om at det å belyse et
rom, avhenger av hvordan vi bruker det
og hvilken funksjon rommet har. – På
kjøkkenet for eksempel trenger du god
arbeidsbelysning over benken og under
overskap, mens på badet trenger du
en god generell belysning og godt lys
rundt speilet. For spafølelsen anbefaler
han mulighet for å dempe belysningen
– og sett gjerne fram et duftlys.

39

40

ABBL NYTT

|

nr. 1

|

2021

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

SAMLE MER, FÅ MER
Alle TV- eller bredbåndskunder hos Telia får nå 30 % rabatt i
3 måneder hvis du flytter mobilabonnent til oss.

TV OG STRØMMING
Få tilgang til Norges mest fleksible og innholdsrike TV- og
strømmetjeneste. Telia Play er tilgjengelig på TV, nett og mobil.

INTERNETT
Telianettet gir deg all den fart, kapasitet og stabilitet du
trenger. I tillegg får du det nyeste wifi-utstyret og vår
Trygg på nett-løsning.

MOBIL
Som Telia-kunde får du et mobilnett i verdensklasse
og abonnement som er tilpasset dine behov.

Bestill dine tjenester på: 924 05 050 eller telia.no/kundeservice
Tilbudet gjelder alle eksisterende TV- eller bredbåndskunder som tegner nytt
Telia–abonnement (ikke BARN) i perioden 1. februar til 31. mars 2021.

