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I aksjeselskaper kan aksjonærene i hovedsak møte på generalforsamlingen. ABBL
har ca 18 000 medlemmer slik at ikke en
gang Nadderud Stadion ville vært stor nok
for å samle alle. I boligbyggelagsloven
er det tatt høyde for dette ved at det er
innført regel om såkalt delegerte, det vil si
at et representativt utvalg av medlemmer
blir tilfeldig trukket ut for å representere
medlemmene på generalforsamlingen.
Utvelgelsesprosessen kontrolleres av
revisor. I ABBL blir det trukket ca 160 dele-

ER DU MEDLEM?
ABBL Nytt 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.
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.
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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gerte, i tillegg har man representanter for
boligselskapene ABBL har til forvaltning.
I teorien er dette et greit system, men
tendensen har vært at stadig færre
av de som blir trukket ut, møter opp.
Generalforsamlingene er gjerne i juni på
ettermiddagen og mange har da andre
ting å gjøre. Så har vi hatt Covid-19, med
svittevern og maks antall på møter, som
ikke imøtekommer behovene for større
boligselskap og i alle fall ikke boligbyggelag. Løsningen ble digitale møter.
Digitale møter fungerer fint og man kan
delta når man har tid, men fordi møtene
ikke er «live», som på Teams eller Zoom,
mister man de spontane ytringene og
diskusjonene.
ABBL Nytt er vårt magasin, som vi sender
ut til medlemmene 4 ganger i året. Her
skriver vi fra administrasjonen om ting
som skjer. Det er jo flott, men det gir ikke
leseren mulighet til å svare eller å fortelle
hva de mener.
Frem til begynnelsen av 80-tallet, hadde
tidligere Bærum Boligbyggelag et «hus
søkerutvalg». Mange medlemmer i etableringsfasen meldte seg til hussøkerutvalget
for å være med å påvirke utviklingen og
bidra til at det ble bygget nok boliger
av den typen man hadde behov for.

Etter Rykkinn-utbyggingen og Bærums
Verk-utbyggingen, virket det som hussøkerutvalget var fornøyd og det ble
vanskelig å få rekruttert villige personer
til å være med.
Det er ikke nødvendigvis gamle løsninger
som er svaret, men ABBL trenger litt mer
vitalitet blant medlemmene sine. Dette for
å bidra til at vi får bygget mer, men også
for å bidra til at man får bygget den type
leiligheter og hus som det er behov for. Vi
trenger medlemmenes «input» til alternative boformer og organiseringer og andre
fordeler man ønsker av medlemskapet sitt.
Dette kan tenkes både som et digitalt forum, en chat-side, eller som et fysisk forum,
hvor det er mulig å få testet ut ideer og få
tilbakemeldinger.
Boligmarkedet er blitt så dyrt at mange
har vanskeligheter med å komme inn. Vi
har også en sterkt stigende andel eldre,
som vil ha spesielle behov for å kunne
bli boende hjemme. Dette stiller store
og nye utfordringer i forhold til utvikling
av nye prosjekter. Vi har i den senere tid
sett noen «spreke» prosjekter hvor det
tenkes helt annerledes i forhold til bolig.
Løsninger med mindre private rom og
felles- soner, litt i samme ånd som gamle
studenthybler. Spørsmålet er; vil folk ha
det, og hvordan skal man organisere dette
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for at det skal bli en suksess? Boligbygg
og alt som følger med er så kostbart at
man ikke har råd til å feile.
Jeg har i tidligere ledere tatt opp
«morgendagens generasjonssamfunn»
som løsning til bolig man har råd til i
ungdoms- eller etableringsfasen og
bolig man kan bo lenger i som gammel.
Bevisst blanding av generasjoner og
kanskje elementer av tjenesteutveksling
som kunne være til nytte for alle parter.
Det er ikke lett å finne «formelen» som
kan få dette til å virke og det hadde derfor hjulpet om vi kunne få medlemmene
våre i tale, på en måte som gjorde oss
trygge på at vi bygger det medlemmene vil ha på steder der de vil bo.
Jeg ønsker herved å utfordre medlem
mene til å melde seg til et medlems
forum. Vi søker da unge, gamle,
enslige, familiemedlemmer og andre
som ønsker å engasjere seg i noe
som kan bidra til at ABBL utvikler det
medlemmene vil ha slik at de kan få det
beste ut av medlemskapet sitt.

Du kan melde din interesse for
deltakelse i medlemsforum på
abbl.no/Aktuelt

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 eiendomsforvaltere sørger for at
boligselskapene 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.
• V
 i kan også forestå teknisk rådgivning og gjennomføring
av større vedlikehold- og rehabiliteringssaker.

www.abbl.no

Ta kontakt for tilbud på boligforvaltning, telefon 67 57 40 00
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Morgendagens generasjonssamfunn

La oss inspirere til
et godt morgendagens
generasjonssamfunn
I forrige utgave av ABBL-nytt presenterte vi i grove trekk besvarelsene fra
vår tidligere spørreundersøkelse, om hvordan vi kan forme fremtidens boliger
og skape gode generasjonssamfunn i tiden som kommer.

Vi jubler over det store engasjementet
dere har vist, og ser at vi har kommet inn
i en tid hvor vi som boligutvikler kan tillate
oss å være mer kreative når det gjelder
bo-former.
En fellesnevner som går igjen i et flertall
av besvarelsene fra spørreundersøkelsen, er ønsket om sosial kontakt og frykt
for ensomhet. Det vises samtidig stor
interesse for mindre boenheter, mer
fellesrom og naturlige møteplasser. Med
flere eldre som lever lenger, et økt antall
aleneforeldre og generelt flere mennesker
som bor alene, kreves det boformer som
legger til rette for et mangfold av mennesker og livssituasjoner.
Med deres besvarelser i bakhodet, har vi
nå begitt oss ut på skattejakt for å hente
inspirasjon i nabolag rundt om i landet.
Kan vi finne eksempler der ute som fullt
eller delvis oppfyller de behovene, tankene og ønskene dere lesere har uttrykt?

Tvilling- eller deleleilighet
På Bryn i Oslo har Birk & Co og AF Eiendom utviklet boligprosjektet Fyrstikkbakken 14. Det spesielle med Fyrstikkbakken
14 er konseptet kalt «Venneleiligheter».
Kort fortalt er dette leiligheter med flere
eiere. Konseptet presenteres med slagordet «Del på godene, del på utgiftene
og del hverdagen» og virker som en god

løsning for å hjelpe unge inn på bolig
markedet. Her tilbys det såkalte «Dele
leiligheter» og «Tvillingleiligheter».
Deleleilighetene kan beskrives
som varianter av de mer klassiske
kollektivleilighetene, med felles kjøkken,
stue og balkong – for dem som vil bo
sammen med gode venner. Tvillingleilig
hetene er utviklet for dem som både vil ha
eget og dele. En slik tvillingleilighet består
av to helt selvstendige og fullverdige leiligheter med egen inngang, men med et
felles deleareal, med mulighet for inntil to
ekstra rom. Her er det mulig å for eksempel etablere gjesterom, hjemmekontor
eller benytte delearealet som en praktisk
ordning for skilte par med felles barn.
Med vår egen spørreundersøkelse i tankene, og ønsket om økt sosial kontakt og
mindre ensomhet, kunne en form for slike
venneleiligheter passet godt inn i ABBLs
fremtidige boligprosjekt. At denne type leiligheter er en god løsning for å hjelpe unge
og lavtlønnede inn i boligmarkedet og
samtidig bidra til et sosialt aktivt liv er ingen
tvil, men slik vi ser det, kan denne løsningen også bidra til at eldre kan få bo lengre
hjemme. Man assosierer gjerne kollektiv
som en løsning for unge mennesker, men
basert på svarene fra spørreundersøkelsen,
finnes det eldre som også kunne ha stor
glede og nytte av å bo på denne måten.

Hvis vi spinner videre på denne tanken,
kunne man for eksempel ha paret opp
to kollektiv av ulike generasjoner, hvor
den yngre generasjon kan forplikte seg
til å bistå den eldre gjennom en form for
kompensasjonsavtale. Da er vi inne på en
bo-løsning som, i tillegg til å gjøre det
praktisk mulig for de eldre å bo hjemme
lengre, også innbyr til et godt sosialt liv på
tvers av generasjoner.

Vinn på å dele
I Stavanger står Kruse Smith Eiendom,
Helen & Hard arkitekter og Indigo Vekst
bak det aller første «Gaining by sharing»-
prosjektet, Vindmøllebakken bofellesskap.
Gaining by Sharing er kort fortalt en
modell for bærekraftig bofellesskap,
med mål om å skape miljømessige,
økonomiske, arkitektoniske og sosiale
gevinster gjennom fellesskap og deling.
Tanken er at et slikt bofellesskap skal
planlegges og utvikles av de potensielle
kjøperne selv, i samarbeid med arkitekt
og utbygger, og til slutt eies av beboerne.
Et Gaining by Sharing-bygg skal på den
måten tilpasse seg brukerne, ikke omvendt. Ved å gi avkall på og redusere noe
av arealet beboerne eier og disponerer
individuelt, kan beboerne få tilgang til
større fellesarealer, et bredere utvalg av
ulike fasiliteter, og det kan skapes rom for
aktiviteter som ikke ville vært mulig i en
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vanlig leilighet. Eksempelvis trekkes det
frem at en reduksjon i hver boenhet sitt
kjøkken og stue kan gi et generøst felleskjøkken og festsal med langbord. Særlig
for enslige kan dette bidra til å oppfylle
ønsket om å få noen å spise sammen med.
Vindmøllebakken frister for øvrig med
både felles hagestue, takstue, takterrasser,
veksthus, gjestehybel, allrom, amfi, vaskerom, bod og lekeplass – bare ved å eie litt
mindre alene og mer sammen med andre.
Det å eie mindre og dele mer vil gjøre
inngangsbilletten til boligen, og generelt
hverdagen, rimeligere.
Også Fyrstikkbakken 14 har satset på et
felles deleprinsipp under navnelappen
«Delemeter». Delemeter er kvadratmeter
eller utstyr som eies av sameiet, men som
kan bookes via en app og brukes av alle.
Eksempler på slike delemeter er sauna på
takterrassen, gjesteleiligheter, selskapslokale med eget kjøkken og sykkelverksted. Ved bruk av delemeterne betales
det en sum som går tilbake til vasking,
vedlikehold og drift av delemeterne, slik
at inntektene fra bruken går tilbake til
beboerne og at ingen betaler for noe
de ikke bruker. En slik delekultur byr på
mange muligheter for alle beboerne, til en
mye rimeligere pris enn om alle skulle ha
oppsøkt tilsvarende på egenhånd.

Vi både gi og ta
La oss igjen vise til vår egen spørreundersøkelse i ABBL-nytt. Det gleder oss
at dere lesere viser en tilnærmet like stor
interesse i å hjelpe andre, som å motta
hjelp selv. Det vi imidlertidig ser, er at
denne tjenesteutvekslingen også etterspørres av den yngre generasjon, med
ønske om å motta tjenester fra de eldre.
Som flere av våre lesere påpeker, den
eldre generasjonen bør ikke betraktes
som en homogen gruppe. Mange eldre
kan bidra som veiledere, mentorer, «sitte
vakt» ved baby call på kveldstid, være
eventyrfang eller en trygg havn for barn
etter skole, eller lage middag til familier
i tidsklemma. Dette kan i aller høyeste
grad gi positive utslag for begge parter,
da ønsket og gleden ved å få være
«ekstra-bestefar» kan bety kjærkommen
voksentid for en forelder.

Samholdslandsby
Ved å for eksempel definere prosjektet
som «samholdslandsby», vil det være
større sannsynlighet for at mennesker
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som er interessert i å bidra og ta del i et
slikt fellesskap, velger å bosette seg der
og at mennesker som ikke er interessert i
å være en del av en slik kultur heller velger
å bosette seg et annet sted. Dermed vil
det kanskje være mulig at tjenesteutvekslingen i større grad kan organiseres
direkte mellom beboerne selv?
Så hva kan vi i ABBL lære av disse referanseprosjektene og ta med oss videre
inn i vår egen konseptutviklingsprosess?
Vi har fortsatt ubesvarte spørsmål og
problemstillinger foran oss som vi vil
drøfte og ta stilling til. Vi setter stor pris
på alle tilbakemeldinger vi har fått fra våre
lesere så langt i prosessen.
Det tar tid å utvikle en suksessoppskrift,
men vi mener vi er på god vei til å finne
noen av de riktige ingrediensene. Med
mål om å skape gode bomiljø for alle,
og de beste forutsetninger for et godt
og langt liv i egen bolig, fortsetter vi vår
oppdagelsesreise, på jakt etter morgendagens boligkonsept.

Dersom du har ytterligere tanker eller idéer rundt dette temaet, er du
hjertelig v elkommen til å sende disse per e-post til hrb@abbl.no.
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Oversikt over boligprosjekter

Nadderudveien 1

Fagertunveien

Rings Hus

På Bekkestua begynner byggene i
Nadderudveien 1 å ta form. Planen er
at leilighetene skal overleveres spente
kjøpere til høsten. Prosjektet består av 58
leiligheter med størrelse fra 67 til 179 kvm.
Kun en leilighet er fortsatt til salgs. I første
etasje etableres flere butikker.

Med adkomst fra Fagertunveien, bygges
9 moderne rekkehus over tre plan. Disse
er en del av prosjektet Nadderudveien 1,
men får egen adkomst fra Fagertunveien.
7 av 9 rekkehus er solgt og det er fortsatt
mulig å sikre seg en flott bolig.

På hjørnet av Jens Rings vei og Bærums
veien, mot bussterminalen, bygges
prosjektet Rings Hus. Prosjektet består av
43 leiligheter med næringslokaler og parkering i 1 etg. Byggingen er godt i gang.
Fortsatt er 9 leiligheter ledige, så her er
det mulig å skaffe seg en flott bolig.

Øvre Båstad Gård

Atlierhagen

Vakre Øvre Båstad Gård ligger kun
minutter fra Asker sentrum, med Askers
kanskje flotteste utsikt over Oslofjorden.
Her planlegger vi å bygge ca. 70 leilig
heter og 13 familievennlige rekkehus over
to plan.

I Atlierhagen ved Bondivann i Asker
planlegger vi å bygge 117 nye boliger
i samarbeid med Backe Prosjekt AS og
Norske Billedkunstnere. Området vil
bli et kombinert bolig- og kunstsenter,
beliggende vakkert til ved vannet.

Gullhellinga del av gnr/bnr 61/13
Ungdomsboliger på Gullhella

Gullhellinga

Illustrasjon - oversiktsperspektiv
Illustrasjon: Linda Blom

03.12.2019

N

Kun 300 meter fra Gullhella stasjon og
3,4 km fra Asker sentrum planlegges det
30 nye leiligheter, fordelt over 4 hus. Halvparten av boligene skal selges og andre
halvparten skal leies ut til Asker-børinger
under 35 år, gjennom Stiftelsen Ungdomsboliger i Asker.

Elnes
Nytt boligområde under utvikling i solrike,
naturskjønne omgivelser nær Vollen. Det
planlegges en variert bebyggelse med
flere boligtyper og størrelser. Omkring
200 leiligheter i lavblokk, 10 rekkehus
og ca. 20 rimeligere etablerer-boliger for
unge voksne.

Et medlemskap i ABBL sikrer deg din favoritt.
ND HAGE, ELNES
Du finner mer om prosjektene og kan 12.10.19
melde deg inn på www.abbl.no

NADDERUDVEIEN 1 RINGS HUS
BEKKESTUA
SENTRUM

SANDVIKA
SENTRUM

ØVRE BÅSTAD GÅRD
ATELIERHAGEN

ASKER
SENTRUM

GULLHELLINGA
ELNES
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Stor interesse for Øvre Båstad Gård
Boligprosjektet Øvre 
Båstad Gård ble presentert
for første gang i sist utgave
av ABBL Nytt. Tilbake
meldingene har vært mange og interessen fra ABBLs
medlemmer har vært stor.

og roligste marina. Som tidligere opplyst
planlegger vi at det skal følge El-sykler
med prosjektet som kan benyttes av
beboerne. Det skal være lett å komme seg
rundt i nærområdet på en enkel og miljøvennlig måte. Øvre Båstad ligger ideelt til,
og prikken over i-en er at prosjektet ligger
i åpent landskap, med fantastisk utsikt
over Oslofjorden.

Slik prosjektet fremstår i dag, planlegger
vi å bygge ca. 70 leiligheter og 13 familievennlige rekkehus over to plan. Mange av
interessentene trekker frem den attraktive
beliggenheten som en viktig kvalitet i prosjektet. Det er mange som kan tenke seg
å bo i leilighet med enebolig-følelse og
samtidig slippe plenklipp, vedlikehold og
andre oppgaver som hører med en enebolig. Flere av de som har vist interesse er
Asker-medlemmer, men også medlemmer
fra Bærum synes prosjektet er attraktivt.

På Øvre Båstad Gård skal det bli godt
å bo for både unge, barnefamilier og
for godt voksne, som kanskje ønsker å
flytte fra enebolig til en enklere hverdag.
Leilighetene planlegges med heis, garasje
og enkelt vedlikehold. Det planlegges
leiligheter i størrelser fra 2- roms til store
4-roms, alle med stor terrasse/balkong.
Under planleggingen av prosjektet vil vi
legge vekt på å få til best mulige leiligheter innenfor rammene vi får fra Asker
kommune.

Sentralt, samtidig landlig og stille

Mange av de som har kontaktet oss, er
eldre som skal flytte ut av sine eneboliger
og som fortsatt ønsker å være aktive.
Hensikten med boligbyttet er å frigi mer
tid til det man ønsker å gjøre, samtidig
som vedlikehold og drift av eiendommen
blir ivaretatt.

Prosjektet har sentral beliggenhet, med
kort vei til offentlig kommunikasjon, flotte
turmuligheter og ikke minst, kort avstand
til Asker sentrum. Det er også nærhet til
Hvalstrand Bad, Leangbukten Båtforening
og Asker Marina – Oslofjordens største

Variert bebyggelse

Veien videre
Det er litt tidlig å si når vi kan legge
boligene ut for salg. Vi jobber med vår
samarbeidspartner, Backe Prosjekt AS,
for å få prosjektet inn i kommuneplanen
for sentrale Asker. Går det som vi ønsker,
starter vi reguleringsarbeidet så snart
kommuneplanen er på plass. Vi ser frem
til å kunne presentere ny informasjon om
prosjektet her i ABBL Nytt og på våre
hjemmesider abbl.no.
Prosjektet eies i felleskap av og er et
samarbeidsprosjekt mellom Backe
Prosjekt AS og ABBL.

Hvis du ønsker å bli holdt løpende informert
om prosjektet, send en e-post til
Stian Nyblin-Austgulen på sna@abbl.no,
eller følg med i ABBL Nytt.
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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

ABBL NYTT
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Større frihet til å bygge
på egen eiendom
Nå blir det enklere og billigere å bygge terrasser og mindre tilbygg.
Fra 1. mai kom en forskriftsendring som betyr at man kan bygge terrasse
og små tilbygg på egen eiendom, uten å måtte søke tillatelse fra kommunen.
Det er mulig å sette opp terrasse på inntil
én meters høyde med rekkverk, uten å
søke. Det er også mulig å føre opp mindre
tilbygg på inntil 15 kvadratmeter som kan
brukes til beboelse og varig opphold.
Den som vil bygge har ansvar for å avklare
om terrassen eller tilbygget er i samsvar
med regelverket. Det er blant annet viktig
å sjekke kommunens plan for området der
man bor, før man setter i gang.

Fortsatt noen begrensninger
Du kan bygge terrasse uten å søke kommunen, under forutsetning av at høyden
ikke overstiger 1 m fra eksisterende
terreng. Terrassen må være forbundet
med en bygning, og kan ikke stikke
lenger ut fra bygningens fasade enn 4 m.
Terrassen kan ha et tilhørende rekkverk på
inntil 1,2 m, men kan ikke være overbygd.
Avstanden til nabogrensen skal være
minst 1 m.

Tilbygget kan ikke overstige 15 m2 verken
samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal
(BYA). Tilbygget må være understøttet.
Tilbygget kan ikke overstige to etasjer
eller plan på det eksisterende byggverket.
Tiltakshaver plikter å melde fra til kommunen om tiltaket og plasseringen senest
innen fire uker etter at det er ferdigstilt,
slik at kommunen kan oppdatere kartog matrikkeldata.

Søndag 20. juni
gjør du sommerens
hagekupp med
20 % rabatt
på alle varer!

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

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

BRUK FAGHANDELEN NÅR DU SKAL ANLEGGE HAGE
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Det gode liv
på Østerås og Eiksmarka
Typisk for Asker og Bærum er kombinasjonen mindre, urbane områder, med
omkringliggende bebyggelse og fantastiske naturomgivelser. Dette er også
beskrivende for hyggelige Østerås og Eiksmarka.
Østerås og Eiksmarka er attraktive
bo-områder, nettopp fordi du har alt rett
utenfor stuedøren. To hyggelige nær-
sentere, T-banen med hyppige avganger,
skoler, barnehager og hyggelige stier
gjennom grøntområder som binder alt
sammen.
En som kjenner stedet godt er ABBLs
eiendomsmegler Erik Kvam Johansen,
som har vokst opp i området og fortsatt
bor der. Med barn på skolen, familie og
venner i nabolaget, familiens hest
oppstallet på Østern Brug og som
mangeårig megler i området, er han
veldig godt kjent i nabolaget.

T-banen er meget populær og
er en av grunnene til at mange
velger å bo i området.
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– Jeg er veldig glad i dette området. Det
er en fin og naturlig miks, både når det
gjelder boliger og folk. Her finnes bolig
for enhver og for folk i alle aldersgrupper,
sier Kvam Johansen.
Området har alt fra ett-, og toroms-
leiligheter til større leiligheter i tillegg til
rekkehus og eneboliger.
– Et sånt område gir alle muligheter,
mener Kvam Johansen. Han nevner flere
ting som gjør området attraktivt for
mange.
– Det er sentralt, med kort vei til nær
senterene og byen og så har du marka like
ved. Golfbaner, tennisbaner, hestesport,
turområder og åker og eng samlet på et
sted er selvfølgelig også med på å gjøre
dette til et veldig attraktivt område, sier
Kvam Johansen.

Forkjøpsrett
Er du medlem i ABBL så betyr det at du
har nesten 300 boliger i området Østerås /
Eiksmarka hvor du kan benytte forkjøpsrett til leiligheter i de fleste størrelser, fra
ett-roms på 40 kvm til større 4/5 roms
leiligheter på ca. 90 kvm. – Dette er
boliger med panoramautsikt enten til
Oslofjorden, Holmenkollen eller flott utsyn
til natur- og parkområder.
– Disse boligene er alltid populære i
markedet og de fleste selges veldig raskt.
Et medlemskap kan sikre kjøper den
leiligheten de ønsker seg, sier Kvam
Johansen.

Kort vei til stall, turområder og golfbaner.

Han mener det kan være klokt å melde
seg inn i ABBL dersom man er på bolig
jakt i området.
– Nærhet til offentlig transport og enkel
tilgang til Oslo, butikker og fantastiske
aktivitetstilbud gjør dette til et svært
attraktivt område for ABBLs medlemmer.
I hver tredje bolig som blir lagt for salg
hvor medlemmene har forkjøpsrett, har vi

et medlem som benytter sin forkjøpsrett.
Det anbefales på det sterkeste at hvis
man ikke er medlem og ønsker å flytte
til denne perlen av et område, bør man
melde seg inn snarest, sier Kvam
Johansen.

Innmelding via abbl.no eller ved
å kontakte oss på tlf. 67 57 40 00
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Bekkestua
i endring

Det har vært stor byggeaktivitet på
Bekkestua de siste årene. Flere
prosjekter nærmer seg ferdigstillelse.
Planen har vært å tilrettelegge for
boliger, forretninger, g
 ater og nødvendig infrastruktur. Nå begynner det
å ta form.
Bekkestua skal være et godt sted å
bo, med fine uteområder og plasser
som oppfordrer til sosiale møter.
Videre er det lagt til grunn av man
skal lage gode løsninger for myke
trafikanter og ikke minst god avvikling
av kollektivtransporten.

Nadderudveien 1

Det første prosjektet som ferdigstilles er Nadderudveien 1,
planen er at leilighetene skal overleveres spente kjøpere til
høsten. Prosjektet består av 58 leiligheter med størrelse fra 67 til
179 kvm. 57 leiligheter er solgt, kun en leilighet er fortsatt ledig.
I første etasje etableres flere butikker, blant annet en stor KIWI
dagligvarebutikk og Vitus apotek.
Nadderudveien 1 og Fagertunveien 21 er et samarbeidsprosjekt
mellom Peab Eiendomsutvikling AS og NorgesGruppen Eiendom
og ABBL.
Dersom du vil lese mer om prosjektet kan du gå inn på prosjektets hjemmeside: www.NV1.no

I løpet av høsten skal arbeidene med
offentlige arealer ferdigstilles, det
gjelder området fra rundkjøringen ved
bussstasjonen i øst og forbi biblio
teket i vest. Ved gjennomføringen er
det lagt vekt på utforming av gangog sykkelveier, fortau, møteplasser
og torg.
Nadderudveien 1 begynner å ta form.

ABBL NYTT

Fagertunveien

Med adkomst fra Fagertunveien bygges 9 tøffe, moderne
rekkehus. Disse er en del av prosjektet Nadderudveien 1, men får
egen adkomst fra Fagertunveien i enden av en blindvei. Rekkehusene ligger vendt mot et etablert villastrøk og vil få private
hager oppe på taket til næringsetasjen i Nadderudveien 1 og
balkong mot Fagertunveien. Rekkehusene blir bygget i et
moderne design tilpasset urbane familier. Vi opplever at flere
unge barnefamilier ønsker å etablere seg på Bekkestua. Som alt
annet på Bekkestua ligger også dette prosjektet sentralt, med
kort vei til offentlig kommunikasjon, butikker, barnehager og
skoler og ikke minst mange flotte muligheter for tur og idrett.
Også den Internasjonale skolen ligger i gangavstand til
prosjektet. 7 av 9 rekkehus er solgt og det er fortsatt mulig
å sikre seg en flott bolig.
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Rings Hus

På hjørnet av Jens Rings vei og Bærumsveien, mot bussterminalen, bygges prosjektet Rings Hus. Prosjektet består av 43 leilig
heter med næringslokaler og parkering i 1 etg. Byggingen er
godt i gang og råbygget strekker seg etasje for etasje. Totalt er
det solgt 34 leiligheter. Fortsatt er 9 leiligheter ledige så her er
det mulig til å skaffe seg en fin bolig på Bekkestua.
Ta gjerne en titt på prosjektets hjemmeside: www.Ringshus.no.

Er du interessert kan du ta en titt på prosjektets hjemmeside:
www.FV2.no.

Moderne rekkehus i Fagertunveien 21.

|

Rings hus under oppføring.
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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 Smartly 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 Smartly 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. september 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 Smartly. Priser inkl. mva.
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BieByggelag

Det å skape gode bo-miljø
er en hjertesak for oss i
ABBL. Skal vi gjøre det må
vi også ta vare på miljøet
rundt oss. I år håper vi alle
vil være med å ta vare på
våre viktige små hjelpere
– humlene og biene.
Disse arbeidsomme dyrene sørger for at
vi har mat på bordet og frodige omgivelser. Dessverre er bier og humler i trøbbel.
Våre viktige pollineringsvenner blir færre
grunnet forurensing og stadig mindre
bie-vennlig natur. Uten bienes hjelp er
naturen og vår matproduksjon i fare.

Bli med i konkurransen
Denne sommmeren arrangerer vi en
konkurranse som vi håper at du vil bli
delta i. Bli med å lage et bie-vennlig
miljø, ta bilder og del på vår Instagram. Vi
premierer tre som har gjort seg særlig flid
med å bygge bie-bolig og som har skapt
et godt bo-miljø for de små heltene våre.
Ta et bilde av din innsats for biene
og tagg det på instagram med
#abbl_bieglede. Bli med i konkurransen
om flotte premier. Vinnerne blir annonsert i ABBL Nytt og på instagramkonto
@abbl_degogditthjem. Vi trekker altså
tre som vi mener har gjort en særlig innsats for b
 iene. P
 remien er turhengekøye
og honningfra en lokal birøkter.
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SOMMERKONKURRANSE
Følg oss på Instagram;
tagg bilde av din innsats
for biene på #abbl_bieglede
og vinn tur-hengekøye fra
Ticket to the Moon.

Mange muligheter
Det finnes mange måter å bygge et
insektshotell på. Biene liker seg i sola
og de bor tryggest litt opp i høyden, så et
bie-hotell bør plasseres 1,5–2 meter over
bakken.
Naturvernforbundet beskriver bie-bo-
byggingen på en fin måte:
Fantasi, materiale og plass er det eneste
som setter grenser for et insektshotell.
Trekubber eller en gammel murstein med
hull kan være et bra utgangspunkt. Bor
seks til ti cm lange hull. Diameteren på
hullene bør vere forskjellige. 4, 6 og 8 mm
er passe.

Hule stengler og strå egner seg godt.
Takrør, kvann, løpstikke, sibirbjørnekjeks,
bambus og hyll er planter som biene vil
trives i. Pass på at rørene bare har åpning
i én ende.

Bier trenger også vann, et fuglebad eller
et vannbad er fint for biene og kan være
et vakkert tilskudd i hagen. Ikke mal, lakk
eller impregner insektshotellet.

Plantene som biene elsker
Du kan gjerne fylle insektshotellet med
kongler, barkebiter og tørt gress. Fest
netting foran det som sitter løst, så h
 indrer
du fugleangrep. Sørg for et tak som
beskytter mot regn og vind.
Plasser insektshotellet på en lun og solrik
plass i hagen, der det er god tilgang på
blomster med rikelig nektar og pollen,
gjerne inntil en vegg. Plasser helst noen
små leireklumper i eller ved insektshotellet. Leira bruker insektene til å mure igjen
hullet der de legger egg. Insektshotell
og humlekasser kan også kjøpes ferdig i
butikker.

Blomster og planter med mye nektar og
pollen som blomstrer fra tidlig vår og
utover høsten, sikrer at insektene får mat
gjennom hele sommeren. Jo flere ulike
planter med pollen og nektar du har, jo
bedre er det!
Forslag til blomster: akeleie, asters,
georginer, lavendel, solsikke, klokke og
pelargonia. Bier og humler er dessuten
veldig glad i blomstene i plomme- og
epletrærne. Spør også gjerne etter tips
i din lokale blomsterbutikk!
Følg oss på instagram
@abbl_degogditthjem
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Gode tiltak gir trygge hjem
Panoramautsikt til Kirkerudbakken, kort vei til alt man
trenger og bare noen minutters kjøretur til Sandvika, det
er ingen tvil om at at Haganjordet Sameie på Rud ligger
sentralt. Sameiet er veldrevet og styret har fokus på
å oppfylle alle sikkerhetskrav.
Styreleder i sameiet, Tom-Erik Støa flyttet
inn i 2010, da sameiet var nytt. I styret har
han vært aktiv siden 2011, både som vara
og som styreformann.
– Vi har hele tiden vært opptatt av sikkerhet og det lovmessige, det som er krav
har alltid vært sentralt for oss, forteller
Støa.
Etter to branner har sameiet førstehånds
erfaring med hvor viktig det er å oppfylle
sikkerhetskrav og sikringstiltak. Begge
gangene gikk det etter forholdene bra.
Ingen ble skadet og varslingssystemene
sørget for at skadeomfanget ble
begrenset.
– Vi fikk førstehånds erfaring med hvor viktig det er at systemer og utstyr fungerer,
at de brannsikre dørene slår igjen og at
varslingssystemet direkte til brannvesenet
virker som det skal, sier Støa.

Gode systemer og gode hjelpere
Det er mye å holde kontroll på når man
sitter i styret i et sameie. Støas erfaring er
at det er godt å være på forskudd og å
ha kontroll. Ikke minst er styreleder Støa
opptatt av å benytte de virkemidlene som
finnes.

– Jeg oppfordrer alle sameier til å invitere
brannvesenet til befaring og dialog. Det
kan virke uskyldig at det står en vogn eller
litt flyttesaker i en oppgang, men når røyken ligger tett, er det kritisk viktig at alle
utganger er tilgjengelige, sier Støa.

Mer enn man tror
Støa mener at ikke alle helt innser hvor
mye ansvar man har når man sitter i styret
i et sameie eller borettslag.
– HMS-system for eksempel, det har jeg
aldri sett på agendaen i et styremøte. Det
er veldig mange ting man skal ha kontroll
på og som er lovpålagt, sier Støa.
Haganjordet Sameie var tidlig ute da
ABBL lanserte ABBL HMS, og Støa er glad
det nå er etablert.
– Dette er noe jeg har ønsket meg lenge.
Den gamle permen var ikke alltid like grei
å holde oppdatert, så det digitale verktøyet er helt supert. Man får en påminnelse
hele tiden om hva som skal sjekkes og
utføres. Det er mange ting som skal være
i orden, en rekke tidsfrister å forholde seg
til og fordeling av ansvarsforhold. Det er
klart det betyr mye å ha HMS-arbeidet satt
i system, mener Støa.

Brannsikre skillevegger i garasjeanlegget i kjelleren.

Styreleder Tom-Erik Støa i Haganjordet Sameie.

Et trygt og godt sted å bo
Støa og flere i styret er veldig praktisk
engasjert og de har gjort flere grep for å
spare miljø og penger.
– Vi byttet ut ca. 250 lyspærer i felles
arealer til led, og kunne spare ca. 70 000,kroner årlig i strøm + miljøgevinsten.
Sånne grep gir en god følelse, sier Støa.
Haganjordet Sameie har vaktmester
tjenester, men så dukker det det opp små
oppgaver innimellom som Støa synes det
er greit å ordne selv.
– Kan vi i styret fikse noe selv så er det
deilig å spare sameiet for noen tusen
lapper, avslutter Støa.

Fri tilgang til brannslukkingsutstyr.
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Et nyttig verktøy i styrearbeidet
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 leiligheter
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.
ABBL HMS er et web-basert brukervennlig system som hjelper styrene å sikre at
kravene i internkontrollforskriften § 5 og
krav til brannforebygging i boligselskap
etterleves.
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 har
manuelle systemer som de benytter, disse
systemene er gjerne personavhengige og
ved utskiftning av styremedlemmer blir
disse ofte ikke oppdatert eller rett og slett
glemt.

Ved å bruke ABBL HMS unngår man
dette, nye styremedlemmer blir lagt inn
og de får raskt 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 fokuserer
på. Det kan få konsekvenser for styret og
boligselskapet 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. Samtidig
får man en innføring i hvordan systemet
fungerer. Styret får også bistand til en
årlig gjennomgang slik at man er sikker på
at systemet er vedlikeholdt. Det er et krav
at internkontrollen oppdateres minst en
gang pr. år. HMS-eksperter gjennomfører
oppstarts-møter med styret i boligselskapet. På grunn av smittesituasjonen foregår
disse på Teams.

Vi har utarbeidet en egen film som på en
enkel måte forklarer hvordan ABBL HMS
fungerer.
Gå inn på www.abbl.no/Aktuelt/
Vi-tilbyr-naa-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
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Hva må man gjøre med balkongene
og hva kan man gjøre?
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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!
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Med ABBL som boligforvalter
får du en enklere styrehverdag
Styrets viktigste oppgave er å ivareta boligselskapets verdier. Derfor er det viktig å ha en
forretningsfører som har kompetanse i langt
mer enn regnskap. Som selskap er vi i ABBL
opptatt av å gi personlig oppfølging. Vi sørger
for en god totalløsning der vi tilrettelegger og
styret er beslutningstaker.

All kompetanse samlet på ett sted
Vi har all kompetanse og rådgivning samlet
hos oss. Du trenger derfor ikke forholde deg
til en tredjepart, og du skal være trygg på
at du kan kontakte oss så ofte du vil uten å
bli presentert tilleggsfaktura. Alle kunder får
en egen eiendomsforvalter som kjenner ditt
boligselskap og som er kontaktpunktet ditt inn
mot ABBL.

En trygg partner
Med ABBL som forvalter skal boligmassen
til enhver tid være i trygge hender. Du som
sitter i styret skal oppleve å ha en solid og
god partner som støtter deg i arbeidet. Alle
kunder får utarbeidet en vedlikeholdsrapport
som kartlegger standard på boligmassen og
hvilke arbeider som bør prioriteres. I tillegg
har vi en egen juridisk avdeling som kan bistå
med vanlige spørsmål i forbindelse med drift
av boligselskapet. Dette er inkludert i forvaltningshonoraret.

Områdets største boligforvalter
Vi har en av landets mest komplette forvaltningspakker og lever av å ha fornøyde kunder.
Vi er forretningsfører for over 250 bolig
selskaper, som utgjør mer en 15 000 boliger.
Det er enkelt å bytte til oss.
Hos ABBL finnes det ingen oppstartskostnader.
Vi er konkurransedyktig på pris og fastpris gir
styret forutsigbarhet.

For en hyggelig prat om hva vi kan gjøre for ditt boligselskap
ta kontakt med: Arne Blakstad på e-post: abl@abbl.no
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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

Flisekompaniet
Oslo – Skøyen

Hoffsveien 9, 0275 OSLO
Tlf. 22 51 94 00

nr. 2

•	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

HAGESENTER
Plantebørsen Brødr. Bergem AS
St Hallvardsvei 23, 3414 LIERSTRAND
E-post: post@brbergem.no
www.planteborsen.no
Søndag 20. juni er det medlemsdag
for ABBL-medlemmer.
Denne dagen gis det 20 % rabatt
på alle varer.

KAFÉ

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

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

• Innbo Ekstra: Kr 2 095*
Forsikringssum 2 000 000

2021

Glassmester 1, avd. Bærum

Ellers i året 10 % på alle varer.

www.tryg.no/abbl

|

GLASS

Kjøp av forsikring:
Jeff Pascual tlf. 468 43 143

* prisen gjelder i Asker og Bærum

FLISER

|

Kanel Bakeri

Løkketangen 26, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 54 77 76
• 10 % på bakervarer 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.
Kommende forestillinger:
Inger Lise Rypdal
Onsdag 22.09.21
Nordic Tenors
Torsdag 23.09.21
Sigvart Dagsland
Onsdag 20.10.21
Marion Ravn
Torsdag 28.10.21
Les mer om hva som skjer i Asker Kulturhus
til høsten på side 28–29.

Bærum Kulturhus
Billetter bestilles på www.baerumkulturhus.no
eller i Bærum Kulturhus (tirsdag–lørdag 11–16)
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 5 billetter til hvert
arrangement.

Noen av høstens forestillinger:
Stein Torleif Bjella
Visekunstner og forteller.
Forestilling: 16. september 2021.
Afternoon Tea
Moderne vri på en velkjent tradisjon.
En fin mulighet til å samle de man liker
å tilbringe tid med.
Foajéscenen: 11. september, 2. oktober,
6. november og 4. desember 2021.
Mari Eriksmoen & Christian Ihle Hadland
En stjernesopran og en klavermester
fremfører verker av Mozart, Grieg,
Schumann og Schubert.
Forestilling: 30. oktober 2021.
Angelique Kidjo
Afrikas superstjerne med den store
stemmen.
Musikken er en unik blanding av hennes
vestafrikanske opphav, kombinert med funk,
jazz, soul og latinomusikk.
Forestilling: 20. november 2021.
Nærmere omtale av høstens forestillinger,
se side 40–41.

TEATER
Bærum Musikk- og Danseteater
Mini (BærMuDa mini)
Billetter bestilles på
www.baerumkulturhus.no
eller på tlf. 815 11 777
• 2 5 % rabatt på ordinær billettpris.
Max. 5 billetter pr. forestilling.

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
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.

MOBILTELEFON
Mobil Fikser’n

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

ABBL NYTT
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MOBILT MINILAGER
Lagerboks AS

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

SPORT

Settem Steinindustri A/S

Frisk Asker

Skollerudveien 135, 1350 LOMMEDALEN
Tlf. 67 80 21 00
E-post: post@settem.no
www.settem.no

• 20% på ordinær billettpris

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

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

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

Stor og variert utstilling av
gravmonumenter med gode priser

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

S. Sigvartsen Steinindustri A/S

TAKSERING

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

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

Jan-Terje Johansen
Takst & Rådgivning

VVS

• 10% på ordinær pris for boligtakst

Lommedalen Byggog Rørleggerbedrift AS (LBR)

Billetter kjøpes på www.friskasker.no

STEIN OG HELLER

Avd. Oslo:
Trondheimsveien 457, 0962 OSLO
Tlf. 22 80 30 70

Tlf. 970 70 684
jtjtakst@gmail.com

Avd. Lier:
Husebysletta 39, 3414 LIER
Tlf. 32 84 00 48

Takstsenteret

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

www.takstsenteret.no

Stor utstilling innendørs.
www.sigvartsen.no

Ringveien 3, 1368 STABEKK
Tlf. 67 12 41 12

• 10 % på ordinær pris for takstoppdrag

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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FOKUS PÅ DITT BADEROM

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








totalleverandør av bad
totalleverandør av bad
RØRLEGGER ● TØMRER ● FLISLEGGER ● MALER ● BUTIKK

Lommedalen Bygg og

år
med på rad
No
fornø rges mest
yde k
Rørleggerbedrift
undAS
er
EPSI 2

02

0
Gamle Ringeriksvei
5 - 1369 Stabekk
Lommedalen
Bygg og Rørleggerbedrift
AS

Hei, verden!

Gamle Ringeriksvei
5 - 1369
67 13 75
76 Stabekk

www.lbor.no
67 13 75 76
www.lbor.no

I disse dager jobbes det fra kjøkkenbord,
venner møtes på nett, og kvelden på byen
erstattes av en helaften i sofaen.
Med Altibox kan du som styreleder gi beboerne
makten, slik at de enkelt velger tv-pakke og
hastighet på fiberen etter eget ønske.
Ingen er like, men vi har noe for alle!

Les mer og kontakt oss på
altibox.no/boligselskap

ALTIBOX LEVERES AV

sommerens
ABBL NYTT
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HAGEKUPP på Plantebørsen!
Raske 10 minutters kjøring på E18 fra Asker
sentrum finner du plantenes- og hagemøblenes
mekka. Plantebørsen ligger i hjertet av Lier og
er stedet for deg som elsker frodige planter
og trær, og for deg som drømmer om en deilig
uteplass å nyte sommeren på. Plantebørsen har
fokus på kvalitet og du finner både eksotiske og
vanlige plantesorter på hagesenteret i Lier.
Hagesenteret har et enormt utvalg av utemøbler, pyntegjenstander, sommerblomster,
hekker, stauder, trær, flotte krukker, lysthus og
paviljonger. Du finner faktisk alt du kan ønske
deg av hagerelaterte ting.
– Det skal alltid være en gartner på jobb og
kundene skal oppleve å bli tatt godt vare på. Vi
har veldig fokus på kvalitet og service, sier Arild
Bergem daglig leder i hagesenteret.
Plantebørsen er et frittstående hagesenter Bergem begrunner dette med frihet til selv å velge
hvilke planter han dyrker frem i hagesenteret.
– Jeg tror nøkkelen til å drive dette på en god
måte er kjærligheten til faget og til jorda. Jeg
har vokst opp med dette og jeg blir glad av
å se det spire og gro, sier han.
Søndag 20. juni gjør du sommerens hagekupp på Plantebørsen med 20 % rabatt
på alle varer!

Gjør sommerens
beste kjøp på
Plantebørsen den 20. juni.
ABBL medlemmer får
20 % rabatt på alle varer
denne dagen, resten
av sesongen er det
10 % rabatt for våre
medlemmer.

ABBL NYTT
nr. 2
2021
Asker
kulturhus
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20.10 – Sigvart Dagsland

Rabattpris ABBL-medlemmer: 370,(ord. 490,-)
Etter to bejublede og tilnærmet utsolgte turneer
med Bjørn Eidsvåg, er Sigvart Dagsland klar
med konsert i Asker kulturhus onsdag 20.
oktober! Med seg i bagasjen har han sitt lekne
band samt nye, eldre og steingamle låter.
Gjennom sin tilstedeværelse og uovertrufne
stemme tar Dagsland mennesker med seg,
fra det sårbare til kraftfulle.

28.10 – Marion Ravn

Rabattpris ABBL-medlemmer: 300,(ord. 400,-)
«Det beste jeg vet er å stå på en scene og
spille live» er ord som ofte ligger lett på tungen
til Marion Ravn – og kanskje mer nå enn noen
gang tidligere. Savnet etter å få opptre og
formidle musikken til publikum er ekstra stort,
og det er en ekstatisk artist som forteller at
hun reiser ut på en akustisk trioturné som tar
henne til Asker kulturhus torsdag 28. oktober.
For komplett program og billetter se:
askerkulturhus.no

ABBL NYTT
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Gleder seg til å åpne
dørene igjen
Silje Buraas (39) ble ansatt som leder for Asker
kulturhus og Sekkefabrikken kulturhus i oktober i fjor.
Nå gleder hun seg stort til endelig å se kulturhusene
leve, og åpne dørene for publikum for en magisk og
høyst etterlengtet kulturhøst spekket med godbiter.
Silje har lang erfaring fra kulturbransjen, og har jobbet med
både film/tv, teater og musikk. Hun har blant annet jobbet i
Stageway, ved Wrightegaarden og på Oslo Nye Teater.
Hvordan har det vært å starte som kulturhusleder midt
under en pandemi?
– Da jeg hadde min første arbeidsdag i oktober i fjor,
hadde vi heldigvis åpne dører. Det var veldig verdifullt å se
husene i drift, selv om det var strenge restriksjoner da også.
Tiden med pandemi har lært oss mye og jeg er veldig
imponert over omstillingsviljen de ansatte har vist. Vi har
hatt mye aktivitet og hele tiden vært kreative innenfor de
rammene vi har fått.

Silje Buraas, leder Asker kulturhus

Andre utvalgte
arrangementer i
Asker kulturhus
til høsten:
22.09 – Inger Lise Rypdal
23.09 – Nordic Tenors
23.09 – Luke Elliot
08.10 – Valkyrien Allstars
08.10 – Jonas Alaska
28.10 – Peder Kjøs & Ingeborg Senneset
12.11 – deLillos
08.12 – Julerosekveld: Herborg Kråkevik
med Vigdis Hjorth, Linda Eide med flere
15.12 – Tore Sagen gjør standup
16.12 – Sølvguttene
For komplett program og billetter se: askerkulturhus.no

Som du sier har Asker kulturhus hatt stor aktivitet det
siste drøye året til tross nedstengning, og har ervervet
stor kunnskap rundt streaming og digitale arrangemen
ter. Tror du pandemien har endret noe på publikums
vaner?
– Det gjenstår å se, men det er høyst sannsynlig at
pandemien har satt varige spor. Som arrangører tar vi med
oss all den kunnskapen vi har opparbeidet oss og er derfor
rustet for å tilby et forsterket tilbud på andre siden av
pandemien.
Hva slags rolle tenker du at Asker kulturhus og Sekke
fabrikken skal ha i «nye Asker»?
– Kunst og kultur er en viktig brobygger, og jeg mener
at kulturhusene vil være et viktig bindeledd med tanke på å
forene alle innbyggerne i den nye kommunen vår.
Hvordan er ditt drømmescenario for høsten i kultur
husene?
– Drømmen er en høst der vi kan åpne dørene for fullt
både i Asker kulturhus og Sekkefabrikken kulturhus. Vi har
så mye spennende på programmet, som vi har måttet sette
på vent. Nå er vi fulle av forventning for høsten og gleder oss
til tilby noe til både de yngste, de unge og de eldre. Vi skal
ha noe for alle til høsten, så det er bare å glede seg.
Er det noen spesielle arrangementer du gleder deg til?
– Jeg gleder meg til å følge #Askerfolk serien videre.
Dette er en serie der vi virkelig viser frem hva som rører
seg i storkommunen vår. Eller har jeg høye forventninger til
Harpreet Bansal som endelig skal stå på scenen i Sekkefabrikken 17. september. Barnas Verdensdag i oktober må
så klart også nevnes, en virkelig storsatsning for de minste.
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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
•

• 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@mey
Telefon: 67
17 17 30 17
Fax:
17 67
31 17
Mobil:
53 448
epost@meyer• Samarbeid/
Gratis uforpliktende
befaring
og
tilbud
morch.nomorch.no
koordinering med alle

håndverksgrupper

Ringeriksveien
1339 Vøyenenga.
Hjemmeside
www.meyer-morch.no
Ringeriksveien
189, 1339189,
Vøyenenga.
Hjemmeside
www.meyer-morch.no

Telefon: 67 17 17 30 Fax: 67 17 17 31 Mobil: 901 53 448 Mail: epost@meyermorch.no • Garantiordning gjennom MLF
Ringeriksveien 189, 1339 Vøyenenga. Hjemmeside www.meyer-morch.no

HJEMMESIDE:

www.meyer-morch.no

Lik Asker og Bærum
Boligbyggelag –
ABBL på Facebook
så holder du deg
oppdatert om aktuelle
rabatt-kampanjer,
nyttig boligstoff, nye
boligprosjekter og
artige konkurranser.
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Digitale og fysiske årsmøter er likestilt
Koronarestriksjoner gjør at
generalforsamlinger og års
møter i borettslag og sameier
har vært vanskelig å gjennom
føre med fysisk oppmøte.
Lovendringene som kom
26. mars har gjort det mulig
å avholde møtene digitalt
innen fristen 30. juni.
I fjor vedtok Stortinget en midlertidig
adgang til å avholde digitale møter. Fra
1. april i år ble altså endringene gjort
permanente. De permanente endringene
i boliglovene likestiller digitale og fysiske
møter, og gir styret adgang til å avgjøre
hvordan møtene skal gjennomføres.
Dersom du som styremedlem har spørsmål til hvordan dere skal gjennomføre
digitale møter, eller hvorvidt dere innenfor
loven kan arrangere fysiske møter, ring
eller send en e-post til din boligforvalter.
Det er som nevnt ikke forbud mot fysiske
møter, men det kan være regulert i forhold
til smittevernlovgivningen og over
tredelse kan resultere i bøter eller krav om

k arantene etc. med hjemmel i smittevern
lovgivningen.
Lovendringene opphever kravet om
forhåndssamtykke for å motta informasjon
på e-post, og overlater til styret å avgjøre
hvordan informasjon til beboerne skal gis.
På den måten likestilles elektronisk kommunikasjon med kommunikasjon på papir.
For å sikre beboerne som av ulike årsaker
ikke er på digitale plattformer, innføres en
lovbestemt rett til å reservere seg mot å
motta informasjon på e-post. Styrene får
også en plikt til å sikre at alle som ønsker
å delta på årsmøter og generalforsamlinger, får deltatt på egnet vis – uavhengig av
digital kompetanse og tilgang på digitale
verktøy.
Erfaringen fra fjorårets digitale møter er i
hovedsak god og undersøkelser viser at
man hadde et bedre oppmøte i digital
form enn man har hatt ved fysiske møter.
Styret er som nevnt ansvarlig for å legge
til rette for alles deltakelse. Dette er noe
våre boligforvaltere står klare til å bidra
med dersom det er behov for råd og
hjelp.

Ikke mulig å forhåndsstemme
I den midlertidige lov som gjaldt i 2020
kunne man forhåndsstemme. Denne
muligheten har man fjernet i de nye
reglene. De digitale løsningene som er
tilgjengelig gjør at møtene blir avholdt
over flere dager, med mulighet til å kjøre
en digital debatt. Behovet for forhåndsstemmer er da i liten grad til stede.

Dersom man ikke ønsker å delta digitalt
Det er mulig å la seg representere ved
en fullmektig. Fullmaktsreglene gjelder
uansett møteform. Deltakelse kan kanskje
også løses ved at en bekjent eller familiemedlem hjelper til med teknologien.
Det er mulig å kreve fysisk møte. Dette
forutsetter at man får med seg noen flere,
slik at man er minst to stykker som til
sammen utgjør minst 10 % av stemmene.
Styret kan også tilby dem som ønsker det
en alternativ oppmøteform. Dette kan
være telefonkontakt med en i styret, eller
et mindre og fysisk møte med et styremedlem, der innhold fra møtet belyses og
man får mulighet til å kommentere og avgi
stemme.
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Kurs i praktisk styrearbeid
I perioden april til juni i år har vi avholdt
digitale kurs i praktisk styrearbeid. Kur
sene har rettet seg mot nye styremedlemmer, men retter seg også mot mer erfarne
styremedlemmer som ønsker seg en
oppfriskning i hva styrearbeid går ut på.
Kursene har tatt for seg oppgaver som
styret må gjennom i løpet av et år og går
gjennom de viktigste oppgavene som
ligger i årshjulet. Vi har lagt opp til at det
maks er 15 deltakere pr. kurs slik at deltakerne har mulighet til å stille spørsmål
eller løfte frem forskjellige problemstillinger som det enkelte styre har. Dette har vi
fått god tilbakemelding på, mange styrer
har felles utfordringer selv om de kan se
litt forskjellig ut.

Kurset tar også for seg hva som er styrets
viktigste oppgaver og hvordan styret kan
planlegge for å gjennomføre årsmøte på
en best mulig måte. I løpet av kurset tar
vi også en rask gjennomgang av styre
portalen. På kurset forsøker vi å belyse
hvilke tjenester som er inkludert i ABBLs
forvaltningspakke og hvordan styret kan
benytte disse tjenestene.

Vi planlegger å sette opp flere kurs
i praktisk styrearbeid etter ferien og
utover høsten og vinteren 2021. Vi planlegger kurs med tema styreportal og kurs i
planlegging og gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter.

Er det temaer og kurs du/dere savner, ta kontakt
med Arne E. Blakstad på e-post abl@abbl.no eller
tlf. 909 60 527.
Påmelding til kurs: abbl.no/Boligforvaltning/kurs.

«Gullhellinga»
i Asker

Gullhellinga del av gnr/bnr 61/13
Ungdomsboliger på Gullhella

Illustrasjon - oversiktsperspektiv

ABBL NYTT

03.12.2019

Illustrasjon: Linda Blom
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Kun 300 meter fra Gullhella stasjon og 3,4 km fra Asker sentrum
planlegges det 30 nye leiligheter. Boligene ligger vestvendt, med fin
landlig utsikt og gode solforhold.
Det nye boligprosjektet i Gullhellaveien
har fått navnet «Gullhellinga» og vil bestå
av totalt 30 leiligheter. Det planlegges
at halvparten av boligene skal selges og
halvparten skal leiest ut til Asker-børinger
under 35 år gjennom Stiftelsen Ungdomsboliger i Asker. Det er ennå ikke besluttet
hvor mange av boligen som skal selges og
hvor mange som skal leies ut.
Vi presenterte prosjektet i ABBL Nytt
nr. 2-2020. Siden den gang har reguleringsplanen blitt førstegangsbehandlet
i utvalg for plan og byggesak i Asker
kommune. Politikerne var positive til
planen, på bakgrunn av at det er stort
behov for boliger til unge og førstegangs
etablerere.

Kort om boligene
Ved planlegging av boligene er det
lagt stor vekt på å skape rasjonelle og
gode planløsninger, slik at boligene skal
blir rimeligst mulig å bygge og med
best mulig planløsning innen for disse
rammene.

Leilighetene vil bli fordelt over 4 hus, og
de 4 husene vil være mest mulig like med
tanke på fasader og oppbygning. Det blir
2-roms leiligheter på 42 m2 BRA og 3-roms
leiligheter på 84 m2 BRA, samt 4-roms
leiligheter på 85 m2 BRA i toppetasjen i to
av husene. Til boligene som skal selges
vil det følge med en parkeringsplass med
carport på bakkeplan. Det legges opp
til mulighet for el-bil lader på noen av
plassene.
Arkitektkontoret GASA har bidratt til å
utvikle prosjektet sammen med Bjørbekk
og Lindheim Landskaps-arkitekter.

Kort beskrivelse av området
Prosjektet får en landlig og rolig beliggenhet på Gullhella, med lekeplasser,
fotballbane og skøytebane i nærheten.
I tillegg har man umiddelbar nærhet
til alpinbakke, turområder m.m., gang
avstand til Gullhella togstasjon, buss
holdeplass dagligvarebutikk og barne
hage. Kort vei til Asker sentrum, som byr
på alle fasiliteter.

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

Fremdrift
Hvis alt går etter planen, håper vi på en
annengangsbehandling av regulerings
planen i siste kvartal 2021 og salgsstart
i løpet av 1. halvår 2022. Til høsten vil vi
komme tilbake med nærmere informasjon
om fremdrift og salgsstart. Du vil også
finne oppdatert informasjon på abbl.no.

Har du spørsmål vedrørende
medlemskap eller prosjektet,
ta kontakt med
Stian Nyblin-Austgulen på
e-post: sna@abbl.no
eller tlf: 932 17 120.
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Ring 48 300 500
og få GRATIS befaring!

GARASJEPORTER

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.

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.

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.

Utleie:

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.

Plenrulle • Plenlufter/mosefjerner

Vi strekker oss langt for å ta vare på faste og nye kunder.

Pigghammer + mye mer....

Vedkløyver • Jordfreser

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

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

ABBL NYTT

|

nr. 2

|

2021

35

Lang og tro tjeneste
I 1990 ble Ella Beate Grønland valgt inn som
varamedlem til styret i Askerlia Boligsameie 10.
Med unntak av to år, har hun siden da vært
representert i styret. I de 16 årene Ella var
styreleder, var hun også med i styret for Askerlia
Fellesråd (12 av sameiene i Askerlia).
Vi ble gjort oppmerksom på Grønlands
ekstraordinære innsats av nåværende styreleder, Kjell Gran.
– Ella gikk ut av styret i april i år, og som
hun sa for vel ett år siden «når man har
passert 75, da har man lov til å gi seg». Det
har blitt hele 16 år som styreleder, 12 som
styremedlem og 1 som varamedlem.
– Med til sammen 29 år i styreverv, må man
ha en genuin interesse for sitt sameie. For
mange er nok Ella synonymt med Askerlia
10, med den lange og gode innsatsen hun
har nedlagt, mener Gran.

Selv flyttet Grønland inn i Askerlia den
24. september 1969, da var blokka helt ny.
Fortsatt bor tre av familiene som flyttet inn
det året i blokka.
– Det var en fin tid og spennende med
alle som flyttet inn nesten samtidig. Alle
var venner og hjalp og støtta hverandre,
forteller Ella Beate Grønland. At det
skulle bli til sammen 29 år i styret, var
ikke noe Grønland hadde planlagt. – Jeg
skulle bare sitte ett år, det var som vara
representant. Men det har gått så greit.
Folk er greie, og så er jeg ikke redd for
å si fra, sier hun.

Når ABBL kommer på besøk er det tid for
å gjøre stas på hun som har gjort en så
solid innsats for sameiet. Nestleder i styret,
Christina Høvik, har bare godt å si om
pensjonisten.
– Ella har gjort en flott innsats og vi vil
takke så mye for den jobben hun har gjort,
sier Høvik.
Grønland, Gran og Høvik er alle enige i at
Askerlia er et fantastisk sted å bo, sntralt,
med flotte naboer, mange fine turstier og
frodig natur. Rett og slett et godt nabolag
med kort vei til alt, sier de sammen.

Nestleder i styret Christina Høvik og styreleder Kjell Gran takker av avtroppende styremedlem Ella Beate Grønland etter 29 år i Askerlia Boligsameie 10.
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Markedets mest arealeffektive nedgravde løsning. MolokDomino® tilbys som
– semi undergrunn – og kan effektivt kombineres som en overflateløsning.
Hver container rommer inntil 5000 liter og kan deles i inntil 6 avfallsfraksjoner.
Tømming med den anerkjente Molok® trålsekkprinsippet eller med hard
innercontainer.

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

Ta kontakt for et meget
konkurransedyktig tilbud!

Telefon: 64 80 29 00
E-post: office@strombergs.no
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BoligBanken er fulltegnet
I disse dager etableres BoligBanken, banken som er tilpasset boligsameienes
og borettslagenes behov. Ambisjonen var å starte opp allerede i fjor, men
Covid-19 har utsatt dette noe. Samtidig har utsettelsen gitt bankens utviklere
noe mer tid på å skreddersy løsninger til beste for kunden.
19. mai var banken fulltegnet. Det betyr at
banken har skaffet de påkrevde 300 millio
ner kroner i egenkapital for oppstart og
bankvirksomheten kan komme i gang.
Sammen med boligbyggelagene BORI
(Boligbyggelagene på Romerike), NBBO
(Nedre Buskerud Boligbyggelag –
Drammen), Haugbo (Boligbyggelaget i
Haugesund) og Enqvist Eiendomsdrift,
vil vi i første omgang utgjøre driftsgrunnlaget for banken. Selskapene forvalter til
sammen over 100 000 boliger.
BoligBanken vil komme i regulær virksomhet i løpet av sommeren og vi og de

andre deltakerne vil da flytte våre konti til
BoligBanken.
BoligBanken vil tilby boligselskapene
rimeligere lån til rehabilitering av boligselskapenes bygninger. Det betyr at de
boligselskapene vi har til forvaltning, nå vil
kunne få fordelene av rimeligere lån.
Vi kan ikke gi tilbud til alle «første dagen»,
men fordelene vil over tid komme til de
boligselskapene vi har til forvaltning.

God kundeservice og gode løsninger
Noen av løsningene som allerede er på
plass er blant annet en kredittmodell som
er tilpasset boligselskaper og bidrar til en

mer effektiv og tidsbesparende prosess.
Det innebærer at all kommunikasjon og
signering vil skje elektronisk med BankID.
Det vil også tilbys elektronisk signering av
pantedokumenter, som sikrer rask utbetaling av lån.
For ABBL vil løsninger som integrerte
betalingstjenester, automatiske
avstemmingsløsninger, detaljert låne
faktura og en egen kundeansvarlig
i banken, være bidragsyter til en mer
effektiv hverdag.
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FORKJØPSRETT

– 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
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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.

tule
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,-.

Gra

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.

rer!

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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Vi gleder oss til å møtes igjen!
Gjør noe hyggelig sammen. Gå på en konsert eller forestilling.
Her presenteres fire helt ulike opplevelser fra Kulturhusets program.

Stein Torleif Bjella
Visemesteren fra Ål i Hallingdal
Heidersmannen, visekunstneren og fortelleren – Stein Torleif Bjella mestrer mange roller.
Aller best er han på scenen, omsluttet av sine småstore, hverdagspoetiske låter. Alt er
klart for mesterlig historiefortelling og fjellstøe melodier. Stein Torleif Bjella er en av våre
aller største visekunstnere som leverer melodier og historier med en formidlingsevne som
få er i nærheten av. Bjellas sjette soloalbum, «Øvre-Ål Toneakademi», kom i april 2020, og
ble mottatt med strålende anmeldelser. Konsertene hans er rett og slett en opplevelse i
seg selv, som enhver må få med seg.
Bærum Kulturhus, Store Sal torsdag 16. september kl. 19.30
Ordinærpris kr 485,- Pris med ABBL-rabatt: kr.345,-

Afternoon Tea
Moderne vri på en velkjent tradisjon.
Lørdags-luksus i Sandvikas flotteste bygg.
Velkommen inn til påsmurte delikatesser, søte kaker, champagne og selvfølgelig te.
Vi fresher opp tradisjonen med et moderne uttrykk – ny-stylet vertskap, moderne
servise, og en fersk vri på de tradisjonelle rettene. Afternoon Tea i Bærum Kulturhus
er en mulighet til å samle de man liker å tilbringe tid med. Skravle, sladre, eller bare
nyte et øyeblikks ro. Det som i hvert fall er sikkert, dette er noe man gjør sammen.
Bærum Kulturhus, Foajéscenen 11. september, 2. oktober, 6. november og
4. desember, kl. 14.00
Ordinærpris kr 490,– Pris med ABBL-rabatt: kr. 345,-

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
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Det er trygt å komme til Bærum Kulturhus
Koronapandemien har vært og 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. Velkommen!

Mari Eriksmoen & Christian Ihle Hadland
En stjernesopran og en klavermester fremfører verker av Mozart, Grieg, Schumann og Schubert.
Et veritabelt mestermøte: den lyriske sopranen
Mari Eriksmoen, med en internasjonal komet
karriere, og en av våre dyktigste pianister
Christian Ihle Hadland, går sammen for å gi
publikummerne en konsertopplevelse som vil gi
varig føde til sjeler på jakt etter lyspunkter i en litt
tung tid.
Bærum Kulturhus, Store Sal,
lørdag 30. oktober kl. 18.00
Ordinærpris kr 485,Pris med ABBL-rabatt: kr. 345,Barn og studenter: kr 175,-

Angelique Kidjo
Afrikas superstjerne med den stor stemmen og et
enda større hjerte. Benins superstjerne hyller salsadronningen Celia Cruz.
Angelique Kidjo er blitt et symbol på Afrikas kreativitet og energi.
Musikken er en unik blanding av hennes vestafrikanske opphav,
kombinert med funk, jazz, soul og latinomusikk.
Benin-fødte Kidjo er en av kontinentets sterkeste stemmer på flere
måter. Hun er engasjert i politikk, spesielt i forhold til det afrikanske
kontinents nåtid og fremtid. Hun bruker bevisst musikken som en
plattform for interkulturell kommunikasjon.
Den Grammy-vinnende artisten har en kraft og musikalitet som
treffer midt i hjertet. Hun er et musikalsk fyrverkeri som gjør det
umulig å sitte stille og bare lytte.
Bærum Kulturhus, Store Sal lørdag 20. november kl. 19.30
Ordinærpris kr 1 000,– Pris med ABBL-rabatt: kr. 705,Barn og studenter: kr 175,-
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MATtips

Ide, oppskrifter og foto: Hilde Bringsli

Mat:
Reduser matsvinnet
s i året
tipmat
Nordmenn kaster ca. 230 000 tonn

MAT

– frisk mat som kunne vært spist. Her har du
noen tips til hva du kan gjøre med restene
dine og gjennom det – redusere matsvinnet.

100 prosent fiskekake
av «overskuddsfisk»
Av og til er det mer fisk i pakken enn det du trenger til
middag. En måte å bruke opp fisken på er lage fiskekaker.
Én laksefilet holder til én fiskekake.
Oppskriften er enkel: del laksefileten i biter og ha det i en
bolle, klem over en skvett sitron eller lime, krydre med salt
og pepper og ha i litt ferske urter, f.eks. dill eller koriander
– hvis du har. Bruk en stavmikser til å mose fisken. Form
«deigen» til en fiskekake og stek i en panne med smør.

Brød med rester av havregrøt
Dette er et eltefritt brød som jeg vanligvis lager på slump,
så ta oppskriften som et utgangspunkt som du selv
tilpasser, særlig etter hvor mye havregrøt du har igjen.
Ingredienser
Ca. 400 gram speltmel eller
hvetemel
Ca. 150 gram havregrøtrester
30 gram solsikkekjerner
20 gram sesamfrø
20 gram linfrø
1/3 ss salt
½ pakke gjær
4,5–5 dl lunkent vann
(38 grader)
Slik gjør du
Bland alle de tørre ingrediensene og havregrøten, deretter
væskemengden etter behov. Deigen skal være litt løs, det
vil si at den ikke kan eller skal eltes.
La deigen heve i ca. 30 minutter under et kjøkkenhåndkle.
Sett bollen på et lunt sted. Hell deretter brødet over i en
smurt brødform eller en kjele som tåler å stå i stekeovnen.
La deigen heve i ytterligere i 40 minutter.
Stek brødet på 225 grader i 40 minutter, deretter tar du
det ut av formen og lar det steke videre i ca. 20 minutter.
Denne stekemåten gir deg en ekstra sprø skorpe.
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Krutonger
Skjær gammelt brød i terninger,
sprinkle over litt god olje, litt
salt, tørkede urter – og eventuelt litt hvitløkspulver. Bland
godt, gjerne med hendene.
Stek krutongene i ovnen på
200 grader, i ca. 10 minutter. Her må du følge litt med
underveis. Krutongene er perfekte
i salater og supper. Oppbevares i
lufttett boks.

Flere tips til hvordan
bruke opp rester

•	Bruk kokte grønnsaker i supper og/eller
gryter.
• Lag sprø chips av potet- og gulrotskall.
• Lag tomatmarmelade av myke tomater.
• Bak bananbrød av brune bananer.
•	Frys ned vinslanter i isbitposer og bruk det
i sauser og gryter.
• Kok kraft på rekeskall.

Lev smart
– reduser matsvinnet

•	Ikke kast mat automatisk fordi det har gått
ut på dato. Husk at det er stor forskjell på
«Best før» og «siste forbruksdag». Best før:
er en kvalitetsdato, og indikerer når maten
er på sitt beste. Mye holder lenge etter den
gitte datoen, så bruk sansene: lukt og smak.
Siste forbruksdag er en mattrygghetsdato,
og brukes bare på fersk fisk, kylling, noe kjøtt
pålegg og farseprodukter. Denne datoen bør
respekteres.
•	Planlegg innkjøpene dine og handle maks
én-to ganger i uka.
•	Ta bilde av kjøleskapet før du går i butikken,
så vet du hva du har.
•	Pass på at kjøleskapet ikke er varmere enn
4 grader, for å unngå at maten blir dårlig.
•	Ikke lag mer mat enn du spiser. Blir det noe
til overs, lag restemat dagen etter.
•	Oppbevar brød, pålegg og restemat i plast.

i kjøleskapet for best mulig holdbarhet.
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INTERIØR-nytt

Tekst: Tilbords/Hilde Bringsli Foto: Tilbords

Design som gleder i hverdagen!
Trenger du en gave til en designinteressert
mamma, en venn eller en kollega?
Hva med å gi bort en moderne designperle eller en klassiker?

Noen vet akkurat hva de ønsker seg eller har lyst til å gi bort,
andre trenger inspirasjon og kanskje litt hjelp til å velge de «rette»
tingene. Her er seks gavetips til dem som setter pris på lekker
design.

1. En vase som aldri går av moten
Den hvite Hammershøi-vasen fra Khäler er en klassiker som passer
inn nesten overalt. Formen, rillene og enkelheten i designet gjør
at vasen passer inn i det miljøet den plasseres i. Visste du forresten at det er 175 år siden den første Kähler-vasen ble laget på det
lille keramikkverkstedet i Næstved på Sydsjælland i Danmark?

2. Et lite stykke luksus
– Pluto lysestaken
Pluto lysestaken fra Orrefors, med den munnblåste basen, understreker eksklusiviteten i
lysestaken, mens det klare glasset fremhever
renheten og elegansen. Denne gir du til den
som liker moderne skandinavisk design.
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5. Alba Fine Line
– glass som blir lagt merke til
De eksklusive vinglassene Alba Fine
Line fra Magnor er med på å løfte
ethvert festbord. Blir det for dyrt å
gi bort mange glass på en gang,
kan du kanskje gi over tid, til ulike
anledninger? Spleisegave er også
et alternativ. Hvis du kjenner igjen
glassene, er det kanskje fordi du har
sett dem i TV-serien «Hver gang vi
møtes»?

6. Den smarte kjelen
fra Le Creuset

3. Vakkert lys og skygger
som fascinerer

Av og til er det praktisk å sette en kjele
på bordet, men ikke alle «pynter opp».
Det gjør imidlertid de franskproduserte kvalitetsgrytene fra Le Creuset
som kommer i mange vakre farger og
fasonger. Dette er gryter hvor varmen
fordeles jevnt og gjør matlagingen
enklere. Dessuten holder støpejernet
maten varm, lenge etter gryta er satt
på bordet. De kan også brukes til
brødbaking.

Shadow er lysestaken som trolig
vil skape stadig større beundring
i tråd med at lyset brenner ned.
Skyggen fra lysestaken danner
nemlig en praktfull stjerne som brer
seg utover bordflaten. Shadow har
et kult designet som kler ethvert
hjem – og hytta.

4. Grasiøst stettefat
Det er alltid fint å dekke et moderne
og stilfullt kakebord, enten det er
til en årsdag, en konfirmasjon, dåp
eller et hyggelig middagsselskap.
Stettfatet i serien Swedish Grace fra
Rörstrand er en klassisk perle som gir
kakene et elegant løft. Det harmoniske hvite designet er lett å falle for,
uavhengig av stil og smak.
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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

radonmåling

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

Vi gratulerer så mye til Nina Christiansen
fra Kolsås, vinner av kryssordet i ABBL
Nytt nr. 1 2021 og 3 lyslykter fra Halvor
Bakke.

Løsning kryssord ABBL Nytt nr. 1 - 2021
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Finn løsningsordet til bildet og vinn lyslykt fra Halvor Bakke
Send løsningsforslag innen 15. juli 2021 til: hme@abbl.no og bli med i trekningen.

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

Vi gir deg og ditt borettslag
friheten til å velge

Hold deg underholdt med alle dine TV- og strømmefavoritter på ett sted.
Vi gir deg friheten til å velge inn akkurat de kanalene og strømmetjenestene
du ønsker. Les mer på telenor.no/t-we.

