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BoligBanken ASA har
fått grønt lys til oppstart
Den nye BoligBanken ASA, der Asker og
Bærum Boligbyggelag er en av eierne, har
fått endelig godkjenning av Finanstilsynet
til å starte opp bankvirksomheten.
Banken spesialiserer seg på lån og innskudd for borettslag og sameier og de
første k undene vil være på plass i banken
i løpet av de nærmeste ukene. Banken
skal forenkle styrenes oppgaver og
redusere boligselskapenes kostnader.
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Treff lokalmarkedet i Asker
og Bærum på hjemmebane!
«ABBL nytt» – medlemsblad for Asker og Bærum
Boligbyggelag utgis fire ganger per år og har et
opplag på ca. 28 500 eksemplarer.
Kontakt oss nå for et godt tilbud på annonsering.

ANNONSESALG:

Adm. dir. Erling Rein

Borettslag og sameier har vært svært
lønnsomme kunder for de tradisjonelle
bankene. Boligselskaper som representerer vanlige boligeiere har i de tradisjonelle
bankene blitt behandlet som bedrifts
kunder. Det innebærer tungvinte og lite
tilpassede prosesser og betydelige gebyrer på banktjenestene. Som en enkel illustrasjon kan det vises til at når et boligselskap gjennomfører vedlikehold ved bruk
av oppsparte midler eller lån, vil årsresultatet vise et «underskudd». Som bedriftskunde vil da et boligselskap bli behandlet
som en risikobedrift med underskudd på
driften, som følgelig får et risikopåslag på

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.

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

www.hsmedia.no

Se vår hjemmeside: www.abbl.no eller ta kontakt på tlf. 67 57 40 00.
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renten. De tradisjonelle bankene har en
rekke forskjellige gebyrer på kontohold og
transaksjoner. Boligselskaper som søker
lån, opplever at de belastes med kr 10.000
– kr 20.000 eller mer i etableringsgebyr.
BoligBankens utgangspunkt er at det
nesten ikke finnes tryggere kunder enn
boligselskaper som har forsvarlig forvaltning. Et selskap som foretar oppussing
eller vedlikehold blir ikke negativt vurdert,
selv om dette skaper et regnskapsmessig
underskudd.
Den nye BoligBanken ASA er bygget opp
med boligselskapers behov for øyet. En
lånesøknad i BoligBanken er et enkelt
skjema på én side. Banken er bygget slik
at den henter ut alle bilag og regnskapsinformasjon selv. Saksbehandling og kreditt
vurdering skjer innen ett døgn. Lånedoku
mentene sendes ut og signeres digitalt.
Søkeprosessen i andre banker tar tid
og krever at man må fremlegge mange
dokumenter. Saksbehandlingen i banken
tar gjerne 2–3 måneder og når man får
innvilget lån, må lånedokumentene fortsatt undertegnes fysisk, som g
 jerne betyr
at man må kjøre til Sandvika eller Asker,
parkere, gå i banken for å signere eller
levere de signerte lånedokumentene – og

på toppen får de altså et ganske drøyt
etableringsgebyr.
Vi som har etablert ny bank har vært i
prosess med Finanstilsynet i lang tid for
å få etablert BoligBanken ASA. I denne
tiden har det vært tett kommunikasjon
med eiendomsforvalterne i boligbygge
lagene og det har vært etablert prosesser
tilpasset vårt forvaltningssystem, med
direkte grensesnitt mot vårt datasystem.
BoligBanken har derfor opparbeidet en
helt unik kompetanse tilpasset behovene
til borettslag og boligsameier.
BoligBanken har bare fire ansatte, som
utelukkende arbeider med borettslag
og sameier slik at det blir en liten effektiv
nisjebank. BoligBanken har ikke flotte
kontorer i Bjørvika eller Aker Brygge, men
er lokalisert i et ganske beskjedent kontor
i Lillestrøm. Banken har hverken kontanter
eller bankautomater som krever drift og
vedlikehold. All kommunikasjon gjøres
på nett og som nevnt, henter banken selv
inn alle nødvendige bilag og sender alle
avtaler for elektronisk signering og elektronisk tinglysning. Dette gjør banken «slank»
og dermed svært konkurransedyktig.
Det vil ikke være mulig for BoligBanken
å yte lån eller refinansiere lån til alle
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 oligselskaper med én gang, men
b
planen er at vi skal komme dit. Alle
boligselskaper som mottar lånetilbud
fra BoligBanken ASA vil oppleve at de
får bedre vilkår enn de har hatt.
BoligBanken ASA yter lån til rehabiliteringsformål og anskaffelser i bolig
selskapene. Ikke noe annet.
Banken yter ikke lån til boligbygge
laget eller til byggeprosjekter. Banken
er etablert for å skape lavere kostnader
i boligselskapene og derved også gi
lavere fellesutgifter.
Det er tre boligbyggelag; BORI, NBBO
og ABBL som har tatt initiativet til BoligBanken. Med som aksjonærer har vi fått
inn ytterligere ett boligbyggelag og ett
større boligforvaltningsselskap i Oslo.
Norske borettslag og boligsameier
utgjør mer enn en halv million boliger.
Boligselskapene er dermed betydelige
bankkunder, både i form av innskudd og
lån til utbygging og vedlikehold. BoligBankens ambisjon er på sikt å få flere av
disse inn som kunder og derved bidra til
at boligselskapene og dermed bolig
eierne, får redusert sine bankkostnader.

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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Arkitekturperle i Silurveien
Sentralt beliggende på Ullern, planlegger vi sammen med samarbeidspartner Backe Prosjekt,
å bygge 150 nye leiligheter. Byggene får tiltalende arkitektur som er godt integrert i terrenget.
Mellom byggene blir det etablert familievennlige og vakre uteområder.
Området er allerede et trivelig bo-område, med flotte turmuligheter i umiddelbar nærhet
og med t-banen bare et steinkast unna. Det tar kun ti minutter med banen – så er du på
Majorstua. Flere leiligheter vil få fantastisk panoramautsikt over Oslofjorden og alle vil ligge
høyt og fritt i terrenget.
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Oversikt over boligprosjekter

Nadderudveien 1

Fagertunveien

Rings Hus

På Bekkestua er byggene i Nadderud
veien 1 snart ferdige. Leilighetene skal
overleveres spente kjøpere i løpet av
høsten. Prosjektet består av 58 leiligheter med størrelse fra 67 til 179 kvm.
Alle boligene er solgt.
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.
Her er det fortsatt mulig å sikre seg et flott
rekkehus.

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.
Noen få leiligheter er ledige, så her er det
mulig å skaffe seg en flott bolig.

Gullhellinga

Øvre Båstad Gård

Atelierhagen

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 den
andre halvparten skal leies ut til Asker-
børinger under 35 år, gjennom Stiftelsen
Ungdomsboliger i Asker.

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 samarbeid med Backe Prosjekt.

I Atelierhagen 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

Illustrasjon - oversiktsperspektiv
Illustrasjon: Linda Blom

03.12.2019

N

Elnes
I solrike naturskjønne omgivelser, nær
Vollen, er et nytt boligområde under
utvikling. Det planlegges variert bebyggelse med flere boligtyper og størrelser.
Omkring 200 leiligheter i lavblokk, 10
rekkehus og ca. 20 rimeligere etablerer-
boliger for unge voksne. Elnes er et
prosjekt som utvikles i samarbeid med
Backe Prosjekt og Løvenskiold Eiendom.

NADDERUDVEIEN 1 RINGS HUS
BEKKESTUA
SENTRUM

SANDVIKA
SENTRUM

ØVRE BÅSTAD GÅRD
ATELIERHAGEN

ASKER
SENTRUM

GULLHELLINGA

Et medlemskap i ABBL sikrer deg din favorittbolig. Du finner mer
informasjon om prosjektene og kan melde deg inn på www.abbl.no

ELNES
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Nytt
medlemstilbud!
Som ABBL-medlem får
du 10 % rabatt på alle
Hadeland Glassverks varer
i nettbutikken, unntatt
på lamper.

Bestill på
www.hadeland.com
Rabattkode: ABBL
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Historisk sus og håndverks
tradisjoner på Hadeland
Hadeland Glassverk har stolte håndverks
tradisjoner som strekker seg tilbake til midten
av 1700-tallet. En tur på den gamle gården
på Hadeland, som i dag har både produksjon,
bakeri og flere butikker, viser at glass er både
gøy, vakkert og nyttig. Vi er derfor både stolte
og glade for å kunne dele nyheten om at vi
har inngått en avtale med Hadeland Glassverk,
som gir våre medlemmer 10 % rabatt på alle
varer i nettbutikken, med unntak av lamper.
Omgitt av vakre glass produsert i dampende varme, fikk vi bli
med for å se hvordan de flotteste glassene blir til. Glass fra
Hadeland produseres for hånd og hvert glass, hver vase og hver
lampe er utformet med stødig hand, presisjon og tid.
Hadeland er en levende norsk industribedrift med lange håndverkstradisjoner av høyeste kvalitet, med hjerte for miljøet og ikke
minst det å bevare tradisjoner. Et besøk på Hadeland er nostalgi
og inspirasjon på en gang, og så kan man finne fine gaver til seg
selv, venner eller familie. I en hektisk hverdag er det nok likevel
enklere å titte på det fine utvalget på nettsiden, og det er her du
finner ABBLs medlemspriser.
Dette er glass av aller beste kvalitet, i lekkert design og vakre
farger. Ønsker du å bestille glass fra Hadeland med ABBLs
medlemspriser så går du inn på www.hadeland.com
Koden for å bestille med medlemsrabatt er: ABBL
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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. november 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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Rykkinn
– bydelen med
det grønne hjertet
Livet på Rykkinn har mye å by på. Området har
hatt en fantastisk utvikling og er i dag et sted
med liv og røre, et sted med mange flotte tilbud,
der det meste er i gåavstand. Nettopp dette
med gåavstand er sentralt på Rykkinn, ettersom
området er knyttet sammen av et nettverk av
stier og turveier. Parkeringsplassene er lagt under
husene og utenfor bo-kjernene.

Alt du trenger

Et godt sted å bo

Et hyggelig og oppusset nærsenter har
alt du trenger. Her treffer du nesten alltid
kjente og mange av de som jobber i
butikkene bor gjerne i nærområdet selv.

Som eiendomsmegler er det absolutt
en fordel å ha et personlig forhold til
nabolaget man selger i.

Rykkinn er omkranset av fredelige turstier
og vakre utkikkspunkter, med utsyn over
åker og eng, Kirkerudbakken, Oslofjorden,
Vestmarka og Tanumåsen.
En som ofte benytter seg av turveiene
og området er Runa Røhmer Moen. Hun
er eiendomsmegler i ABBL og har både
et profesjonelt og personlig forhold til
Rykkinn.
– Jeg vil beskrive Rykkinn som en grønn
bydel med lys og luft, miljøgater og god
bokvalitet. Her får du mye bolig for
pengene. Ikke minst er bygningsmassen
på Rykkinn bygget i en periode som
fortsatt kan oppleves moderne. Det er
trivelig her, sier Runa, som ikke snakker
om et sted hun bare har lest seg opp om.
– Jeg bor her og bruker området daglig,
forteller hun.

spørsmål utenom det vanlige. Her får
man som oftest alltid svar på det
man lurer på.

Idealisme og 70-talls modernisme
– Det at jeg kjenner nærmiljøet så godt,
og er så glad i Rykkinn, gjør at jeg kan
gi det lille ekstra når jeg snakker med
boligkjøperne. Min lokalkunnskap om
skoler, barnehager, turområder og
nabolaget generelt deler jeg gjerne på
visningene. Folk er nysgjerrige på å vite
hvordan det egentlig er å bo her. Det kan
jeg fortelle dem. Det å bidra til å bygge
opp lokal stolthet og forståelse for hva
man får som boligkjøper på Rykkinn og
i områdene omkring, er selvfølgelig med
på å gi mine boligselgere ivrige kjøpere
og et godt salg. I tillegg har jeg et stort
nettverk og dette lar jeg komme mine
kunder til gode. Ofte kan kjøperen din
være nærmere enn du tror.
Det er viktig å kjenne de som bor i
området der du selger. På Rykkinn er
det enkelt å ta en telefon til vaktmester
eller styreleder hvis man har noen

– Mesteparten av Rykkinn-området er
bygget i en tidsepoke hvor man satte
trivsel og bokvalitet i høysetet. Man sparte
ikke på kvadratmeterne på 70-tallet,
forteller Runa. I tillegg er det godt med
lys, luft og grøntområder mellom blokkene. Du finner ikke tilsvarende noe annet
sted i Bærum. Dette er det viktig for meg
å få frem på visningene mine. Det er ikke
bare en bolig man selger, men en pakke,
hvor nærmiljø, bokvalitet og trivsel er vel
så viktig, forteller hun.
Boligutviklingen på Rykkinn har vært til
inspirasjon for andre utviklingsområder
og i sin tid valfartet arkitekter og bolig
utviklere fra langt ut over Norges grenser
til området, for å se og lære.
– Noe av det som kjennetegner bolig
markedet på Rykkinn er at når du først har
flyttet hit, så blir du her. Veldig mange
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Rykkinn ligger fantastisk til og nærområdene byr på de flotteste
turområder og ikke minst fantastisk utsikt over vestre Bærum.
Her med utsikt fra Eineåsen.

flytter innenfor samme område. Førstegangskjøperne kommer gjerne tilbake
fordi de er oppvokst her. Når de har
etablert seg med familie og barn, ønsker
de å bli i det hyggelige boområdet. De
trives og trenger bare litt større plass. Da
blir det gjerne en større leilighet, eller
kanskje et rekkehus som frister. Det er
også mange eldre som flytter fra enebolig
til en mer lettstelt leilighet når man føler
at tiden er klar for det. Det fine med
Rykkinn er at her er det boliger for alle,
forteller Runa.

Hverdagsliv og gode råd
– Som mor og forelder til egne barn, ønsker
man jo å hjelpe barna inn i et tøft bolig
marked. Det vil jeg tro gjelder for de fleste
foreldre. Som eiendomsmegler forsto jeg
tidlig verdien av å ha et medlemskap i
boligbyggelaget for barna mine. Jeg har jo
sett hva det betyr i en kjøpssituasjon og jeg
kjenner verdien av å ha en god ansiennitet.
Derfor meldte jeg barna inn da de var små.
Det kan senere gi dem et stort fortrinn i
boligmarkedet, forteller hun.

På Rykkinn kan det bety mye siden det
er flere attraktive borettslag i området.
Medlemskapet er en god investering
og en rimelig måte å sikre seg
drømmeboligen på.

Eiendomsmegler
Runa Røhmer Moen.

«For hver dag
du er medlem øker
verdien av medlemskapet.
Det er også en fin gave
til familie, til dåp eller
til konfirmasjon.»
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GODT Å BO
Rykkinn er en grønn bydel med lys og luft,
miljøgater og god bokvalitet. Området er
omkranset av turstier, med kort vei opp til
Eineåsen, et av de vakreste utsiktspunktene
i Bærum.
På Rykkinn finner du boliger for alle faser av
livet. Små og store leiligheter med gode og
gjennomtenkte planløsninger, familievennlige
romfordelinger og flotte balkonger og ute
arealer. Det er trivelige rekkehus med frodige
hager, atriumshus og et rikt utvalg av ene
boliger.
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Mer enn en
vaktmester
En av Rykkinns viktige
miljøskapere er Vidar Nygård.
Han har vært vaktmester og
mere til i Eineåsen Borettslag
(tidligere Bryn 2) i snart 30 år.

– Jobben min er å være problemløser, det er ikke bare
gresset som skal klippes, forteller Vidar. Det er 1000 små
og store ting som skal løses og noen ganger handler det
mest om å være tilgjengelig og å ha litt tålmodighet. Det
gjelder å tilrettelegge så alle har det godt her, mener han.
Om det skal være en ting Vidar trekker frem som virkelig
kjennetegner Rykkinn, så er det at det er plass til alle.
– Samhold, man gjør ikke forskjell på noen. Her blir alle
akseptert, og vi har mange flotte folk her. Skal man ha et
godt sted å bo så må man være med å bidra, mener Vidar.
– Det er viktig for meg å stille opp, ungdommene her får
låne verktøy og verksted å mekke i, om de trenger det.
Her om dagen fortalte en mann meg at han var takknemlig for at han fikk låne verktøy og bruke verkstedet mitt for
over 20 år siden – at det hadde vært viktig for ham. Det
betyr mye for meg, forteller vaktmesteren.
Ute treffer vi også Wenche Wilsbeck, som har et hjerte for
området. Hun har fortid som styreleder og er opptatt av
å skape et hyggelig nærmiljø. Ikke minst sørger hun for at
det blomstrer ute fra mai til september. Både Wenche og
Vidar forteller om et Rykkinn der folk virkelig trives.
– Vi har sett utviklingen og har møtt folk gjennom en
livstid. Folk trives her og de flytter helst innenfor området.
Veldig mange som har vokst opp her kommer tilbake. De
slår seg ned her når de skal etablere seg, forteller Wenche
og Vidar med et smil.

ABBL lanserer
medlems-app
Snart blir det enda enklere å være ABBL-medlem!
I høst lanseres ny medlems-app.
I løpet av høsten lanserer vi vår
egen medlems-app, hvor du
som medlem får all informasjon
knyttet til ditt medlemsskap.
Med en app vil du alltid ha
medlemskortet lett tilgjengelig.

Forenklet kundereise

Lansering av medlemsappen er
en viktig handling i en større
plan om å digitalisere, modernisere og forenkle kundereisen og
«medlemspakka». Med en slik
digital plattform har vi som mål
å oppnå en hyppigere informa-

sjonsutveksling og tettere dialog
mellom ABBL og deg som medlem.
Appen legger til rette for at du ikke
går glipp av viktig informasjon når
det gjelder boligutlysninger på forkjøpsrett, kampanjer, nye boligprosjekter eller arrangementer – slik at
du får fullt utbytte av ditt medlemskap. Vi ø
 nsker at det skal være godt
og enkelt å være ABBL-medlem!

Miljøvennlig satsning

Med lansering av medlemsappen tar
ABBL et viktig steg i en mer miljøvennlig retning, da appen vil bidra

Noen av appens fordeler:
Oversiktlig og rask
tilgang til alle
medlemsfordeler

Oversiktlig og rask
tilgang til alle
boliger på forkjøpsrett

Medlemskortet
alltid i lomma
når man trenger det
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Det blir
enda enklere
å være ABBLmedlem!
til redusert utsendelse i papirformat
og på sikt, en utfasing av medlemskortet i plast.

Slik kommer du i gang

I neste ABBL Nytt vil vi gi en
detaljert innføring i hva du som
medlem må gjøre for å komme i
gang med a ppen. Etter lanseringen
vil vi publisere en brukermanual
på våre nettsider.
Følg med for mer informasjon
i neste utgave av ABBL Nytt!

Melding om at årets
medlemskontingent er
tilgjengelig i nettbanken

Mulighet for å motta
melding om rabattavtaler
og arrangementer

Enkelt å ta kontakt med ABBL
og registrere seg som
prosjektinteressent
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Der blomster
og bier bor …
Vi gratulerer så mye til v innerne
av Bie-byggelag konkurransen!
I sommer har vi invitert alle
som vil være med på å skape
gode hjem for bier og andre
insekter til å delta i vår
#ABBL_Bieglede-konkurranse
på Instagram.
Fo

to:

Vig

dis

Se

tte

m

Det er heldigvis et engasjement
for dette hos mange. Vi har fått inn
fantastiske bilder av områder og
insektshotell der våre små venner kan
bo, og ikke minst der de kan gjøre sin
viktige pollinerings-jobb, til glede for
oss alle.
Vi viser bilder av vinnerne her i dag. De tre
beste får tilsendt en hengekøye og en krukke
med lokal røktet honning.
Vi har en innsender som har vist noe helt spesielt hva gjelder
bugnende hage fylt av de vakreste blomster og to insekts-hotell.
Gratulerer så mye til Benedicte Barthold som har delt mange
fantastiske bilder av gode insekts-miljø!
Som vinner har vi også trukket ut Anne Pernille Flatebakken som
har delt bilder av humle som er badet i gult blomster-pollen,
nydelig å se!
Også Vigdis Settem har delt vakre bilder med oss og vi gratulerer
også henne! Vi har en bie i en solsikke som forteller om et godt
sommerliv for arbeidsomme venner!
Vi har lyst til å løfte frem også en siste bidragsgiver, Casper fra
Bærums Verk, som har delt bilder med oss. Vi sender en krukke
med honning som takk for innsendte bilder.

Foto: Benedicte Barthold
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Gratulerer
til vinnere av vår
Biebyggelagkonkurranse!

Foto: Benedicte Barthold

Foto: Benedicte Barthold

Hjelp oss å hjelpe
Bakgrunnen for at vi har bedt om hjelp for bier og andre
pollinerende insekter et at disse dyrene står i fare for å dø ut
flere steder. Ved å la gress, villplanter og blomster gro, får
insektene mulighet til å formere seg og leve. – Jobben de
gjør er avgjørende for oss alle.
Vi takker og setter stor pris på alle innsendte bidrag.
Følg oss gjerne videre på Instagram @abbl_degogditthjem
for inspirerende og nyttige tips og historier.

Foto: Anne Pernille Flatebakken

Foto: Benedicte Barthold

18

Hoppe ned fra gerdet
ABBL NYTT

|

nr. 3

|

2021

Til deg som lurer på om fornybar energi er tingen; a, det er det.
Til deg som er allergisk mot bindingstid, skulte betingelser og luten skrift; vi ar ingen.
Til deg som sier nei fordi det er for dyrt; vi tar all finansiell og teknologisk risiko.
Til deg som tenker nytt ladeanlegg = ekstraarbeid for styret; vi tar oss av den daglige driften.
Til deg som sitter avventende med armene i kryss sier vi; opp ned fra gerdet.
Vi lover å ta deg godt i mot.
Vi er adeklar. t teknologiselskap med store drmmer.

Velg ladeanlegg fra Ladeklar
- f med 10 timer arbeid fra en ndverker*
Tilbudet varer frem til 15. september

*

Scann QR koden for å komme i kontakt, eller
gå inn på adeklar.no/installere-elbillader/
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ABBL ønsker nye følgere
velkommen på
Med et brennende engasjement for bolig har vi i ABBL startet en instagramkonto med mål om å være et positivt tilskudd til deg og ditt hjem.
For deg og ditt hjem
På vår instagramkonto @abbl_degogditthjem byr
vi på spennende interiørbilder, frodige hager og
planteråd, samt nyttige og artige boligtips – bare
for å nevne noe. Vi i ABBL jobber daglig for å
fange opp nye bo-trender og praktisk informasjon
som vi tror kan være til nytte og glede for deg der
hjemme. Vil du bli inspirert, informert og kanskje
også litt engasjert? Følg oss på Instagram da vel!
Delingskultur
Målet vårt med instagramkontoen er først og
fremst å være et positivt tilskudd i form av en
inspirasjonskilde, men vi har også et ønske om å
skape en delingsplattform for våre medlemmer
og øvrige interesserte. Vi kommer til å produsere
det meste av innholdet på kontoen selv, men etter
hvert håper vi at også andre instagrammere vil dele
sine bolig-, hage- og interiørbilder med oss slik
at vi kan dele dem videre med våre følgere, og vi
Del dine
hverdagsgleder og
tips med resten av
Asker og Bærum

#abbltips

får en enda større variasjon i innholdet. Så om du
har en inspirerende hage, et øye for interiørdetaljer,
eller kanskje noen praktiske og smarte løsninger
hjemme, oppfordrer vi deg til å bruke #abbltips for
videre deling.
Vi ønsker også gjerne å bidra til og dele informasjon om lokale arrangementer, severdigheter eller
turperler i Asker og Bærum som flere kan ha glede
av å få vite om, som for eksempel loppemarked,
bortgjemte turstier eller konserter. Av og til vil vi
også avholde fotokonkurranser hvor vi kan lokke
med fine premier til de best delte bildene.

FØLG OSS PÅ

@abbl_degogditthjem
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TV FRA TELIA

Få en hel verden av underholdning med massevis
av kanaler og strømmetjenester å velge i.

Få en bedre TV-opplevelse
med Telia Box

Se TV når og hvor du vil
med Telia Play appen

Lag din egen TV- og
strømmepakke

Du som beboer får rabatterte priser og stor fleksibilitet til å tilpasse TV- og internett tjenester til ditt behov.
Bestill dine tjenester på: 924 05 050 eller telia.no/kundeservice
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ABBL tilbyr en brukervennlig
nettløsning for HMS
Alle borettslag og sameier er lovpålagt å
ha et HMS-system. Arbeidet med helse,
miljø og sikkerhet (HMS) er en viktig del
av styrets arbeid. ABBL tilbyr en brukervennlig og enkel nettløsning, som gjør
det enkelt for styret å følge opp arbeidet.
Nettbasert HMS-løsning:
•	Programmet er enkelt å bruke
og gir styret oversikt over oppgaver
og tidsfrister.
•	Lett tilgjengelig med til enhver tid
oppdaterte data.
•	Skriftlig dokumentasjon i henhold
til myndighetenes krav.
•	Problemfri videreføring til etterfølgende styre.

Ved etablering av tjenesten, får styret hjelp For mer informasjon om løsningen
av våre eksperter til å sette opp løsningen,
eller for å få tilbud, send en e-post til:
slik at den er tilpasset ditt borettslag e
 ller
sameie. Man får også en årlig gjennomgang
av systemet.
Trond Erik Ingeberg
Mange av styrene i boligselskapene har
Ingeniør,
allerede tatt systemet i bruk og ABBL har
Teknisk forvaltning
fått gode tilbakemeldinger på at løsningen hms@abbl.no
er intuituv og enkel å bruke og bidrar til
at HMS-arbeidet blir godt ivaretatt, uten
at styret må bruke mye tid på oppgaven.
I løpet av oktober arrangerer vi gratis
webinarer, hvor vi går gjennom hva som er
styrets krav i henhold til lover, samtidig som Kay Håkon Amundrud
vi gir en demonstrasjon av nettløsningen.
Ingeniør,
Styremedlemmer i boligselskaper som
Teknisk forvaltning
benytter ABBL som forretningsfører er
hms@abbl.no
velkommen til å delta på webinaret.
Påmelding til gratis webinar:
abbl.no/Boligforvaltning/Kurs
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Hei, verden!
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

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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Planlagte digitale kurs høsten 2021
Som et ledd i arbeidet med å gjøre styrehverdagen enklest mulig for våre styremedlemmer, vil vi i høst avholde digitale
kurs i bruk av styreportalen og kurs i
praktisk styrearbeid.

Kurs i praktisk styrearbeid
I høst vil vi sette opp flere kurs i praktisk
styrearbeid. Kurset retter seg mot nye
styremedlemmer, men det er også mange
erfarne styremedlemmer som kan ha utbytte av å delta, for å få en oppfriskning.

Kurs i styreportalen
På kurset vil vi gå gjennom de mest
kjente funksjonene i styreportalen som
digitale styremøter, utlegg, kommunikasjon, økonomikontroll og dokumentarkiv.
Riktig bruk av styreportalen vil gjøre styre
arbeidet enklere, samtidig som alle styre
medlemmene får tilgang til all relevant
informasjon.
Man trenger ikke å ha erfaring med bruk
av styreportalen for å delta på kurset, men
det vil være en fordel at man har gjort
seg kjent med portalen på forhånd. Målet
med kurset er at deltakerne skal gjøre seg
kjent med hvordan man b
 enytter de mest
relevante funksjonene og, ikke minst, lære
seg hvordan styreportalen kan forenkle
styrearbeidet.

Kurset tar for seg oppgaver som styret
må gjennom i løpet av et år og vi går
gjennom de viktigste oppgavene som
ligger i årshjulet.
Vi legger opp til mindre grupper med
maks 15 deltakere pr. kurs, slik at alle når
frem med sine spørsmål og kan ta opp
relevante problemstillinger for sitt boligselskap. Kurset tar også for seg hva som
er styrets viktigste oppgaver og hvordan
styret kan planlegge for gjennomføring
av årsmøte på en best mulig måte.
Videre går vi inn på hvilke tjenester som
er inkludert i ABBLs forvaltningspakke
og hvordan styret kan benytte seg av
tjenestene på en best mulig måte.

Har du spørsmål om kurs eller
forslag til kurstemaer,
ta kontakt med
Arne E. Blakstad på
e-post abl@abbl.no
eller tlf. 909 60 527.
Påmelding til kurs:
abbl.no/Boligforvaltning/Kurs
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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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Sammen finner vi løsninger
for morgendagens bolig
Som medlemsorganisasjon er vi opptatt av å ha dialog med deg som er medlem.
Derfor har vi etablert et medlemsforum, der m
 edlemmer som er interessert
i å bidra, kan delta.
I sommer tok vi opp «morgendagens
generasjonssamfunn», der vi diskuterte
forskjellige løsningsalternativer på boliger
man kan ha råd til i ungdoms- eller etableringsfasen og boliger man kan bo i lenger,
som gammel. Bevisst blanding av generasjoner og kanskje elementer av tjeneste
utveksling som kunne være til nytte for alle
parter, ble også diskutert. Det er ikke lett å
finne «formelen» som kan få dette til å virke, men det hadde hjulpet om vi kunne få

medlemmene våre i tale, på en måte som
gjør oss trygge på at vi bygger det du som
medlem vil ha, der du helst vil bo.
I forrige ABBL Nytt utfordret vi medlemmene til å melde seg til et medlems
forum. Bakgrunnen for dette er at vi
ønsker innspill og tilbakemeldinger på hva
medlemmene synes er viktig og hva som
skal være satsningsområdene fremover.
Flere har meldt seg, men vi mangler unge

deltakere mellom 18 og 35 år. Dette er en
viktig gruppe for ABBL, ikke minst ønsker
vi å høre hvilke tanker disse medlemmene
sitter med om hvordan de vil bo. Hvis du
ønsker å delta i medlemsforum send en
e-post til Johannes Rivertz, jr@abbl.no.

Medlemsforum
– vi søker deg
som er mellom
18 og 35 år
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Hvem vil du ha med deg?
Gjør noe hyggelig sammen. Gå på en konsert eller forestilling. Her presenteres fire helt
ulike opplevelser fra Kulturhusets program.
Man ser en forestilling man bare må få med seg. Sjekker rundt og finner andre som vil
være med. Så gleder man seg. Sammen. På dagen sitter det i kroppen. I dag skal man noe.
Sammen med noen. Kultur oppleves sammen med andre. Kultur forsterkes av andre.
Høsten er klar hos oss. Hvem vil du ta med deg?

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 s ervise,
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 2. oktober, 6. november
og 4. desember, kl. 14.00
Ordinærpris kr 490,– Pris med ABBL-rabatt: kr. 345,-

Bjarte Hjelmeland – Ja!
Bjarte er tilbake, like musikalsk og morsom som før,
med karakterer, parodier og personlige historier.
Hjelmeland har høstet flere komipriser for de to foregående showene, og det har
haglet høye terningkast over hans prestasjoner. Så også denne gangen. «Ja!» har
fått maxiyatzy i terningkast 5 fra Aftenposten, Dagsavisen, VG, Dagbladet, BT og
BA. «Ja takk, Bjarte» skriver VG og Aftenposten, mens Bergens Tidende kaller
han «En mester i sitt fag».
Bærum Kulturhus, Store Sal. lørdag 16. oktober, kl. 18.00
Ordinærpris kr 500,– Pris med ABBL-rabatt: kr. 355,- Barn og studenter: kr 175,-

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
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. Men, det er også viktig at publikum
følger regler og pålegg. Vær hjemme om du ikke er frisk, og hold avstand.
Dersom forestillingen må avlyses, får publikum beskjed og billettene blir refundert. Om forestillingen blir
flyttet til annen dato, kan du som publikum velge om du 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 hjertekommer nok en gang til Sandvika.
Det er snart fem år siden Angelique Kidjo holdt en forrykende
konsert i Bærum Kulturhus. En fullsatt Store Sal sto og danset i nær
to timer! 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. Denne konserten
og den siste Grammyvinnende platen er viet hennes eget forbilde
salsadronningen Celia Cruz.
Angelique Kidjo er en av Afrikas sterkeste stemmer på flere m
 åter.
Hun er engasjert i politikk, spesielt i forhold til det afrikanske kontinentets nåtid og fremtid. Hun bruker bevisst musikken som en plattform for interkulturell kommunikasjon. Hun har en kraft og musikalitet som treffer deg midt i hjertet, og 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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Gunstig pakkepris:
Varmtvannsbereder + Watersafe

Titanum Eco 200
• Høiax TermoTech™ skum
sikrer minimalt varmetap
• Alle ventiler, topp, bunn
og koblingsrom er isolert
• Toppen er vridbar 360 grader
for enkel montering
• 12 års garanti på trykktanken

totalleverandør av bad

Be om
tilbud!

• RØRLEGGER
• TØMRER
• FLISLEGGER
• BUTIKK

Watersafe
Lekkasjestopper

Lommedalen Bygg og Rørleggerbedrift AS
Gamle Ringeriksvei 5 - 1369 Stabekk
Tlf: 67 13 75 76 - post@lbor.no - www.lbor.no
Vi gjør det enkelt for deg å finne oss, enten du er
ute etter informasjon, inspirasjon eller ønsker
kontakt med et rørleggerfirma!
Facebook
Twitter
På nett er vi tilgjengelige der du er:
Instagram
www.vvseksperten.no Blogg

Avfallsbrønn og
overflatecontainer

MolokClassic

Miljøfyrtårn be

Metro undergrunnscontainer

drift

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

. NO

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

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

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

SP_annonse_MolokDomino_185x121_3mmBleed_v1.indd 1

11.08.2020 11.02
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Ved å gi et medlemskap
i gave, gir du en enklere
vei inn på boligmarkedet
Et gavemedlemskap egner seg godt som dåpsgave,
gave til navnefest, konfirmasjonsgave og bursdagsgave.
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.
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.
Ordinær innmeldingsavgift for personer
over 23 år er kr 675,-.
Deretter betales en årlig kontingent pt. kr 375,-.
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!

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

Scann QR-koden
og bli medlem
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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
inntil kr 2 000,–.

BYGGEVARER
Montér Asker

Dekk 1 Hvalstad:

Nye Vakås vei 10, 1395 HVALSTAD
Tlf. 66 77 77 22
Bærum:

Dekk 1 Stabekk:

Professor Kohts vei 83, 1368 STABEKK
Tlf. 23 89 88 35
www.dekk1.com
• 	En sesong gratis dekklagring
deretter 15 % rabatt på dekkhotell
• 	8 % på dekk og felger
• 	5 % rabatt på kampanjeprodukter

Avd. Asker:
Skytterveien 121, 1386 ASKER
Tlf. 66 77 19 00

Tilbudet gjelder kun for nye kunder hos
Dekk 1 og ikke sammen med andre tilbud.

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

EIENDOMSMEGLING

Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer
og netto prisede varer
Avd. Vollen:
Slemmestadveien 490, 1391 VOLLEN
Tlf. 66 75 37 10
Avd. Vøyenenga:
Ringeriksveien 179, 1339 VØYENENGA
Tlf. 67 15 17 70

ABBL Eiendomsmegling
Kinoveien 3, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 57 40 50
www.abbl.no
•	SPESIALTILBUD PÅ SALG AV BOLIG
Vi tilbyr ABBL-medlemmer kr 5 000 i
rabatt ved inngått salgsoppdrag.

ABBL NYTT

ELEKTRO
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

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
www.tryg.no/abbl

www.flugger.no

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

FLISER

• Innbo Ekstra: Kr 3 030**
Forsikringssum 2 000 000

* prisen gjelder i Asker og Bærum

Flisekompaniet
Oslo – Skøyen

Hoffsveien 9, 0275 OSLO
Tlf. 22 51 94 00

** 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

HADELAND GLASS

NY
MEDLEMSFORDEL

Nettbutikk
Som ABBL-medlem får du
10 % rabatt på alle varer fra
nettbutikken til Hadeland Glassverk,
med unntak av lamper.

Man kan kontakte kundeservice for
nettbutikken på:
kundeservice@hadeland-glassverk.no
Bestill varer på www.hadeland.com
Rabattkode: ABBL

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

Mari Eriksmoen & Christian Ihle Hadland
En stjernesopran og en klavermester
fremfører verker av Mozart, Grieg,
Schumann og Schubert.
Forestilling: Lørdag 30. oktober 2021.
Angelique Kidjo
Afrikas superstjerne med den store stemmen
og et enda større hjerte kommer nok en
gang til Sandvika.
Forestilling: Lørdag 20. november 2021.
Nærmere omtale av høstens forestillinger,
se side 26–27.

•	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.

KULTUR / TEATER
Bærum Kulturhus

TEATER

Billetter bestilles på www.baerumkulturhus.no
eller i Bærum Kulturhus (tirsdag–lørdag 11–16)

Bærum Musikk- og Danseteater
Mini (BærMuDa mini)

Medlemskort må kunne fremvises
ved kontroll.

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

•	30 % på billetter til forestillinger
i regi av Bærum Kulturhus.
Du kan kjøpe inntil 5 billetter til hvert
arrangement.

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

Noen av høstens forestillinger:

MOBILTELEFON
Mobil Fikser’n

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

MOBILT MINILAGER
LÅSESMED
Låssenteret

Afternoon Tea
Moderne vri på en velkjent tradisjon.
Påsmurte delikatesser, søte kaker,
champagne og selvfølgelig te.
2. oktober, 6. november og 4. desember
2021.

Bærumsveien 473, 1351 RUD
Tlf. 417 00 045
E-post: baerum@lassenteret.no
www.lassenteret.no

Bjarte Hjelmeland – Ja!
Bjarte er tilbake, like musikalsk og morsom
som før, med karakterer, parodier og
personlige historier.
Forestilling: Lørdag 16. oktober 2021.

Åpningstider: 07-17

Låssenteret finner du på Rud,
vis a vis Dønski VGS, i bygget der
Byggholt/JM Bygg holdt til
Låssenteret tilbyr gratis brannog sikkerhetsbefaring av boliger
og næringsbygg.

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
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TAKSERING

VVS

S. Sigvartsen Steinindustri A/S

Jan-Terje Johansen
Takst & Rådgivning

Lommedalen Byggog Rørleggerbedrift AS (LBR)

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

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

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

• 10 % på ordinær pris for takstoppdrag

Stor utstilling innendørs.

Wright Trafikkskole Asker

www.sigvartsen.no

Settem Steinindustri A/S
Skollerudveien 135, 1350 LOMMEDALEN
Tlf. 67 80 21 00
E-post: post@settem.no
www.settem.no
• 10 % på granitt, skifer og marmor
•	10 % vinterrabatt på gravmonumenter
fra nyttår til påske
Stor og variert utstilling av
gravmonumenter med gode priser

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

•	15 % rabatt på trafikkopplæring
Gjelder pakkepris for følgende klasser:
Personbil – henger – førerkort for MC
og moped samt trafikalt grunnkurs
Registrer deg på www.wright.no
Bruk wright-kode: abbl15fan

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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Endelig er botsen tett

Utvendig rehabilitering i over 50 år
Thorendahl.no

ABBL NYTT

«Min side»

Logg deg på
– registrer deg!

– alt om ditt medlemskap
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Vinn et
gavekort på
kr 500,–

«Min side» er for ABBL-medlemmer og beboere. Her kan du se
dine medlemsfordeler og selv administrere medlemskapet ditt.
For å registrere bruker på «Min side»,
gå inn på https://minside.bbl.no/ABBL/,
trykk deretter på «Registrer bruker». Du
vil da bli videresendt til et bilde som sier
«Velkommen som BBLiD bruker!». Her
taster du inn e-post eller mobilnummer
og ønsket passord og trykker «bekreft».
Du vil da motta en pin-kode, enten på
e-post eller mobil (dette avhenger av om
du forsøkte å registrere deg med e-post
eller mobilnummer) for å bekrefte din
identitet.

Skulle du ikke være registrert med e-post
eller mobilnummer hos ABBL, vil du få
beskjed om at «registrering feilet» og at
vi ikke kan finne e-post/mobilnummer
registrert hos oss. Hvis det skulle være
tilfelle, kan du på abbl.no/Skjemaer
hente skjemaet «Min side – hjelp til
pålogging». Fyll ut og send inn skjemaet.
Så snart det er gjort, vil du motta en
melding fra oss om at du kan forsøke
å registrere deg på nytt.

For å kunne ta i bruk medlemsappen som
lanseres i høst, må din e-post-adresse og/
eller mobilnummer være registrert på
«Min side».
Alle medlemmer som går inn og registrerer seg på «Min side» innen 01.11.2021, er
med i trekningen av gavekort på kr 500,-.
Logg deg på – registrer deg!
Du kan vinne gavekort på kr 500,-

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.
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

HER
kunne din
annonse
stått
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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
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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
et og
godt
og
varig resultat
våre ku
sikrer
etsikrer
godt og
varig
resultat
for våre for
kunder
Vi planlegger, prosjekterer og gjennomfører totalleveranse averfaring
alle
typer
innvendige
utvendige
deres sameie eller borettslag. Høy faglig kompetanse sammen
malertjenester
til deres
sameie
ellerresultat
borettslag.
• og
Nybygg
og rehabilitering
rehabilitering
med lang
erfaring sikrer
et godt
og varig
for våre kunder • Nybygg
•

• Utvendig
og innvendig
malerarbeid
Utvendig
og innvendig
malerarbeid

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

•
•
•
•

• Samarbeid/
koordinering
med alle håndverksgrupper
• Samarbeid/
koordinering
med alle håndverksgrupper
• Utvendig og innvendig malerarbeid
•
Garantiordning
gjennom
MLF
•
Garantiordning
gjennom
MLF
• Gulv og teppelegging
• Tilknyttet
bransjeorganisasjoner
• Tilknyttet
bransjeorganisasjoner
• Tilknyttet
bransjeorganisasjoner
og rehabilitering
• Nybygg
Samarbeid/
koordinering med alle håndverksgrupper
• Konkurransedyktige
• Konkurransedyktige
priser priser
• Utvendig
Garantiordning
gjennom MLF
• Konkurransedyktige
priser
og innvendig
malerarbeid
Gratis uforpliktende
befaring
• Gratis•uforpliktende
befaring og
tilbud og tilbud
• Tilknyttet bransjeorganisasjoner
• Telefon:
Gratis 67
uforpliktende
befaring
og
tilbud
og teppelegging
• Gulv
Konkurransedyktige
priser
1767
3017
Fax:
17 31901
Mobil:
901Mail:
53 448
Mail: epost@mey
Telefon: 67
17 17 30 17
Fax:
17 67
31 17
Mobil:
53 448
epost@meyer• Samarbeid/
Gratis uforpliktende
befaring
og
tilbud
morch.no
morch.no
koordinering med alle

håndverksgrupper

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

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

HJEMMESIDE:

www.meyer-morch.no

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

Oppskrift og foto: Melk.no

MATtips Pai med røkelaks
og geitost
ABBL NYTT
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MATtips

En god og smakfull pai, som kan serveres både varm og kald.
OPPSKRIFT

FREMGANGSMÅTE

Paibunn

Paibunn

180 gram hvetemel
150 gram smør
3 ss kaldt vann

1.	Ha hvetemel, smør i tynne skiver (bruk en
ostehøvel) og vann i en foodprosessor og
kjør deigen i ca. 10 - 15 sekunder til den får
en fi
 nkornet konsistens. Du kan også gjøre
det for hånd. Får du den ikke samlet må du
tilsette ½ ss vann ekstra. Press deigen forsiktig
sammen, til en flat runding.

Fyll
2 stk vårløk
3 stk egg
3 dl matfløte
100 gram røkelaks
100 gram hvit geitost
3 ss frisk timian
1 ts salt

2.	Legg deigen i en plastpose og sett den kaldt
i minimum 30 minutter.
3. Sett stekeovnen på 200 ºC.
4.	Legg bakepapir med litt mel på, både over og
under deigen, og kjevle den ut til den er stor
nok til å dekke både bunn og kanter på en
paiform (23 cm i diameter).
5.	Fjern det øverste laget med bakepapir og
legg deigen over i formen og trykk den forsik
tig inn mot formens kanter. Prikk bunnen med
en gaffel og sett den kaldt i nye 15 minutter.
6.	Forstek bunnen i 10 minutter

Fyll
7. Skjær vårløk i små biter.
8.	Pisk sammen egg og fløte
i en bolle og tilsett salt og
pepper. Hell blandingen i
paiskallet.
9.	Fordel fisken og vårløken
i eggeblandingen og legg
tynne skiver av geitost på
toppen.
10.	Stek paien midt i ovnen på
200 ºC i 20–30 minutter.
11.	Server paien kald eller lun
med frisk hakket timian og
en enkel grønn salat.
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Tekst: Hilde Bringsli/Mester Grønn

Skap en grønn oase
Grønne planter fortsetter å prege hjemmene våre.
Utvalget i butikkene er stort, men du kan fint lage dine egne planter
ved å ta stiklinger fra noen du allerede har, eller du kan bytte stiklinger
med noen du kjenner. Det er hyggelig, gratis og bra for miljøet.

Lurer du på hvordan du tar stiklinger, kan du følge oppskriften til
Mester Grønn.

Slik tar du stiklinger
Stiklinger kan enten settes rett i jorden eller i vann. Det dannes
røtter på begge måter, men det er lettest å se at du får det hvis
du setter dem i vann. Slik gjør du det:
• Kutt av en av plantens grener og fjern de nederste bladene.
•	Sett stiklingen i en gjennomsiktig vase eller flaske med lunkent
vann.
• Plasser stiklingen lyst, men ikke i direkte sollys.
• Etter ca. 2-6 uker vil stiklingen utvikle røtter.
•	Når røttene er lange nok, kan du plante stiklingen i næringsrik
jord.

Disse plantene er det lett å ta stiklinger av:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gullranke (Epipremnum aureum)
Sølvranke (Scindapsus pictus)
Schefflera (paraplytre)
Philodendron
Pilea (elefantøre)
Tradescantia (vandrejøder)
Bregner
Sensevieria (svigermors tunge)
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Tekst: Fargerike/Scritto Foto: Fargerike

Lag din egen sengegavl
Ønsker du å fornye soverommet?
Da er kanskje tiden inne for å berike det med en sengegavl
– laget av deg selv!

Malt eller beiset sengegavl

Du kan selvsagt kjøpe deg en
sengegavl, men du kan også
skape din egen, da får du
garantert et personlig soverom. I denne artikkelen viser
Fargerike deg noen eksempler
på hvordan du lager din egen
sengegavl.
– Det er forholdsvis enkelt å lage en
sengegavl, og det behøver ikke koste
all verden. Du kommer langt med litt
maling, noen tekstiler, eller rett og
slett bruke noen gamle planker eller
en enkel eikeplate, sier kreativ leder i
Fargerike, Tale Henningsen.

Med en skvett interiørmaling
eller beis, kan du raskt gjøre om
en gammel dør til den flotteste
sengegavlen. Ønsker du å male
gavlen, bør den først pusses,
skrapes og deretter vaskes godt,
sier Henningsen og fortsetter: – Har
du pusset helt ned til treverket må
du bruke grunning før du maler
toppstrøket, slik at du ikke får kvist
gjennomslag. Ønsker du et beiset
utseende, må all gammel maling
pusses bort før du beiser. Døren fes
tes på veggen med egnet oppheng,
slik at den enkelt kan hektes av om
du senere ønsker å male den i en
annen farge.
Husk at du må ikke ha en dør, du
kan også male en sengegavl i den
formen du ønsker – rett på veggen.
Utrolig fort gjort, og veldig enkelt!

Sengegavl med stoff

En enkel måte å lage sengegavl på,
er å kle en plate med tekstil. – En
mdf-plate eller sponplate er godt
egnet til dette. Legger du skum
gummi under tekstilet, får du en
myk polstret utgave – som også
gjør det mer behagelig å sitte i
sengen. Bruk en stiftemaskin og fest
tekstilet rundt platen. Har du noen
gamle tekstiler liggende, er det
bare å hente de frem og gi de nytt
liv, tipser Henningsen.
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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 Marianne Rønsdal
fra Hosle, vinner av kryssordet i ABBL
Nytt nr. 2 - 2021 og 3 lyslykter fra Halvor
Bakke.

Løsning kryssord ABBL Nytt nr. 2 - 2021
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Finn løsningsordet til bildet og vinn glassvase fra Finn Schjøll
Send løsningsforslag innen 1. november 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

Super WiFi-dekning
i hele borettslaget
Med bredbånd og Alltid WiFi fra Telenor har du super dekning uansett hvor du er i
hjemmet ditt. Hos oss får du eksperthjelp uten ekstra kostnad og fornøydhetsgaranti.
Les mer på telenor.no/wifi-utstyr

Telenor. Alltid med.

