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Medlemsblad for
Asker og Bærum Boligbyggelag

NR 4 – 2021
Ansvarlig utgiver:
Asker og Bærum Boligbyggelag AL
Postboks 385, 1301 Sandvika
Besøksadresse: Kinoveien 3, Sandvika
Telefon: 67 57 40 00
E-post: post@abbl.no

Så var det på han igjen…, og igjen, men hva lærer vi av det?
Den første bølgen med Covid-19
kom egentlig som kasta på oss i
mars 2020. Regjeringen manet frem
dugnadsånden og både ABBL og de
fleste andre virksomheter kastet seg
rundt og forsøkte å gå over til «digital
drift».

Ansvarlig redaksjonskomité:
Erling Rein, Helene Mack Ege
og Irene Nøbben
Abonnement:
Bladet er gratis for medlemmer og for
beboere i boligselskaper forvaltet av ABBL.

For noen bransjer er det mulig og
kanskje til og med lett. Man kan
jobbe på PC over nett, utføre ærend
i bank, kommune, skattekontor etc.
på nett og man kan ha møter på nett.

Grafisk produksjon:
07 Media, Oslo
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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.

For andre bransjer har dette ikke
vært så lett og mange måtte stenge
midlertidig, før man fikk opp nett
baserte løsninger med handel over
nett og butikken som hentepunkt.
Atter andre har virksomheter som
ikke enkelt kan digitaliseres, som
transport, byggenæring, restaurant/
uteliv og reiselivsbransjen, men «vi
stod han av».
Adm. dir. Erling Rein

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.

ANNONSESALG:

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.

v/Mona Jørgensrud - mj@hsmedia.no
Mobil: 911 73 473

Bare personlige medlemmer av ABBL kan benytte seg av medlemsfordelene.

Kontakt oss nå for et godt tilbud på a nnonsering.

www.hsmedia.no

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

Under andre nedstenging var det mestringsfølelsen vi fikk frem. Restaurant- og
serveringsbransjen hadde fått QR-kode
løsninger med meny, bestilling og betaling, uten menneskelig kontakt.
Elektrobransjen hadde solgt seg nærmest
tomme på hjemmekontorutstyr og alle
hadde kommet seg på Teams eller Zoom.
På fly ble det innført krav om PCR test før
innsjekk og flyselskapene averterte med
ventilasjonssystemer som skifter luften
flere ganger raskere enn på sykehus!
Byggebransjen fikk løst noen av problemene sine ved at gjestearbeidere ikke
reiste hjem så hyppig som før, men stod i
jobben gjennom julen eller påsken. Ikke
noen god løsning, men produksjonen
stoppet ikke som følge av reiserestrik
sjoner. Gradvis ble det åpnet opp utover
våren og optimismen steg.
Etter en kort gjenvunnet frihet gjennom
sommeren og høsten, er det på han
igjen …, med en tredje nedstenging.

 urde vi nå ha lært og vært godt for
B
beredt? Svaret er vel både ja og nei.
De fleste av oss trodde vi hadde vært
igjennom en tidsavgrenset krise, som nå
var over.
Når det nå stenges ned igjen, er det først
og fremst optimismen som er blitt rammet. Det er ikke lenger noen dugnadsånd
eller mestringsfølelse ved å kunne trå
igjennom. Det er bare oppgitthet.
Mange bransjer og virksomheter har
fått opp systemer som gjør at de nesten
sømløst kan tilpasse seg, men mange er
slitne nå og mange har allerede tæret
opp reservene sine, enten det er finan
sielle r eserver eller de mykere sidene som
trivsel, sosialt samkvem og arbeidsmiljø.
Så var det håndteringen da. Regjeringen
Støre/ Vedum gikk til valg på at de var
kulturlivets beskyttere, arbeidstakernes
venner og at de skulle ta et kraftig tak mot

den varslede «strømkrisen» og de skjeve
støttetiltakene til korona-rammede
bedrifter.
Mens strømprisene steg og smitten fra
den nye Omikron-varianten spredte seg,
ble de kraftfulle valgkamputspillene
skiftet ut med en utydelig mumling.
Jo, det skal visstnok komme noen tiltak
senere, særlig rettet mot dem som
mottar bostøtte og ytelser fra NAV.
Kanskje skal man også komme tilbake
med selektive ordninger for kulturlivet.
Det er bra det, men ikke i nærheten av
«innsalget» vi hørte i valgkampen om de
to varslede krisene.
Man blir sittende igjen med en litt
nummen følelse av at det nå er
«vanlige folks tur – til å betale».
Plutselig sitter vi der og føler at vi savner
Bent Høie og hans «Folkehelstuttet!».

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, t eknisk 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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NYTTÅRSTILBUD PÅ SALG AV BOLIG
Vi tilbyr ABBL-medlemmer kr 5 000 i rabatt
ved inngått salgsoppdrag.

Dersom du i tillegg signerer salgsoppdrag før 15.02.2022
spanderer vi boligfoto til kr. 3 500,Ta kontakt for avtale om befaring / verdivurdering
Tlf.
977 27 222
Erik Kvam Johansen
eiendomsmegler / daglig leder

Tlf.
415 50 092
Rune Tretterud
eiendomsmegler / fagansvarlig

Tlf.
922 57 155
Anne Marie N. Knudsen
eiendomsmegler

Tlf.
48 14 28 02
Jan Erik Reenskaug
eiendomsmegler

Tlf.
950 80 751
Runa Røhmer Moen
eiendomsmegler

Boligåret 2021
Det påfølgende året etter at covid-19 traff verden som et sjokk, med en ny
hverdag for alle, stengte landegrenser, én meters-regelen og munnbind, har
gjort de fleste eksperters spådommer om boligmarkedet til skamme.
Andre halvdel av 2020 og de fire første
månedene i 2021 var markedet over
all forventning. Det var rekordutbud av
boliger og budrundene gikk heftig for
seg. Bare første kvartal så vi prisøkning
på over 10 % i Asker og Bærum.
Utover våren begynte vi å se små tegn til
endring. Først begynte man å se færre
folk på visning og hvert salg tok lengre tid.
Budrundene ble kortere og salgsprisene
stabiliserte seg.
Rett før sommeren kom statistikk fra Oslo
om prisnedgang og kort etter begynte
også prisene i Asker og Bærum å følge

etter. Det var ikke store nedgangen, men
en trend begynte å sette seg.
Sentralbanken varslet om renteøkning
samtidig som vaksineringen av befolkningen økte betraktelig og Norge åpnet
opp igjen. Etter å ha vært «innestengt»
på hjemmekontor, kunne man igjen gå
ut i gatene, tilbake på arbeidsplassen og
reise. Behovet for å være i eget hjem og
irritere seg over for liten eller stor plass
forsvant og fokuset for folk flest gikk fra
isolasjon i hjem, til sosial og klem.
Høsten 2021 så vi trenden vi opplevde
om sommeren, fortsette. Boliger ble

solgt, men det var færre på visninger og
i budrunder. Fra å se stor prisøkning det
første kvartalet, ble årets prisutvikling mer
normal. Fra januar til nyttår var det en pris
økning i Asker og i Bærum på ca. 10 %.
I Norge var det en samlet prisøkning på
ca. 7 %.
Fremover i 2022 forventer vi en «normal»
sesong med stabile prisendringer, vi antar
2–3 % prisstigning.
Erik Kvam Johansen
Daglig leder, avd. Eiendomsmegling

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 31. januar 2022.
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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Oversikt over boligprosjekter

9

Øvre Båstad Gård
Vakkert beliggende og med Askers kanskje flotteste utsikt, finner du
Øvre Båstad Gård. Her, kun minutter fra Asker sentrum, planlegger
vi å bygge ca. 70 leiligheter og 13 familievennlige rekkehus over to
plan. Leilighetene planlegges med heis, garasje og enkelt vedlikehold. På Øvre Båstad Gård skal det bli godt å bo for både unge,
barnefamilier og eldre. Det legges stor vekt på å planlegge for
gode møteplasser, som kan skape kontakt og vennskap mellom
generasjonene.
Prosjektet vil bli gjennomført som en grønn byggeprosess. Det betyr
at gjennom planlegging og gjennomføring skal det være fokus på
at klimaavtrykket skal være minst mulig. Det er for tidlig å si noe om
når prosjektet vil legges ut for salg. Vi jobber aktivt med å utvikle
prosjektet videre sammen med vår samarbeidspartner Backe
Prosjekt AS.

Gullhellinga
Nær Asker sentrum planlegges 30 nye leiligheter. Det nye bolig
prosjektet i Gullhellaveien har fått navnet «Gullhellinga» og vil bestå
av totalt 30 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. Boligene som selges vil ha parkeringsplass med
carport, med mulighet for el-bil lader.

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.

Prosjektet får en landlig og rolig beliggenhet på Gullhella,
med gangavstand til Gullhella togstasjon, bussholdeplass,
dagligvarebutikk og barnehage. Flotte turstier, lysløyper, alpinbakke, lekeplasser, fotball- og skøytebane finner du i nærheten.
Byggestart er planlagt før sommeren 2022.
Gullhellinga del av gnr/bnr 61/13
Ungdomsboliger på Gullhella

Illustrasjon - oversiktsperspektiv
Illustrasjon: Linda Blom

03.12.2019

N

Atelierhagen
I Atelierhagen, ved Bondivann i Asker, planlegger vi å bygge 117
flotte nye boliger i samarbeid med Backe Prosjekt AS og Norske
Billedkunstnere. Atelierhagen ligger i en vakker, vestvendt skråning, med utsikt mot Bondivannet, med bare minutters gange til
togstasjonen. Prosjektet vil knytte seg opp mot kunsten og det er
planlagt et amfi og en skulpturpark på området.
Prosjektet er planlagt å inneholde 117 boliger, hvorav 9 ungdomsboliger. Ungdomsboligene er komprimerte, kule boliger, som retter
seg mot Asker-ungdom under 35 år.
For å redusere bilbruken, vil hver bolig i Atelierhagen bli tildelt en
privat el-sykkel med låsbar sykkelparkering, knyttet opp mot det
ordinære nøkkelsystemet.

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

Porttelefon og adgangskontroll

Dørautomatikk

Nyhet

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

Postkasser

Nøkkelsystem

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

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

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

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

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!

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.

Drammen - Oslo - Sarpsborg
assistentpartner.no

FØLG OSS PÅ

@abbl_degogditthjem
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Verdifull tid
og et godt
sted å bo
Bosted, boform og tid henger tett
sammen. Tid er noe vi gjerne skulle
hatt mer av. Ved å bosette deg nært alt
du trenger, får du mer tid til det som
betyr mest for deg.

Tiden spiller også en rolle når du skal
kjøpe eller selge bolig. For noen gjelder
det å rekke skolestart, de har hastverk i
boligjakten. Andre trenger tid fordi de skal
selge en bolig med lang overtakelse,
kanskje venter de på et nybygg som ikke
er ferdig før om et år.
Mange velger å bo i leilighet med tanke
på en mer lettstelt bolig uten for mye
ansvar utenfor husets vegger. Andre
ønsker seg hus med hage og liker å bruke
tiden sin på det som følger med. Noen
trenger mindre bolig mens andre trenger
en større.
Eiendomsmegler i ABBL, Jan Erik
Reenskaug, vet litt om verdien av tid. Han
har jobbet som megler i mange år og har
selv kjent på det å ha en hektisk hverdag,
med visninger og befaringer på kveldstid
og i helgene.

Kontakt Jan Erik Reenskaug for en
boligprat, mobil 481 42 802

– For meg er det å megle bolig en livsstil.
Jeg stortrives med jobben min og kunne
ikke tenke meg å jobbe med noe annet.
Det å hjelpe folk med noe som er så viktig
som å finne et godt hjem eller å sørge for

et godt boligsalg, betyr mye for meg.
Samtidig er det en jobb som ikke er ferdig
klokken fire, men gjerne strekker seg
utover kvelden, forteller Jan Erik Reenskaug.
Balanse i livet har Jan Erik funnet ved å bo
nært alt, og han er ikke alene om å verdsette godene vi har i våre nærområder.
– Jeg har vært så heldig å bo på Haslum i
Bærum i hele mitt voksne liv. I dag bor jeg
på Høvik og kunne ikke hatt det bedre.
Den friheten jeg opplever ved å ha alt i
nærheten, betyr enormt mye. Jeg kan gå
tur med hunden min på på Sauejordet på
Hosle, eller jeg sykler til Sandungen. Der
jeg bor nå har jeg gangavstand til fjorden
og kyststien og det er fantastisk vakkert
hele året. Golf på flotte baner som Haga
og Grini er min store glede om sommeren. Nå som vinteren har kommet, er det
kort vei til skiløyper i Fossummarka, til
Kikut eller opp de flotte traséene til Gupu.
Kortreiste turer til markastuer med
nystekte vafler og kakao gir fantastiske
muligheter, selv i en hektisk hverdag, sier
Reenskaug.

Det å ha Bærum og omegn som arbeidsplass mener Reenskaug er en glede.
– Her møter jeg så mange flotte mennesker. Jeg selger alle typer boliger og
opplever det som et privilegium å få
jobbe med eiendomsmegling i våre
områder. ABBLs eiendomsmeglere er
etablerte og godt lokalkjent i Asker og
Bærum, de forteller alle det samme; det
er stor stedslojalitet blant boligkjøperne.
Mange ønsker ikke å flytte langt, men
bytter boligtype etter behov mer enn de
bytter boligområde.
– Jeg opplever at mange er glad i sine
nærområder og det er en trend at de
flytter lokalt når de bytter bolig. Jeg
forstår dem godt, for i Asker og Bærum
har vi det godt, med gode forutsetninger
for balanse i livet. Gode barnehager og
skoler, sammen med flotte tilbud når det
kommer til fritidsaktiviteter og nærområder, gjør livet bedre. Samtidig finnes det
gode nærbutikker og sentrumsområder
med alle tilbud godt fordelt rundt
boligområdene, forteller Reenskaug.

Jeg er så
heldig å ha kort vei
til marka der jeg går
turer med hunden min
på Høvik eller på Sauejordet, eller kanskje
sees vi på Kikut, sier
Jan Erik Reenskaug
med et smil
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Hjemmekontor,
hjemmeskole, gaming
og trening. Samtidig,
på samme nett.
TAKK for at dere har vært
fornøyde, spesielt i år!

2. STYREPORTALEN
Her finnes alt styret trenger i sitt arbeid og styreportalen er
dermed et av styrets viktigste verktøy. Under «Min side» er det
mulig å holde eierne informert, samt avholde digitalt årsmøte.

4. JURIDISKE TJENESTER
ABBL har en egen juridisk avdeling som er ekspert på spørsmål
som dreier seg om drift og forvaltning. Den juridiske tjenesten
er inkludert i ABBL forvaltning i henhold til «forvaltningspakken».

Svært gunstig innboforsikring
Bruk medlemsfordelen din, og få følgende priser:
Ditt bosted
Asker, Bærum og Røyken
Oslo og resten av landet

Innbo Ekstra
kr 2.160
2.095
kr
kr
3.030
kr 3.125

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

2021
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Styrets viktigste oppgave er å ivareta boligselskapets verdier. Derfor er det
viktig å ha en forretningsfører som har kompetanse i langt mer enn regnskap.
Vi i ABBL er opptatt av å gi personlig oppfølging. Vi sørger for en god totalløsning der vi tilrettelegger, og styret er beslutningstaker. Med oss som boligforvalter hjelper vi deg med en rekke ting som gjør at du får en langt enklere
hverdag som styremedlem:

Vedlikeholdsrapporten beskriver hva som bør gjøres med bygningsmassen m.m., hva som bør prioriteres, anbefalt tidspunkt
for å utføre oppgaven samt estimerte kostnader. Vedlikeholdsrapporten er et sentralt dokument for styret når man skal planlegge vedlikeholdsoppgaver, fremtidige kostnader og det setter
ting i system.

Asker og Bærum Boligbyggelag samarbeider med Tryg. Det gir
deg som er medlem ekstra gode fordeler og gunstige tilbud på
forsikring.

|

Vi gir deg en enklere styrehverdag!

3. TEKNISKE TJENESTER OG VEDLIKEHOLDSRAPPORT
Hvert 5 år utføres det en vedlikeholds-befaring og det utarbeides en vedlikeholdsrapport.

En av markedets beste forsikringsordninger

nr. 4

ABBL Forvaltning

1. EIENDOMSFORVALTNING
Eiendomsforvalteren tar seg av alle forvaltningsmessige og
regnskapsmessige oppgaver, og koordinerer i tillegg tilgang til
de andre serviceområdene i ABBL.

ALTIBOX LEVERES AV

|

5. FORSIKRING
ABBL har inngått avtale med forsikringsselskap som sørger
for at dere til enhver tid har et av markedets beste forsikrings
produkter. Videre har vi egen skadeavdeling som følger opp
alle forsikringssakene, og ikke forsikringsdekkende skade, slik at
styret ikke trenger å involvere seg i dette arbeidet.
6. HMS
Alle boligselskap er pålagt å ha et HMS-system og det er styrets
ansvar at det foreligger rutiner og at disse blir fulgt opp. Dette
er en stor oppgave, men ved bruk av det digitale verktøyet
«ABBL HMS» kan det gjøres enkelt og effektivt.

7. KURS
ABBL tilbyr kurs for at dere skal ha de beste forutsetninger
for å utføre oppgavene i styret. Blant annet holder vi kurs for
nye styremedlemmer hvor vi tar en grundig gjennomgang av
forvaltningstjenesten vår. For oversikt over planlagte kurs gå
inn på abbl.no/Boligforvaltning/Kurs eller ta kontakt med din
eiendomsforvalter.
8. ANDRE TJENESTER
ABBL har inngått avtaler som sørger for at boligselskapene skal
får gunstige innkjøp. Blant annet kan boligselskapet inngå gunstig strømavtale med Fjordkraft om leveranse av strøm til fellesareal - er. Det tilbys også gunstig avtale om kjøp av ladestasjon
og/eller avregning av ladestrøm.

Hvorfor ABBL er et godt valg:
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.
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.
OMRÅDETS STØRSTE BOLIGFORVALTER
Vi har et av landets mest komplette forvaltningspakke og lever
av å ha fornøyde kunder. Vi er forretningsfører for over 250 boligselskaper som utgjør mer enn 15 000 boliger.
DET ER ENKELT Å BYTTE TIL OSS
Hos ABBL finnes det ingen oppstartskostnader. Vi er
konkurransedyktige på pris og fastpris gir styret forutsigbarhet.

16

ABBL NYTT

|

nr. 4

|

ABBL NYTT

2021

|

nr. 4

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.

RØRFORNYING?

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!

Anse jobben som gjort

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

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

Scann QR-koden
og bli medlem
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Det er blitt
enda enklere
å være ABBLmedlem!

Ny medlems-app
Vi lanserer nå en ny medlems-app, hvor du som medlem får alle
dine fordeler, nyttig informasjon og det du ellers måtte trenge
om ditt medlemskap, lett tilgjengelig i lomma – alltid!

Slik blir appen

Slik kommer du i gang
For å komme i gang med appen, kan du benytte deg av QR-koden
avbildet til høyre. Åpne kamerafunksjonen på din mobil, og hold
telefonen slik at kameraet fokuserer på QR-koden. Når telefonen har
gjenkjent QR-koden, vil du få opp et varsel som du kan trykke på.
Du vil da automatisk bli sendt til appen «JOYN» i App Store eller
Google Play, avhengig av type telefon.
Last ned og åpne appen.
For at du skal kunne logge deg på, må ditt mobilnummer eller din e-postadresse være
registrert hos ABBL. Dersom vi mangler disse opplysningene, vil du få beskjed om at
vi ikke finner deg. Gå til abbl.no/Skjemaer. Fyll ut og send inn skjemaet
«Join medlems-app» og vi hjelper deg igang.
Når du får logget deg på appen, velger du «Legg til» nederst i appens menyvalg.
Søk på «ABBL» i feltet som kommer opp og velg «ABBL Partner». Da skal du få opp
ditt digitale medlemskort!

Innboks
I din innboks vil alle dine meldinger og tilbud du
mottar fra oss være samlet. Det vil være her du
mottar påminnelse om å betale årskontingenten i nettbanken, samt meldinger om
arrangementer, nye rabattordninger
og tilbud.

Medlemsinfo
Under «Medlemskap» vil du ha
oversikt over din ansiennitetsdato,
samt mobil og e-post som vi har
registrert på ditt medlemskap.
Fordeler
Under «Fordeler» finner du oversikt over alle de gode rabatt- og
innkjøpsavtalene du som medlem
kan benytte deg av. Du vil også
her finne presentasjoner av de
boligene som for øyeblikket er
utlyst på forkjøpsrett, samt få en
oversikt over de boligprosjektene
vi har under utvikling.
Forkjøpsrett
Som medlem av ABBL har du mulighet til
å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. Da
dette er din viktigste medlemsfordel, har vi
laget dette som et eget punkt på menyen
,for å gjøre det så enkelt som mulig for deg
å få rask tilgang til de boligene som for
øyeblikket er utlyst på forkjøpsrett.

Min side
Som ABBL-medlem har du din
egen profilside på internett.
Under «Min side» vil du bli
geleidet til påloggingssiden
«Medlemsportalen».

Kontakt oss
Under «Kontakt oss» finner du
nødvendig kontaktinformasjon
til oss i ABBL dersom det skulle
være nødvendig.

Facebook og Instagram
Bli geleidet til ABBLs facebookog instagram side for å følge oss
på sosiale medier.
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TOTALLEVERANDØR AV MALERTJENESTER
Vi planlegger, prosjekterer og gjennomfører totalleveranse
Telefon: 67 17 17 30AV
- Fax:MALERTJENESTER
67 17 17 31
TOTALLEVERANDØR
av alle
typer innvendige
og utvendige malertjenester til
Mobil: 901 53 448 - Mail: epost@meyer-morch.no
deres sameie
eller borettslag.
Høytotalleveranse
faglig kompetanse sammen
Vi planlegger,
prosjekterer
og gjennomfører
Ringeriksveien 189, 1339 Vøyenenga
medtyper
langinnvendige
erfaring sikrer
et godtmalertjenester
og varig resultat
av alle
og utvendige
til for våre kunder

FORKJØPSRETT

deres sameie eller borettslag. Høy faglig kompetanse sammen
• sikrer
Nybygg
og rehabilitering
med
lang erfaring
et godt
og varig resultat for våre kunder
TOTALLEVERANDØR AV MALERTJENESTER
• Utvendig og innvendig malerarbeid
• Nybygg
rehabilitering
Vi planlegger, prosjekterer og gjennomfører totalleveranse
• ogGulv
og teppelegging
• Utvendig
og
innvendig malerarbeid
av Vi
alleplanlegger,
typer innvendige
og
utvendige
malertjenester
til
•
Samarbeid/
koordinering
med alle håndverksgrupper
prosjekterer og gjennomfører totalleveranse av alle typer innvendige
og utvendige
deres sameie eller borettslag. Høy faglig kompetanse sammen
• Gulv og teppelegging
• Garantiordning gjennom MLF
malertjenester
sameie
borettslag.
Som medlem av ABBL
med lang
erfaring sikrertiletderes
godt og
varigeller
resultat
for våre kunder
• Samarbeid/ koordinering med alle håndverksgrupper
•
Tilknyttet
bransjeorganisasjoner
har du f orkjøpsrett
• sikrer
Garantiordning
MLF for våre kunder
faglig
et godt og gjennom
varig resultat
•Høy
Nybygg
og kompetanse
rehabilitering sammen med lang erfaring
•
Konkurransedyktige
priser
• Tilknyttet bransjeorganisasjoner
til ca. 1 900 boliger.
• Utvendig og innvendig malerarbeid
• Gratis uforpliktende
befaring og tilbud
• Konkurransedyktige
priser
• Gulv og teppelegging
Forkjøpsretten kan benyttes
Tilknyttet
bransjeorganisasjoner
N
 ybygg og
rehabilitering
•• Samarbeid/
koordinering
med alle håndverksgrupper
• •Gratis
uforpliktende
befaring og tilbud
ved kjøp av andelsleilighet
• Garantiordning gjennom MLF
Telefon:• 67K17
17 30 Fax: 67 17
17 31 Mobil: 901 53 448 Mail: epost@meyeronkurransedyktige
priser
• U
 tvendig og innvendig malerarbeid
i tilknyttede borettslag.
• Tilknyttet bransjeorganisasjoner
Telefon: morch.no
67 17 17 30 Fax: 67 17 17 31 Mobil: 901 53 448 Mail: epost@meyer•• Konkurransedyktige
priser
•

G
ratis
uforpliktende
befaring
og
tilbud
G
 ulv og teppelegging
morch.noRingeriksveien 189, 1339 Vøyenenga. Hjemmeside www.meyer-morch.no
• Gratis uforpliktende befaring og tilbud Ringeriksveien 189, 1339 Vøyenenga. Hjemmeside www.meyer-morch.no
Ca. 30 prosent av leilighetene som u
 tlyses
• S
 amarbeid/ koordinering med alle
på forkjøpsrett blir kjøpt ved hjelp av forhåndverksgrupper
Telefon: 67 17 17 30
Fax: 67 17 17 31 Mobil: 901 53 448 Mail: epost@meyerkjøpsretten. Det betyr at et medlemskap

Totalleverandør av MALERTJENESTER

morch.no
• Garantiordning gjennom MLF
Ringeriksveien 189, 1339 Vøyenenga. Hjemmeside www.meyer-morch.no

HJEMMESIDE:

www.meyer-morch.no

Borettslag - Sameier

Innvendige arbeider
Kvalitet og
Fagkunnskap
i over 40 år !
• trappoppganger
• fellesarealer
• vaskerom
• gulvbelegg/terrasserens
• vinduer/dørutskiftning

– din viktigste medlemsfordel

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 K
 nudsen, saks
behandler ved f orkjøpsrett 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

La oss ta hånd om vedlikeholdet både
innvendig og utvendig!
Les mer på alfa-malermester.no

Anne Marie Nesse Knudsen
– tlf. 922 57 155

Ring oss 932 18 179 | raymond@alfamaler.no | alfa-malermester.no
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Blomster
og design
Som medlem av ABBL får du
10 % hos Bærum BlomsterDesign
på kjøp av alle varer som ikke er
nedsatt, eller bestillingsvarer.

Sentralt i Sandvika, på torget ved den
gamle hovedinngangen til Sandvika
Storsenter, finner du Bærum Blomster-
Design. Etter nærmere 25 år har butikken som selger de vakreste blomster,
klær og interiørartikler, flyttet over
elven fra «gå-gata» i Sandvika.
Dekoratør og butikkeier, Siw Charlott
Dalen, har jobbet med blomster og
design i hele sitt voksne liv. Hun er opptatt
av å skape den torgfølelsen og å sette farge
på gaten.
– Vi vil være litt iøynefallende, smiler Siw Charlott.

Mer enn blomster
– Det er viktig for oss å hele tiden være våken på hva kundene
liker og etterspør. Vi vil tilby unike ting, gaver og klær ved siden
av blomstene, og vi er opptatt av å skape atmosfære. Først og
fremst er vi dekoratører og driver blomsterbutikk, samtidig er
det koselig at man kan kjøpe fine og spennende interiørartikler i
tillegg, ting som skaper atmosfære i hjemmet, sier Siw Charlott.
Også blomster og design følger årstider og trender.
– Vi følger med på trendene hele tiden. Vi har et flott miljø med
tre dyktige dekoratører samt lærlinger, der vi hele tiden inspirerer hverandre og så blir vi selvfølgelig inspirert av kunder som
forteller oss hva de liker. Vi elsker å skape det litt spesielle og det
er heldigvis lett å få nye ideer!

Jobb og livsstil
– Dette er helt klart en livstil og dagen er ikke over når vi stenger
for kvelden. Blomster er ferskvare som skal stelles og styles. Det
er fantastisk å jobbe med design og blomster, og jeg elsker å
sette sammen innhold i butikken. Samtidig handler det å drive
blomsterbutikk om så mye mer, som planlegging, bestillinger,
økonomi, r ydding og vask.

Det å flytte butikken midt i et korona-
stengt Norge var nok litt nervepirrende,
men det har heldigvis gått bra.
– Vi er veldig fornøyde med å være her.
Vi opplever at vi har beholdt mange av
våre gode kunder fra tidligere, samtidig
som denne plasseringen har åpnet for nye
kunder. Lokalene er veldig fine, med masse
rom og mye lys fra vinduer som strekker seg
fra gulv til tak.
I tillegg til å selge blomster, interiør, gaveartikler, klær,
lys og servietter tar Bærum BlomsterDesign også i oppdrag å
dekorere utstilling, butikkvinduer, arrangementer og begivenheter som dåp, bryllup, og andre markeringer.

Hyggelig rabatt for ABBLs medlemmer
Hos Bærum BlomsterDesign får ABBL-medlemmer 10 % rabatt
på kjøp på alle ordinære varer i butikken. Og det gis også 10 %
rabatt på kistedekorasjon.
– Vi har god erfaring med begravelser og seremonier og møter
kunden med kunnskap og forståelse. Det er viktigå skape
en personlig dekorasjon som betyr noe for de berørte. Vi gir
tilbud til ABBLs medlemmer, men for kistedekorasjon følger
tilbudet også grupper som bestiller til samme begravelse.

10 % på kjøp i butikk på alle varer med ordinær pris.
Gjelder ikke bestillingsvarer.
10 % rabatt på kistedekorasjon. Alle som bestiller dekorasjon
til samme begravelse, er inkludert i tilbudet om 10 % rabatt.
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RABATTER 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.
BEGRAVELSE
Akasien Begravelsesbyrå AS

Bærum BlomsterDesign AS
Vestfjordgaten 4, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 54 13 47

NY
MEDLEMSFORDEL

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

•	10 % rabatt på kistedekorasjon.

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

Alle som bestiller dekorasjon
til samme begravelse er inkludert
i tilbudet om 10 % rabatt, så lenge én
er medlem.

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

Les mer om tilbudet på side 22 – 23.

BILKOSMETIKK
MICROLAKK

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

Uforpliktende samtale ved dødsfall
eller ved planlegging av egen gravferd.
Utstilling av gravmonumenter både i Asker
og Bærum.

•	20 % rabatt på veiledende priser
inntil kr 2 000,–.

BYGGEVARER

DEKK, FELGER, LAGRING

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

2021
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FARGEHANDEL

FLYTTING / SØPPELTAXI

FLÜGGER

RYDD & FLYTT

Dekk 1 Hvalstad:

Asker:
Flügger Farve Asker
Askerveien 61, 1384 ASKER
Tlf. 66 90 60 90
E-post: N047@flugger.com

Gratis grønt nummer: 800 41 150

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

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

EIENDOMSMEGLING
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.

25

EMSK

Asker:

Montér Asker
Avd. Asker:
Skytterveien 121, 1386 ASKER
Tlf. 66 77 19 00
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Gjelder ikke tilbudsvarer
www.flugger.no

Postboks 16 Alnabru Bedriftssenter
0614 OSLO
Tlf. 22 21 77 35
E-post: rydd@online.no
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

FLISER
Flisekompaniet
Oslo – Skøyen

Hoffsveien 9, 0275 OSLO
Tlf. 22 51 94 00

Melding om skade, endringer i avtale osv.:
Grønt nummer: 55 17 26 69
www.tryg.no/abbl
• Innbo Ekstra: Kr 2 160*
Forsikringssum 2 000 000
* prisen gjelder i Asker og Bærum

ELEKTRO
Ørnulf Wiig Installasjon AS
Postboks 893
1306 BÆRUM POSTTERMINAL
Besøksadresse:
Slependveien 48
Tlf. sentralbord: 67 57 20 20
Tlf. serviceavd.: 67 57 20 40
www.wiig.no
• Rabatterte timepriser for ABBLmedlemmer
• 20 % på el-materiell
• 5 års garanti

Flisekompaniet
Billingstad

• Innbo Ekstra: Kr 3 125**
Forsikringssum 2 000 000

www.flisekompaniet.no

• Inntil 25 % rabatt på øvrig skadeforsikring
• Rabatt på el-sjekk

Billingstadsletta 18, 1396 BILLINGSTAD
Tlf. 66 84 84 81
• 20 % på fliser og lim
Behjelpelig med tilpassing av fliser.

** prisen gjelder i Oslo og resten av landet

Grunnpremie på kr 298 beregnes
pr. forsikringsavtale
Egenandel ved skade er kr 4 000
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RABATTER for ABBL-medlemmer
GLASS

TEATER

MOBILTELEFON

STEIN OG HELLER

TRAFIKKSKOLE

VVS

Glassmester 1, avd. Bærum

Bærum Musikk- og Danseteater
Mini (BærMuDa mini)

Mobil Fikser’n

S. Sigvartsen Steinindustri A/S

Wright Trafikkskole Asker

Lommedalen Byggog Rørleggerbedrift AS (LBR)

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

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

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.

Bestill varer på www.hadeland.com
Rabattkode: ABBL

Det gis ikke rabatt på bestillingsvarer

KAFÉ

CERTEGO, avd. Asker og Bærum

• 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

NB! Rabatt gis kun ved fremvisning
av gyldig medlemskort!

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.

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

PLANTER OG BLOMSTER
Bærum BlomsterDesign AS
Vestfjordgaten 4, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 54 13 47
•	10 % på kjøp i butikk på alle
varer med ordinær pris.
Gjelder ikke bestillingsvarer.

NY
MEDLEMSFORDEL

Les mer om Bærum BlomsterDesign
på side 22 – 23.

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

Avd. Sandvika:
Industriveien 10, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 52 10 30
Avd. Oslo:
Trondheimsveien 457, 0962 OSLO
Tlf. 22 80 30 70

MOBILT MINILAGER

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

Løkketangen 26, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 54 77 76

• 10 % på reparasjon

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

Man kan kontakte kundeservice for
nettbutikken på:
kundeservice@hadeland-glassverk.no

Kanel Bakeri

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

Avd. Lier:
Husebysletta 39, 3414 LIER
Tlf. 32 84 00 48
•	12 % rabatt på nye GRAVSTEINER
(gjelder ikke steiner på tilbud)
•	12 % rabatt på navntilføyelser og
omarbeidelser

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

Stor utstilling innendørs.
www.sigvartsen.no

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

TAKSERING
Takstsenteret

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

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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La deg inspirere
på abbl.no

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

Avfallsbrønn og
overflatecontainer

MolokClassic

Metro undergrunnscontainer

I høst etablerte vi et nytt innslag
på nettsiden vår abbl.no i form av
en inspirasjonsside, med et eneste
formål: å inspirere alle våre lesere!
Vi vil her med jevnlige mellomrom
publisere spennende og informative
artikler relatert til bolig, interiør og
hage, og håper vi på denne måten
kan bidra positivt inn i hverdagen
til alle våre medlemmer og øvrige
lesere.

Lommedalen Bygg og Rørleggerbedrift AS
dr
Miljøfyrtårn be

ift

Gamle Ringeriksvei
5 - 1369 StabekkAS
Lommedalen
Bygg og Rørleggerbedrift
Gamle Ringeriksvei
5 - 1369
67 13 75
76 Stabekk

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.

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

Du finner siden på inspirasjon.abbl.no – ta en titt innom da vel!

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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God
stemning på
ABBL-stand

Semiaden har etablert seg som
en av høstens store familie
utflukter rundt Semsvannet
i Asker. Barn og voksne nyter
flott natur, spennende oppgaver,
morsomme aktiviteter og godt
selskap. Godt høstvær gjorde
nok sitt til at så mange tok turen
til årets arrangement.
Oppover bakken ved Sem Gård kom store og
små, med sykler, barnevogner og store smil.
Flere hundre frivillige bidro til en trygg og
innholdsrik dag for alle deltakerne.
Arrangementet har blitt en tradisjon for mange
samtidig som stadig flere oppdager denne lotte
aktivitetsdagen. Programmet er bredt, med
turløyper, poster, aktiviteter som padling og
ridning og underholdning. Semiaden arrangeres
av NaKuHel og Asker Rotary. Mange frivillige lag
og organisasjoner er bidragsytere til Semiaden, og
ABBL er stolt av å ha deltatt siden oppstarten for
snart femten år siden.
Vi delte ut populære drikkeflasker til medlemmer
og til de som tegnet medlemskap denne dagen.
Alle som ville ha, fikk reflekser og vi bød på gratis
innmelding i ABBL. Det var veldig hyggelig å møte
så mange blide mennesker, og vi gleder oss til
neste års arrangement.

Hest var
en populær
aktivitet
på Semiaden
Foto: Anne Pernille Flatebakken

Foto: Benedicte Barthold
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GRAVSTEINER

NAVNETILFØYELSER OG OMARBEIDELSER

Opplysningskontoret for frukt og grønt - frukt.no
ABBL NYTT
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Ingen fordyrende mellomledd
Stor utstilling på alle avdelinger
• Ring og få tilsendt GRATIS katalog
• 12% rabatt ved henvisning til annonsen
• Alle prisklasser
•

Vi kan levere tjenester innenfor følgende håndverktjenester: VVS,
Tømrer, Murer, Maler, Elektriker, solcellepanel, Grunnarbeider og
Membranarbeider.
Vi har et fullverdig verksted samt butikk/showroom i Løxaveien 17,
hvor vi produserer beslag for private og faste kunder/
samarbeidspartnere. Vi er helt avhengig av vårt verksted for at vi
skal kunne utføre de daglige tjenestene vi leverer, vi er ute og måler
opp beslag som skal monteres etter avtale med kunder, arkitekter
og samarbeidspartnere. Vi i BBV AS er opptatt av å levere gode
tjenester etter avtale med kunder og vi strekker oss langt for at de
skal være delaktig i sitt prosjekt. Vi synes det er viktig at kundene
våre er engasjerte og delaktige i sitt prosjekt vi hjelper de med.

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

Ring 48 300 500
og få GRATIS befaring!

I mai 2019 startet vi en tømreravdeling som påtar seg små og
mellomstore oppdrag innen for rehabilitering, mindre tilbygg,
utskifting av vinduer/dører, etterisolering av vegger og tak med ny
kledning.

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.

GARASJEPORTER

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.

Løxaveien 17, 1351 Rud

Tlf: 67 15 19 30
www.bbv.no

Retter som har Florentine i navnet sitt betyr at de inneholder
godt med spinat. Dette er en superenkel middag. Grønnkål eller
mangoldblader er også godt i pastaretter.
Ingredienser til fire porsjoner

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

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

Pasta Florentine
med spinat og nøtter

300 g fullkornpasta
2 båter hvitløk
3 sjalottløk
2 ss olje
400 g vasket frisk spinat
2 stilker stilkselleri (stangselleri)
2 dl matfløte
1 dl av pastavannet
¼ ts revet muskatblomme
80 g smaksrik og fast hvitost
4 ss hakkede hasselnøtter
Salt og pepper

Fremgangsmåte
1. Kok pastaen som angitt på pakken. Bruk gjerne fullkornspasta.
2.	Finhakk hvitløk og sjalottløk. Fres det blankt i olje i varm panne,
ca. 2-3 minutter.
3. Skjær stilkselleri i tynne skiver.
4. Vask og tørk spinaten.
5.	Ha spinat og stilkselleri i pannen. Rør om og fres til spinaten
faller litt sammen. Det går fort.
6. Ha på matfløte og litt av pastavannet. Kok opp.
7. Smak til med revet muskatnøtt, pepper og evt. litt salt.
8. Bland forsiktig med ferdigkokt pasta.
9.	Server med hakket hasselnøtter og et godt dryss av revet
parmesan eller annen fast hvitost.

TIPS

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.

•

fint kan
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d
utvide me ere godt brød ved
rv
du kan se
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•	Les grundig igjennom tilstands
rapporten og salgsoppgaven, for å
sjekke at det ikke er feil eller misforståelser. Avhendingsloven og forskriften
om tilstandsrapporter krever at opplysninger skal gis i klart og tydelig språk!
•	Hvis du er usikker på om noe er
relevant eller om informasjonen er
tilstrekkelig, bør du ta det opp med
eiendomsmegler og den bygningskyndige, før informasjonen blir publisert!
•	Jo mer du opplyser, jo mindre risiko er
det for at kjøper vil klage til deg etter
salget. Spør hvis du lurer på noe – før
informasjonen blir publisert!

Viktige punkter du bør passe
på som kjøper:
•	Les tilstandsrapport, eiendomsmeglers beskrivelse i salgsprospektet og
selgers egenerklæring nøye.
•	Du kan ikke klage på forhold som du
har fått opplysninger om i tilstands
rapporten, i salgsoppgaven eller på
andre måter.

Endringer i Avhendingsloven
Avhendingsloven regulerer kjøp og salg
av bolig. I mange år har det vært rom for
tolkning av ansvarsforholdet som gjelder
kjøp og salg av bolig. Det litt uavklarte
ansvarsforholdet har gitt rom for konflikter og med hensikt på å redusere antall
klager i forbindelse med boligsalg, vedtok
Stortinget i 2019 en ny avhendingslov.
Loven trådte i kraft første nyttårsdag i år.
I den forbindelse vil vi beskrive hovedpunktene i endringene og fortelle hvilken
betydning det har for de som tenker å
selge eller kjøpe ny bolig. Den nye loven
forsterker insentivet om at selger bør innhente en tilstandsrapport fra takstmann.
Den nye loven setter dessuten høyere krav
til tilstandsrapporten.
•	Dersom det innvendige bygnings
arealet er mindre enn beskrevet, vil det
regnes som en mangel dersom avviket
utgjør mer enn 2 % eller mer enn
1 kvadratmeter.
–	Arealet skal være opplyst av selger
eller takstmann.

•	Det er ikke lenger mulig å selge eiendom med klausul «as is / som den er».
Eiendommen har en mangel dersom
kjøperen ikke har fått opplysning om
forhold ved eiendommen som selgeren kjente eller måtte kjenne til og som
kjøperen hadde grunn til å regne med
å få.
–	
Selger står ansvarlig for alle forhold,
selv de skjulte. Risikoen gjør at det
lønner seg for selger å få tak i så mye
informasjon om boligen som mulig
og gi det til kjøper i forkant av salg.
•	Kjøper må selv dekke tap og kostnader
opp til 10 000 kroner. Dette er en slags
egenandel (egenrisiko) for kjøper der
selger er ansvarlig. Denne beløpsgrensen får altså bare betydning for
utmåling av prisavslag eller erstatning
dersom eiendommens tilstand ikke
tilsvarer det som følger av avtalen.
•	Boligen skal dessuten vurderes ut
fra blant annet type, alder og synlig

t ilstand. Det vil si at kjøpere kan ha
mindre forventinger til eldre boliger
enn til nye boliger. Det kan være
skader eller feil som ikke er beskrevet,
men som selger likevel ikke kan holdes
ansvarlig for.

Viktige punkter du bør passe
på som selger:
• Gi god og riktig informasjon!
•	Sørg for å dokumentere boligens
tilstand med en godkjent tilstands
rapport.
•	Fyll ut egenerklæringen etter beste
evne. Egenerklæringen er et viktig
grunnlag for den bygningskyndiges
videre undersøkelser og vurderinger,
og for boligselgerforsikring om du
ønsker det. Feil eller mangelfull utfylling av egenerklæringen kan medføre
ansvar for deg i form av regress eller
avkortning av eventuell boligselger
forsikring.

•	Se på tilstandsgrad og anslått utbed
ringskostnad for å danne deg et bilde
av hva du må regne med av kostnader
og eventuelle arbeider på boligen
fremover. Husk at en anslått kostnad
ikke er det samme som faktisk kostnad.

•	Merk også at anslått utbedringskostnad bare er utbedring av konkrete avvik, etter den standarden som boligen
har. Oppgradering til dagens standard
kan koste mer. For eksempel å bytte
fra gulvbelegg til parkett eller å etter
isolere for bedre energibesparelse.
•	Gjør en vurdering av boligens alder,
tilstand og type. I en eldre bolig kan
det være avvik som ikke er beskrevet, men som du ikke kan klage på til
selger. Å kjøpe en brukt bolig er ikke
det samme som å kjøpe en ny bolig.

Tilstandsrapporten – større krav
til takstmannens rapport
En tilstandsrapport beskriver boligens
tilstand samt skader eller avvik som den
bygningssakkyndige har funnet ved sin
undersøkelse.
Den bygningssakkyndige vurderer boligen
ut fra hva som kan forventes av en bygning på samme alder og type. Vurderingen gjøres i hovedsak opp mot hvordan
det var vanlig å bygge og de reglene som
gjaldt da boligen ble oppført.
Forhold som er vanlige for bygningens
alder, slik som slitasje og forringelse etter
normal bruk, vil sjelden være noe du som
kjøper kan klage på.
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Noen bygningsdeler og rom omfattes ikke
av minimumskravet til hva en tilstands
rapport skal inneholde. Dette gjelder
blant annet tilleggsbygg slik som garasje
og andre frittstående bygninger, støttemurer, etasjeskiller og utvendige trapper.
Som selger kan du be om at disse
vurderes av den bygningssakkyndige og
tas med i tilstandsrapporten. Slik får du
formidlet relevant informasjon til kjøper
på en trygg måte. Det gir deg som selger
lavere risiko for å motta klage og krav fra
kjøper.
ABBL Eiendomsmegling benytter i
hovedsak tilstandsrapport fra to lokale
takstfirmaer, Takstsenteret og TEK-Norge.
Erfaringsmessig har disse firmaene levert
svært gode og grundige rapporter over
lengre tid og tilpasser sine rutiner etter
endringene i avhendingsloven.
Boligbyggelaget vil inngå rabattavtale
med disse leverandørene, slik at vi kan
sikre beboere / medlemmer korrekte
salgsrapporter i henhold til lovendringene.
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INTERIØR-nytt

Tekst og foto: Hilde Bringsli

Grønn fornyelse
Framtiden i våre hender slår fast at én av tre husstander i Norge går i gang med
å pusse opp boligen hvert år og vi bruker rundt 80 milliarder kroner på det.
Dette tilsvarer grovt regnet et klimagassutslipp på 1,7 millioner tonn CO2 i året.
Tiden er inne for grønnere vedlikehold og oppussing av boligene.
Ny tapet over kjøkkenbenken har gitt rommet en enkel, men fin fornyelse

1. Vær fornøyd med det du har,
fokuser på vedlikehold

Ifølge Prognosesenteret kunne vi redusert pengeforbruket knyttet til boligene våre med ca. femti
prosent hvis vi hadde konsentrert oss om kun
vedlikehold. De fleste av oss vil nok fortsette å pusse
opp, men vi kan kanskje gjøre det i litt mindre skala
og litt «grønnere»?

2. Fornye det du har

Hvis du ønsker fornyelser, vurder om du kan dekke
behovet ved å gjøre små endringer som for eksempel å male om gamle møbler, bytte ut tekstiler eller
ominnrede. Sistnevnte kan faktisk gjøre stor forskjell.
Benytt også finn.no til å kjøpe og/eller selge brukte
møbler m.m. Selv om gjenbruk er in, er det fortsatt
mulig å gjøre gode bruktkjøp på nett. Er du på jakt
etter noe spesielt, legg inn søk så øker sjansen for
at du får tak i det – først.

3. Gi rommet et løft med (flere)
grønne planter

Er du glad i grønne planter, kan du kanskje kjøpe
flere, og gjerne gå for én eller flere store som vil gi
et vesentlig bidrag til innredningen og atmosfæren.
Fordelen med å ha flere grønne planter er at de
også bidrar til et godt inneklima.

4. Slip, mal eller gjenbruk gammelt gulv

Ønsker du nytt gulv for eksempel i stuen, kan du i
stedet for å kjøpe nytt, slipe ned det gamle og male/
beise det. Begge deler gir et flott resultat. Gulv i
rom med litt røff bruk, som for eksempel kjøkken
og barnerom, holder seg finest over tid hvis det blir
slipt og lakket/beiset.

Hvis du bestemmer deg for å kjøpe nytt gulv, vurder
om du kan bruke de gamle materialene et annet sted
i boligen. Brukte gulvplanker av god kvalitet kan for
eksempel bli til en hylle, et lite bord eller en blomsterkasse.

8. Puss opp med farger du tror du vil like lenge

5. Ny-gammelt kjøkken

9. Skaff deg inspirasjon og kanskje litt hjelp

Nordmenn elsker å pusse opp kjøkkenet. Det kan vi
fint gjøre uten å totalrenovere. De fleste fronter kan
males. Et annet alternativ er å bytte ut skapfrontene og
beholde stammene. Hvis det ikke er aktuelt å beholde det du har, kan du vurdere å selge det på finn.no.
Brukte kjøkken av kjent merke er salgbare, så sant ikke
kvaliteten er dårlig.

6. Velg møbler med lang levetid

For mange er pris en vesentlig faktor når de handler
møbler. Men det som kan virke som et smart og rimelig
valg der og da, er kanskje ikke smart på sikt, verken
økonomisk eller miljømessig. Møbler av god kvalitet
har som regel lenger levetid enn rimeligere alternativer.
Sannsynligvis blir også terskelen høyere med tanke på
«bruk og kast». Hvis du skal handle inn nye møbler, velg
treverk fra arter med kort livssyklus i naturen, som for
eksempel bjørk og osp, og følg leverandørenes råd for
jevnlig vedlikehold, slik at levetiden blir lengst mulig.

7. Kjøp miljømerkede produkter

I dag finnes det en rekke miljømerkinger og sertifi
seringer på alt fra maling, beis, gulv, treverk, møbler,
gardiner m.m. Svanemerket kjenner de fleste til, og er
en god forsikring mot at maling, lakk, lim, gulv etc. ikke
inneholder miljø- og helsefarlige kjemikalier. Det finnes
flere miljømerkinger, så sett deg inn i disse før du
handler.

Når du skal pusse opp, tenk nøye gjennom hvilke farger du tror
du kan leve med over tid. Går du for farger som er trendy, men
som du ikke nødvendigvis føler deg helt komfortabel med, kan
det fort bli fristende å bytte ut. Det er lite bærekraftig.

Trenger du inspirasjon til hvordan du kan fornye hjemmet på
en enkel og miljøvennlig måte, kan du for eksempel gjøre søk
på nett, på Instagram eller Pinterest. Men kanskje enda bedre,
ta kontakt med en interiørarkitekt. Det som gir deg en kostnad
der og da, kan fort lede til gode, smarte og spennende løsninger, som gjør at du sparer penger i den andre enden.
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Finn løsningsordet til bildet og vinn glassvase fra Finn Schjøll
Send løsningsforslag innen 1. februar 2022 til: hme@abbl.no og bli med i trekningen.
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.

Løsning kryssord ABBL Nytt nr. 3 - 2021

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 Hanne Wollebæk
fra Eiksmarka, vinner av kryssordet
i ABBL Nytt nr. 3 - 2021 og vase fra
Finn Schjøll.

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

Velg inn strømmetjenester som
discovery+, HBO Max og Viaplay
i poengpakken med Telenor T-We

ESPERVIK DESIGN

Husk at du med T-We kan bytte innhold og strømmetjenester
så ofte du vil på telenor.no/minesider

