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LEDER

Jeg vil, etter generalforsamlingen i år
slutte i ABBL, etter mange års deltakelse på forskjellige områder. Litt lenger
ut i bladet er det en presentasjon av ny
daglig leder i ABBL, Kristin Birch-Aune
Kongsrud. Jeg benytter derfor anledningen til å takke for meg, etter drøyt
38 år sammen med ABBL.
Jeg begynte i januar 1984 som «driftssekretær» i daværende Bærum Boligbyggelag. Søren Pedersen var sjefen
og kontoret lå på Bekkestua. I 1986
var jeg blitt «driftssjef», som innebar

Sommeren 1987 sluttet jeg i BBL for
å begynne som advokatfullmektig
i Oslo. I oktober samme år åpnet
boligutstillingen og alt ble ferdig
i tide. Så kom «Black Monday»,
børskrakket i 1987. Virkningen i
boligmarkedet kom et halvt år senere,
våren 1988. For BBL ble det en stor
utfordring. Boligutstillingen skulle
vare til 1. juni 1988 og først da kunne
BBL selge boligene. Selv om
boligene ble solgt, ble dette en
økonomisk katastrofe for BBL.
Omtrent samtidig ble jeg forespurt
om jeg kunne tenke meg å stille til
valg i styret til BBL. Jeg takket ja til
det, uten å vite hva det skulle innebære av løpende krisehåndtering.
Med stram styring fra Søren Pedersen

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.
Har du mottatt dette bladet, men ikke medlemskort? Det betyr at du ikke er personlig
medlem av ABBL, men får tilsendt bladet fordi du bor i en bolig hvor ABBL er forretningsfører.
Ønsker du å bli personlig medlem, eller gi bort et gavemedlemskap?
Innmelding koster kr 675,- (kr 300,- i andelskapital og kr 375,- årskontingent).
Ungdom under 23 år betaler kun andelsbeløpet kr 300,- ved innmelding og h
 ar
kontingentfritak til det året de fyller 23 år. Vi gjør oppmerksom på at ungdoms
medlemskap ikke kan overføres i den perioden det er kontingentfritak.
Bare personlige medlemmer av ABBL kan benytte seg av medlemsfordelene.
Se vår hjemmeside: www.abbl.no eller ta kontakt på tlf. 67 57 40 00.

og god hjelp fra andre, ble resultatet av
Boligutstillingen at BBL overlevde, men
med flere millioner i «negativ egen
kapital». Vi kunne leve med det fordi BBL
gikk med overskudd på driften, men nye
byggeprosjekter kunne vi ikke ta.
Etter et par år med stram drift i BBL, kom
tanken opp om en sammenslåing med
Asker Boligbyggelag. Asker Boligbyggelag var i motsatt situasjon av Bærum Boligbyggelag, de hadde positiv egenkapital,
men gikk ikke med overskudd på driften.
Jeg ble forspurt fra styret om jeg, sammen
med Søren Pedersen, kunne forhandle
på vegne av BBL. Asker Boligbyggelag var
representert ved Håvard Tveitane og Hans
Kristian Krog.
I 1993 ble fusjonen Asker og Bærum
Boligbyggelag en realitet. Dette var den
første boligbyggelagsfusjonen i Norge.
Nytt kontor ble etablert i Sandvika, Søren
Pedersen var direktør og Einar Venold ble
styreleder.
Fordi Venold allerede året etter skulle
flytte til USA, ble jeg forespurt om å stille
som ny styreleder. På generalforsamlingen
i 1994 tiltrådte jeg som styreleder i ABBL,
og i den posisjonen ble jeg sittende til
generalforsamlingen 2014.
I begynnelsen var det fortsatt nøkternhet
som preget selskapet, men så smått had-
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de vi fått opparbeidet positiv egenkapital
og kunne begynne å tenke på prosjekter
igjen. Først i liten skala, første prosjekt
besto av bare 14 enheter. Vi fikk imidlertid
fart på skuta igjen og var snart involvert
i det ene prosjektet etter det andre.
Fordi prosjekter var en kritisk økonomisk
faktor, ble jeg som styreleder i ABBL også
involvert i prosjektselskapene. Det var en
lærerik tid.

vi snakker om, pr. i dag ca. 55 000
leiligheter, med en ambisjon om
å vokse til over 100 000 leiligheter.

I november 2014 ble jeg ansatt igjen
og fra 1. januar 2015 tiltrådte jeg som
ny d
 aglig leder, etter Søren Pedersen.

ABBL sitter i dag med en egenkapital
på nesten kr 120 mill. og har nå også
god likviditet. Det betyr at vi i løpet av
de kommende årene vil kunne legge
ut flere prosjekter som vi har jobbet
frem gjennom lange reguleringsprosesser. I flere av disse prosjektene vil det
komme en god andel ungdomsleilig
heter til svært gunstige priser – som vil
bli tilbudt lokal ungdom.

I 2020 feiret ABBL sitt 75-års jubileum.
Det ble en litt amputert feiring, preget av
Covid-19 restriksjoner. Det er imidlertid
ikke så mange bedrifter som kan feire en
så lang historie, og vi er ganske stolte av
at vi i denne perioden har kunnet tilby
ca. 5 000 nye boliger til våre medlemmer.
De seneste årene har vi, foruten å utvikle
eiendomsprosjekter, også vært involvert
i en del andre typer prosjekter. Sammen
med BORI (Boligbyggelaget på Lillestrøm)
og NBBO (Boligbyggelaget i Drammen)
har vi etablert flere samarbeidsselskaper.

Sammen med BORI og NBBO har vi
også etablert BoligBanken, som allerede etter 12 uker drift er blitt en suksesshistorie.Vi har i tillegg flere andre
spennende samarbeidsprosjekter som
vil bli rullet ut i løpet av neste år.

Vi har forholdt oss trofast til grunnidéen
til de som i sin tid stiftet både Bærum
og senere Asker Boligbyggelag, og vi vil
fortsette å levere boliger og den beste
boligforvaltningen til våre medlemmer
og kunder.
Takk for meg!

Vi har etablert selskapene BoligFaktura
og BoligInkasso, som tar seg av faktura
håndteringen og inkasso for alle tre bolig
byggelagene og etter hvert også andre
kunder. Det er et anselig volum 

Jeg ønsker Kristin Birch-Aune Kongsrud
alt hell på ferden videre.

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
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Ta kontakt for tilbud på boligforvaltning, telefon 67 57 40 00
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Kristin Kongsrud
er ny leder for ABBL
Det er en kunnskapsrik og erfaren leder som denne våren blir
daglig leder i ABBL. Vi møter en dame som er svært positiv
og spent på oppgaven som står foran henne.
Kristin Kongsrud har ledet eiendoms
avdeling i den svenske storbanken SEB.
Hun har et stort engasjement for bolig
utvikling, men det er også personlige
grunner til at hun ønsket jobben som
daglig leder for ABBL.
– Interessen for boligutvikling startet da
jeg som 21-åring fikk sjansen til å investere
i min egen leilighet på Bærums Verk, godt
hjulpet av blant annet av et langt ABBL-
medlemskap og gunstig Husbankfinan
siering. Jeg fikk en loftsleilighet i et veldig
attraktivt prosjekt på boligutstillingen;
«Bygg for Fremtiden», på Sleiverud ved
Bærums Verk. Jeg hadde mange fine år i
den leiligheten og ble boende på Bærums
Verk i mer enn ti år, sier Kongsrud.
Kongsrud har lenge hatt et hjerte for
bransjen og eiendomsutvikling og tar
fatt på oppgaven med stor ydmykhet
og glede.
– Som et av landets eldste boligbyggelag,
har ABBL lange og stolte tradisjoner.
ABBL har mange dyktige medarbeidere
med god kompetanse innen bolig
utvikling, megling og forvaltning. De
har også etablert et godt forretnings
samarbeid med andre boligbyggelag,
sist Boligbanken, som yter lån til sameier
og borettslag. Det synes jeg er
spennende, sier Kristin Kongsrud.

◀ Kristin Kongsrud trives godt på Bærums Verk.
Her står hun ved Bård Breviks skulptur, Human
Tubes He & She.

Det å være med å utvikle videre det
oppdraget vi har overfor medlemmene
og å bidra til at medlemmene får innpass
i boligmarkedet og gode hjem i nær
områder, er en givende oppgave.

mer utfordrende periodene, som bank
krisen på 90-tallet og finanskrisen tidlig på
2000-tallet, som har vært spesielt lærerike.

Som bærumsboer og tidligere askerboer,
har jeg gjennom årene fulgt ABBLs engasjement og tydelige stemme i samfunnsdebatten. Jeg ser frem til å videreføre mye
av det gode arbeidet som avtroppende
leder har medbragt sammen med de
ansatte.

Å lede en stor organisasjon under
pandemien har gitt meg en ny dimensjon
som leder og vist hvor viktig den løpende
kommunikasjonen både med ansatte og
samarbeidspartnere har vært, for å klare å
lede gjennom ukjent farvann. Å jobbe mer
digitalt har også vist seg å være imponerende effektivt og har vært helt avgjørende for å holde hjulene i gang for mange.

Verdifull bakgrunn

Veien videre

Kristin tar med seg solid erfaring til ABBL,
sist som CEO for FUS AS, en av Norges
største barnehagekjeder. Før dette bygget
hun opp og ledet SEBs eiendomsavdeling
i Norge. Hun har vært involvert i mange
utviklingsprosjekter i sin tid i SEB, DnB
og Sparebanken NOR og kjenner mange
eiendomsaktører fra denne perioden.

Et lederskifte bringer ofte med seg noe nytt
og Kristin har med seg flere gode perspektiv som vil bidra til å bringe ABBL videre.

– I SEB var vi langt fremme innen grønn
finansiering og det var med på vekke min
interesse for eiendomssektorens betydning i et bærekraftig perspektiv.

– Min ambisjon er blant annet å bruke
min erfaring og interesse for en bærekraftig samfunnsutvikling til det beste for
medlemmene og ABBL. Dette er noe som
er viktig for meg – det å ta ansvar og at vi
alle er med å bidra der vi kan. For øvrig er
jeg opptatt av å etablere gode arenaer for
samarbeid, både internt i ABBL og med
dyktige eksterne samarbeidspartnere.

Jeg har fått prøve meg på mange interessante oppgaver i løpet av karrieren,
og vært så heldig å ha ansvarsfulle roller.
Det har vært morsomt å få være med
på de mange oppturene, men det er de

For meg er det viktig å jobbe godt med
mine medarbeidere og å gi menneskene
rundt meg gode muligheter for å lykkes,
og jeg ser frem til å være med å ta ABBL
videre!
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Sømløs lading hjemme
og langs veien

Smartlading
fra Mer

Nå har du som beboer lovfestet rett til
å kreve elbillading i både borettslag og
sameie. Hva med Smartlading fra Mer?

Med smart ladeløsning fra Mer får ditt
borettslag eller sameie et fremtidsrettet
ladeanlegg som sikrer rettferdig fordeling av
både strøm og kostnader.
Vi er totalleverandør og tar oss av hele
prosessen fra prosjektering og planlegging
til fakturering og drift av ferdig anlegg.
Vår ladeløsning er trygg og enkel i bruk for
både styret og deg som beboer!
Du kan enkelt bestille din egen ladeboks, så
tar vi oss av resten. I vår app og kundeportal får du full oversikt over egen lading
både hjemme og i vårt landsdekkende
ladenettverk.

15% rabatt på offentlig lading

Support 24/7

Få rabatt på all lading gjennomført i vårt
offentlige, landsdekkende ladenettverk.

Vi har døgnåpen kundeservice – hele
året.

Dynamisk lastbalansering

Enkel fakturahåndtering

Sikrer optimal kapasitet til ladeanlegget,
samt rettferdig fordeling mellom
ladende biler.

Vi håndterer all fakturering og drift
av ladeanlegget.

For mer informasjon
Scann QR-koden eller
besøk mer.no/brl
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VI SKAL SNART BYGGE 30 NYE
UNGDOMSLEILIGHETER PÅ GULLHELLA I ASKER

Lei eller kjøp din egen bolig
på Gullhella i Asker!
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30 nye ungdomsleiligheter, fordelt på fire bygg, beliggende
på Gullhella i Asker skal snart ut for salg. Prosjektet får
leiligheter i størrelsen 42, 84 og 85 kvm med gode planløsninger.
I dette boligprosjektet kan du velge å enten eie eller leie din egen
bolig - alt ettersom hva som passer deg best. I første omgang er
det de 14 boligene som skal selges du kan melde din interesse for.
Utleieboligene vil annonseres ved et senere tidspunkt.
Gullhella ligger i nærheten av offentlig kommunikasjon med buss
eller tog fra Gullhella stasjon, ca. 5 min. gange. Skoler og barnehage
ligger i nærmiljøet og nærmeste barneskole er Blakstad. Matbutikk
og ikke minst marka er i umiddelbar nærhet.
Det er flotte rekreasjonsmuligheter sommer som vinter. Skiforeningen

arrangerer skiskole på Eidsletta hver helg for barn i alle aldre om
vinteren. Like ved boligprosjektet går det lysløype til Vardåsen skisenter m.m. Dette er et prosjekt i regi av stiftelsen Ungdomsboliger i Asker
(UBA) i samarbeid med ABBL.

Meld din interesse til Stian Nyblin-Austgulen
på e-mail: sna@abbl.no

PS: Meld intere
sse
til Stian

ABBL i samarbeid med:

Stiftelsen Ungdomsboliger i Asker (UBA)
STIAN NYBLIN-AUSTGULEN
Mobil: 932 17 120, Mail: sna@abbl.no
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Oversikt over boligprosjekter
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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.

Silurveien
Sentralt beliggende på Ullern, planlegger vi sammen med
samarbeidspartner Backe Prosjekt, å bygge 150 nye leilig
heter. Byggene får tiltalende arkitektur som er godt integrert
i terrenget. Mellom byggene blir det etablert familievennlige
og vakre uteområder.

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 familie
vennlige rekkehus over to plan. Leilighetene planlegges med heis, garasje og enkelt vedlike
hold. På Øvre Båstad Gård skal det bli godt å bo for både unge, barnefamilier og for 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, som vil si 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 kan legges ut for salg. Vi jobber aktivt med å utvikle prosjektet
videre sammen med vår samarbeidspartner Backe Prosjekt AS.

Området er allerede et trivelig bo-område, med flotte tur
muligheter 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.

Elnes
Solrikt og i naturskjønne omgivelser, nær Vollen, er et nytt boligområde under utvikling. Planene innebærer omkring 200 leiligheter i lavblokk, 10 hyggelige rekkehus og omkring 20 rimeligere
etablererboliger for unge voksne. Det planlegges et hyggelig
boligområde med variert bebyggelse og boliger i alle størrelser.
En ny gangvei sørger for at det kun er 5 minutter gange til Bjerkås
senter og det er gangavstand til Vollen sentrum. Buss og Vollen
båten sørger for gode transportmuligheter.
Leiligheter og rekkehus med småhuskarakter vil bli organisert
rundt flere, koselige tun.

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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ILOQ
– et digitalt låsesystem,
helt uten batterier!
iLOQ 5-serien er et
fleksibelt og programmerbart låssystem som
lar kunden velge hva
slags «nøkkel» de ønsker
å bruke: digital nøkkel,
mobilnøkkel,
nøkkel-FOB
eller bare
en kode.

VIL DU VÆRE MED OG STYRE ABBL?
ABBL søker kandidater i ulike roller til valgene i 2022
Om oss:
Asker og Bærum Boligbyggelag har i overkant av 18 500 medlemmer. Det som
samler oss mest, er vår felles interesse for boligforvaltning og boligutvikling.
Medlemmene våre og aktiviteten i laget gjør at vi er en svært betydelig aktør
innen boligsektoren på Østlandet.
ABBLs generalforsamling avholdes digitalt i juni 2022.
Valgkomiteen ønsker forslag til kandidater, senest innen 22. mars.
Alle verv krever at du er medlem av ABBL.

PORTTELEFON OG
ADGANGSKONTROLL

Funksjonstiden er to år for faste medlemmer, ett år for varamedlemmer.
Styret avholder 10–12 møter per år. Møtene avholdes i ABBLs lokaler i Sandvika
eller som videomøter på Teams. Representantskapet har 4–5 møter per år. Verv
og møter blir honorert i henhold til generalforsamlingens vedtak og utbetales
som ett beløp etter dette.

Hvem vi ser etter:
POSTKASSER

ASSISTENT PARTNER AS

LEVERANDØR AV
ELEKTRO- OG LÅSESMEDTJENESTER

Er det deg vi ser etter, eller kjenner du noen som burde søke?
For å vise din interesse ber vi deg sende din CV og en kortfattet søknad
til leder av valgkomitéen:

DØRAUTOMATIKK

KONTAKT OSS PÅ TEL. 48 10 11 00

Petter Sørensen petter@avt.no
snarest og senest innen 22. mars 2022.
Merk din søknad ved å skrive rollen du ønsker å vise interesse for.

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

Vi ser etter deg som har nye idéer og som har et brennende ønske om å gjøre
ABBL i enda bedre stand til å møte medlemmenes behov i boligmarkedet. Videre
ønsker vi at du har erfaring fra ledelse- og/eller styrearbeid, i tillegg til erfaring
eller interesse for boligutvikling og forvaltning.

For valgkomiteen i ABBL
Petter Sørensen

Drammen – Oslo
Sarpsborg – Stavanger
assistentpartner.no
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Hvordan senke
strømutgiftene?
Strømkrisen ble kastet på det norske folk på sensommeren i fjor.
Dette er en «krise» som kan vare over tid. E
 uropa, og særlig
Tyskland, er rigget for kraftunderskudd. Vi må regne med dyr strøm
om vi ikke er heldige med svært mye nedbør til magasinene og
samtidig helst mye vind i resten av Europa. Hvor mye myndighetene
vil kompensere er usikkert.

Så hvordan kan man spare strøm?
Et lyspunkt er at Enova nå har kommet
med bedre støtteordninger for energiøkonomisering (ENØK) for eneboliger,
borettslag og sameier. Vi anbefaler en titt
på Enovas sider for å se hva man kan søke
om støtte til.

– Det er flere som har gitt oss tilbake
melding på at de har hatt merkbart
utbytte av å oppgradere vinduer og
fasader, både på strømregningen og
opplevelsen av inneklima, forteller teknisk
rådgiver Svein-Erik Nielsen i ABBL
Rehabilitering.

ABBLs avdeling Rehabilitering har bistått
mange boligsameier/borettslag i rehabiliteringsprosjekter og kan også gi råd om både
utbedring og tilgjengelige virkemidler.

– Det er viktig å få en skikkelig faglig
vurdering på hva som bør gjøres, sånn at
man ikke sitter igjen med en regning på
bytte av vinduer samtidig som det fortsatt
lekker kald luft gjennom veggene, sier
Nielsen.

En oppsummering av hva
som kan være lønnsomt
Oppgradering av bygningskropp
Et klassisk tiltak som bidrar til å få ned
forbruket, er å etterisolere yttervegger
og bytte gamle vinduer. Det er ikke alltid
nødvendig å bytte begge deler, men
dersom det trekker kald luft gjennom
veggen, holder det ikke å bytte vinduene.

Smart strømstyring
Typisk for strømprisene er at vi får topper
i perioden når alle kommer hjem og setter
på middagen samtidig. Da kan det lønne
seg å legge de mest strømkrevende
aktivitetene til andre tider av døgnet.
Et såkalt «laststyringssytem» vil kunne
dempe effekten av dette. Man kan blant
annet midlertidig slå av varmtvannsbereder og ladesystemer i garasjen i perioder
der strømmen er på det dyreste, slik at
disse slår inn på andre tider og skaper en
bedre balanse i strømforbruket. Dersom
berederen allikevel skal byttes, kan det
lønne seg å vurdere en såkalt «smart
bereder», som gjør det mulig å styre
vannvarming etter belastning eller
tidspunkt.

Varmevekslere, balansert ventilasjon
Systemer for varmevekslere, eller gjen
vinningsanlegg for ventilasjonsluft, er et
godt tiltak som bidrar til strømsparing.
Luften som suges ut av boligen avgir
varme til den kalde friske luften som
kommer inn i boligen. På den måten
beholdes varmen i huset. Det finnes også
løsninger for gjenvinning av varme fra
avløpsvann/gråvann.

vis de store sameiene er oppvarming av
varmtvann en stor strømutgift og det kan
være mye å spare. Varmt vann egner seg
for øvrig godt til systemer for vannbåren
varme i gulv eller radiatorer.

Enova gir støtte til energikartlegging
og energiråd til borettslag og sameier.
Støtteapparatet er nå vesentlig styrket.

Solfangere er en mer direkte måte for
direkte oppvarming av vann, uten å gå via
strøm. Dette kan være særlig effektivt om
man allerede har vannbåren varme.

Har du sjekket strømleverandøren din?
Tjenestetorget.no hjelper deg med å
sjekke hvilken strømleverandør og hva
slags avtale som er best for din bolig
og ditt strømforbruk. Det er gratis og
uforpliktende å motta tilbud og du får
hjelp til å bytte til den gunstigste
leverandøren/avtalen.

Varmepumper
Varmepumper er et annet godt grep for å
redusere strømforbruket. Vi ser eksempler
på borettslag som har mer enn halvert
strømforbruket ved å installere dette.
I forbindelse med lovpålagt utfasing av
oljefyr har flere boligselskap boret etter
bergvarme. Dette brukes også med god
effekt i nye byggeprosjekter. Termisk
varme forutsetter at man har et system for
distribusjon av vannbåren varme og har
derfor egnet seg særlig godt for bolig
selskaper som har skiftet ut sin gamle
oljefyr med radiatorer i leilighetene.
Også vanlige luft til luft varmepumper
kan gi betydelig besparelse.

Tips til lavere strømutgifter
for husstandene

Har du varmelekkasjer?

Generelt om tiltakene

Solceller

Tiltakene må tilpasses det enkelte
borettslag eller sameie, etter behov og
muligheter. Det er gjerne en kombinasjon
av tiltak som vil gi best resultat. Sørg for å
ta beslutningene på best mulig grunnlag
og trekk inn noen med fagkompetanse,
slik at tiltakene blir mest mulig optimale.

Kan gi betydelig redusert strømforbruk,
men løsningen kan være avhengig av
husets utforming og eieform. Strømmen
kan benyttes på mange måter. I eksempel-

ABBLs avdeling for Rehabilitering kan gi
råd og er spesialister på innhenting av
tilbud og oppfølging av prosjekt.

Om du bor i en litt eldre bolig, kan det
være penger å spare på å sjekke vinduer
og dører. Veldig ofte lekker det kald luft
inn og det finnes både små og større tiltak
som kan tette varmetapet. Den enkleste
løsningen er tetningslister som du kjøper
for en billig penge. De er lette å skifte
selv.

Færre watt og LED pærer
Hvor mange watt trenger du egentlig?
Jo flere watt desto mer energi trenger du.
En dimbar pære gir mulighet for å
regulere energibruken etter behov.
LED-lyspærer bruker mindre strøm, varer
lenger og blir ikke overopphetet ved lang
tids bruk.

Vask og tørk
Utvid brukstiden på klærne, ikke alt
trenger å vaskes etter én dags bruk. Det
kan også være penger å spare på å vaske
på tider av døgnet når strømprisen er
lavere. Tørketromler er energikrevende,
og det kan være penger å spare på å
tørke på stativ. Det er også snillere for
tøyet og gir klærne lengre levetid.

Fyre med ved
Vedfyring er det mange som har benyttet
seg av denne vinteren. En rentbrennende
ovn og tørr og god ved vil gi god besparelse til oppvarming. De gamle løsningene
kan fortsatt være nyttige.

Foto: johner.com
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Komplett
infrastruktur for lading

kr 0,-

*
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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 fiber med
Altibox TV og internett fra Viken Fiber, så installerer vi ladeinfrastruktur
kostnadsfritt.
Ved bestilling av minst 25 ladeplasser installerer vi ladeinfrastruktur
uten kostnader*, og beboere som har strøm fra Lyse kan bestille Smartly
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 du lurer på
om du får ti års garanti og kundeservice hele døgnet, så får du
selvsagt det også.

Høres dette bra

ut?

Send melding med navn på boligselskap til Snorre Steen
på 992 06 643, og få et godt tilbud. Du kan selvsagt
også ringe Snorre, eller lese mer på vikenfiber.no.
Tilbudet gjelder til og med 30. april 2022.

* Pris per parkeringsplass per måned. Gjelder montering av lader på vegg. Ti års avtale. Pris ekskl. mva.
** Pris per mnd i 36 måneder. Kr 20 500,- i kontantpris dersom du ikke er strømkunde hos Lyse. Priser inkl. mva.

2022
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Populært
å bo rundt
Sandvika by

Happy Feet på scenen til koreografi av
Rikke Finckenhagen Sandli. Foto: Leif Mats Eide
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Bærum
Kommune byr
på allsidig
underholdning

Sandvika har lenge vært et
knutepunkt med et bredt tilbud
til alle. Byen er i endring og det
er mye spennende som skjer,
både i forhold til byutvikling,
boligbygging, kulturliv og vei
nettet. Endringene betyr mye
både for besøkende og for de
som bor i og rundt Sandvika.
Kulturnatt Elvelangs. Foto: Tom Atle Bordevik

Det å få ny E16 under jorden har hatt stor
betydning for tilgjengelighet. Den gamle
motorveitunellen har blitt oppgradert
og er som ny. Den nye veien forbinder
Sandvika med Vestre Bærum på en god
måte. For alle som bor i områdene rundt
Sandvika, vil byens utvikling bety mye.
Generelt er det verdifullt å ha nærhet
til «alt», og som «nabo» til Sandvika vil
byutviklingen gi merverdi for mange.

Løft for området rundt Hamang
I områdene Hamangskogen og Hamang
terrasse, finner du attraktive leiligheter med nærhet til Sandvika, gangsti til
sykehusene, kort vei til gode turområder,
nærhet til ski-moro i Kirkerudbakken og
mange andre gode fritidstilbud. Kadet
tangen og Kalvøya er perler som er tilgjengelige for alle og verdsatt i området.
Hamang er et boligområde som har fått
et løft i forhold til bedre veisystem sam
tidig som det er etablert grøntområder
og gangbro mellom Sandvika og bolig
områdene. Det betyr mye, først og fremst
når man skal bo, men også i en kjøpsog salgssituasjon.

– Noe av det som er herlig med Sandvika,
er hvor kort vei det er fra sentrum til mer
landlige områder, mener eiendomsmegler
Rune Tretterud i ABBL Eiendomsmegling.
Han har jobbet mye med boligsalg i Sandvika og omegn, og kan fortelle at det er
flere gode boligområder i nærheten som
byr på både trivelige bomiljø og nærhet til
absolutt alt du trenger!

Nært men landlig på Valler
Rett over veien for Valler videregående
skole finner du borettslaget Solberg 2.
Boligene ligger fredelig til i en blindvei, litt
landlig, men samtidig med kun ti minutter
å gå til Sandvika. 97 leiligheter er fordelt
på lavblokker på tre til fire etasjer.
– Dette er hyggelige leiligheter, med
en god miks av 1 til 4 roms leiligheter,
noe som gir et godt og variert bomiljø
som passer for både enslige og familier,
forteller megler Rune Tretterud.
Boligene er godt ivaretatt og oppgradert
fortløpende. Det ble blant annet gjort en
mursteinsforblending på 2000-tallet, som

har gjort leilighetene varmere, noe de
fleste verdsetter i disse strømtider.
– Her kan du gjøre et godt kjøp og har du
et ABBL-medlemskap i lomma, kan det
sikre deg din neste bolig, mener Tretterud.

Sentralt og hyggelig på Dønski
Dønski har mye å by på og er blant annet
et fint boområde for barnefamilier. Det er
kort vei til skoler, idrettspark og transport.
Det er også kort vei til populære tur- og
skiområder, som Kolsåstoppen og Kirkerudbakken. Det går en hyggelig gangsti til
Sandvika og det er kort vei til Kolsås med
t-bane og kjøpesenter og allsidige tilbud
på Rud.
– På Dønski finner vi blant annet Helgerud
Borettslag, som mange kjenner som de
gamle sykehusleilighetene. Leilighetene
ligger veldig fint til og er populære. Jeg
opplever at det er mange som ønsker å
bo her, forteller Rune Tretterud, som har
meglet boliger her i en årrekke.

Også her gir medlemskap i ABBL deg en
verdifull fordel når du skal sikre deg din
neste bolig!

Gode medlemstilbud i Sandvika
De fleste av våre lesere kjenner Sandvika
godt og vet om mange av kvalitetene
som finnes her. Som ABBL-medlem får
du flere gode medlemstilbud lokalt i
området. Blant annet 10 % rabatt på
Kanel nede ved elven i Sandvika, eller
10 % rabatt på vakre blomster hos Bærum
Blomsterdesign på «torget» over veien
for Sandvika Storsenter. Som medlem
får du denne våren også 25 % rabatt på
musikalen A
 nnie, som settes opp av BerMuDa Mini på Sandvika Teater til 5. april.
Sandvika er for øvrig et fantastisk sted å
oppleve kultur. Bærum Kommune byr på
allsidig underholdning i Bakgården og
arrangerer dessuten flere flotte aktiviteter,
som Kulturnatt Elvelangs og Sandvika Byfest i sommerhalvåret. Sandvika Folkebad
serverer god mat og drikke og gir både
nye og etablerte artister en scene sånn at
vi kan få de beste musikkopplevelsene.

Kontakt
Rune Tretterud
for en boligprat
Mobil: 415 50 092
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Balkonger fra Balco
– Et klimasmart
valg for fremtiden!
Balco har all kompetanse i
eget hus når det gjelder
balkongprosjekter.
Egen produksjon og
produktutvikling av alle typer
bærekraftige balkongsystemer
i moderne og effektive
lokaler i Sverige.
Ta kontakt med oss for
å komme riktig i gang!

www.balco.no

Let me
entertain you
Med Altibox får du lynrask fiber og
underholdningen du vil ha. Velg den tv- og
internettpakken som passer akkurat deg,
uavhengig av hva naboen velger!
Styret kan enkelt be om et tilbud, hvis du
som beboer spiller det inn.
Les mer på vikenfiber.no

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

Et balkongsystem med Balcos eget utviklede dreneringssystem CleanLine og ventilasjon VentTec.

Bergen

Balco AS
Lars Hilles gate 18
5008 BERGEN
Telefon 459 76 830

Oslo

Balco AS
Sandstuveien 60 A
1184 OSLO
Telefon 23 38 12 00

Trondheim

Balco AS
Pirsenteret
7010 TRONDHEIM
Telefon 902 36 179
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ABBLs råd til de som er
på vei inn i boligmarkedet
Asker og Bærum er blant de dyreste områdene i Norge
når det gjelder å finne seg et nytt hjem. 
Priser kan allikevel variere mye på ganske korte avstander
og det er mulig å finne sin drømmebolig innenfor budsjett,
dersom man følger noen punkter:

FORKJØPSRETT

2.	Finn ut hva slags bolig du ønsker og har behov for.
Størrelse, antall rom etc.
3.	Tenk over hvor du har lyst til å bo og hvilken reisetid
du er villig til å ha til og fra jobb/ studier/aktiviteter.
Prøv og vær åpen for nye områder, da du ofte kan
trives flere steder enn du først har sett for deg.
4.	Gjør deg kjent med boligene som er til salgs og
innenfor ditt budsjett.
5.	Gjør deg kjent med boligen og nabolaget før visning.
Les hele prospektet med tilstandsrapport og eventuelle tilleggsopplysninger, slik at du er godt forberedt
når du skal på visning. Vær systematisk og grundig
på visning, still spørsmål til megler før budgivning
dersom det er noe du ikke forstår eller er usikker på.
6.	Det som er tydelig beskrevet i en tilstandsrapport
eller andre salgsdokumenter, blir ditt ansvar. Dette
gjelder selv om du ikke har lest dokumentene. Derfor
må du lese rapporten og alle andre salgsdokumenter
grundig. Se på tilstandsgrad og anslått utbedrings
kostnad for å danne deg et bilde av hva du må regne
med av kostnader og eventuelle arbeider på boligen
fremover.

7.	Å kjøpe en brukt bolig er ikke det samme som
å kjøpe en ny bolig. 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.
8.	Eiendomsmegleren hjelper kundene med gjennomføring av kjøpet og gir deg veiledning om hva du skal
se etter, hvilket ansvar du har som kjøper og hvilket
ansvar selger har.
9.	Vær bevisst forskjellene ved om boligen selges
gjennom eiendomsmegler eller privat. Selges
boligen privat, må du selv undersøke reguleringsmessige forhold, heftelser, ferdigattest, mv.
Under enhver omstendighet bør oppgjøret skje via
eiendomsmegler/advokat.
10.	Som hovedregel må man på forhånd melde seg
på visning hos eiendomsmegleren. Under visningen
må man følge eiendomsmeglerens anvisning for
gjennomføring av en trygg visning.
11.	Du skal trives med boligen, men ikke bli mer forelsket
i beliggenhet og detaljer enn at valget gjøres innenfor prisrammen og dekker det behovet du faktisk har.
12.	I en eventuell budrunde, vær forberedt på konkurranse, men vær forsiktig med å gå utover prisrammen
din. Budet må være skriftlig og det er bindende. Gi
aldri et bud du ikke er sikker på å kunne finansiere.

Som medlem i ABBL har du forkjøpsrett til ca. 1 900 andelsboliger.
Disse blir utlyst på abbl.no hver mandag.
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– din viktigste medlemsfordel
Som medlem av ABBL
har du f orkjøpsrett
til ca. 1 900 boliger.
Forkjøpsretten kan benyttes
ved kjøp av andelsleilighet
i tilknyttede borettslag.
Ca. 30 prosent av leilighetene som u
 tlyses
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.

1.	Undersøk din økonomiske ramme. Innhent pris
vurdering av egen bolig hvis du skal selge og få på
plass tilbud om finansiering. Tidvis kan boligmarkedet være presset av sterk etterspørsel og begrenset
boligtilbud, noe som kan gi raskere salgsprosesser
og høyere salgspris enn det du forventer.

|

– 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

Anne Marie Nesse Knudsen
– tlf. 922 57 155
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Mer av dine
Favoritter

NYTT
MEDLEMSTILBUD
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Velg dine TV- og strømmefavoritter med
TV fra Telia. Bytt inn og ut så ofte du vil.

Solskjerming
til medlemspris
Vi har fått en ny samarbeidspartner, noe som gir ABBLs medlemmer 10 % rabatt på varer
til ordinær pris. I nettbutikken www.visor.no finner du et stort utvalg av plissegardiner,
rullegardiner, aluminium persienner, lamellgardiner og liftgardiner, i mange flotte farger.
Årets nyheter er våre nye fuktbestandige dobbeltekstiler til
plissegardiner, som vil kunne egne seg meget godt til bruk på
bla. baderom samtidig som de vil passe utmerket inn i andre
oppholdsrom og soverom!
Visor leverer kvalitetsprodukter til svært konkurransedyktige
priser, noe de oppnår gjennom direkte tilknytning til utvalgte
fabrikker.
Alle produkter lages etter mål og ansatte med opptil 30 års
erfaring er klare til å hjelpe deg. Gjennomsnittlig leveringstid
for de fleste produkter er 2-3 uker.
Er du usikker på tekstil, kvalitet, farger eller lignende kan du
enten kontakte Visor direkte på telefon 401 27 600, eller på
e-post kundeservice@visor.no. Der får du svar på dine spørsmål
og veiledning i måltaking, produktvalg og montasje. Send gjerne
bilder, produktønsker og mål, så hjelper de deg å finne gode
løsninger for dine skjermingsbehov.
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

Bor du i Asker eller Bærum kan du avtale besøk på Østre Aker Vei 24
B i Oslo, for å se modeller og tekstiler.
For pristilbud etter befaring og måltaking av Visor, tar de over
ansvaret for eventuelle feil eller mangler. Her må det derfor r egnes
med en liten prisendring i forhold til oppgitte nettpriser.
Som medlem i ABBL får du 10% rabatt i nettbutikken på ordinær pris.

Rabatt til ABBL-medlemmer:
•	Gratis befaring i Asker og Bærum ved bestilling
over kr 5 000.
•	10 % på alt av solskjermingsartikler ved bestilling
i nettbutikk med rabattkode ABBLMEDLEM2022
•	Profesjonell veiledning i måltaking, produktvalg
og montasje
• Gratis tekstilprøver levert hjem med posten
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ABBL ønsker nye følgere
velkommen på
Gir DEG
mulighet
til å utnytte
tiden når
strømmen
er billigst!

totalleverandør av bad

• RØRLEGGER
• TØMRER
• FLISLEGGER
• BUTIKK

Sjekk
ENOVAstøtten!

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!

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

Avfallsbrønn og
overflatecontainer

MolokClassic

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.

Metro undergrunnscontainer

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
Miljøfyrtårn be

drift

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.

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.

FØLG OSS PÅ

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

Ta kontakt for et meget
konkurransedyktig tilbud!

@abbl_degogditthjem

Telefon: 64 80 29 00
E-post: office@strombergs.no

SP_annonse_MolokDomino_185x121_3mmBleed_v1.indd 1

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.

11.08.2020 11.02
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Det er blitt
enda enklere
å være ABBLmedlem!

Få ditt medlemskort på mobil!
Vi har lansert en medlems-app, hvor du som medlem finner alle
medlemsfordeler, nyttig informasjon og det du ellers
måtte trenge om ditt medlemskap, lett tilgjengelig i lomma – alltid!

Slik blir appen

Slik får du tilgang til ditt digitale medlemskort:
1. Å
 pne kamerafunksjonen på din mobil, scann QR-koden
og åpne URL-adressen
2. Last ned og åpne appen: Joyn
3. Velg «Legg til» nederst i appens menyvalg.
4. Søk på «ABBL»
5. Velg «ABBL Partner».
Ditt digitale medlemskort skal nå vises!
For at du skal kunne logge deg på, må ditt mobilnummer eller din e-postadresse være registrert hos ABBL.
Dersom du ikke får logget deg inn, gå til abbl.no/Skjemaer og vi hjelper deg i gang.
Som medlem har du forkjøpsrett til brukte og nye boliger, les mer om flere medlemsfordeler på www.abbl.no

ABBLs medlems-app er lansert gjennom JOYN, en samle-app hvor du kan samle dine medlemskap og kundeklubber på ett sted. Med en slik digital plattform har vi som mål å oppnå en mer effektiv informasjonsutveksling og tettere kontakt med våre medlemmer, hvor hovedfokuset ligger på at hvert medlem skal få
mest mulig ut av sitt medlemskap. Vi ønsker at det skal være godt og enkelt å være ABBL-medlem!

Innboks
I din innboks vil alle dine meldinger og tilbud du
mottar fra oss være samlet. Det vil være her
du mottar meldinger om arrangementer,
nye rabattordninger og tilbud.

Medlemsinfo
Under «Medlemsinfo» 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.

Facebook og Instagram
Bli geleidet til ABBLs Facebookog Instagram-side for å følge oss
på sosiale medier.
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Last ned ditt digitale medlemskort på mobilen, så har du det lett tilgjengelig når du skal
handle.

BEGRAVELSE

BILKOSMETIKK

DEKK, FELGER, LAGRING

Akasien Begravelsesbyrå AS

MICROLAKK

Asker:

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

FARGEHANDEL

Dekk 1 Hvalstad:

FLÜGGER

Avd. Hvalstad:
Brusetsvingen 25, 1395 Hvalstad
Tlf. 479 36 995

Bærum:

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

www.bilkosmetikk.no
•	20 % rabatt på veiledende priser
inntil kr 2 000,–.

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

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

EIENDOMSMEGLING

•	20 % på maling, malerverktøy og tapet

ABBL Eiendomsmegling

Gjelder ikke tilbudsvarer

Uforpliktende samtale ved dødsfall
eller ved planlegging av egen gravferd.

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

Utstilling av gravmonumenter både i Asker
og Bærum.

Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer
og netto prisede varer

Bærum BlomsterDesign AS

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

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

Vestfjordgaten 4, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 54 13 47
•	10 % rabatt på kistedekorasjon.
Alle som bestiller dekorasjon
til samme begravelse er inkludert
i tilbudet om 10 % rabatt, så lenge én
er medlem.

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

Kinoveien 3, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 57 40 50
www.abbl.no

2022
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EMSK

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

Lakkskader med og uten bulker,
lakkforsegling og lakkfornying

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

L

Postboks 893
1306 BÆRUM POSTTERMINAL

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

Les mer om medlemstilbudene på www.abbl.no.

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

Ørnulf Wiig Installasjon AS

|

■

ABBL har fremforhandlet avtaler med lokale leverandører om rabattavtaler
for ABBLs medlemmer. Firmaene gir deg rabatt når du fremviser medlemskort
og legitimasjon. Rabattene gjelder ved kontant salg på vanlige utsalgspriser.

ELEKTRO

MED

ABBL representerer ca 1/4 av alle husstandene i Asker og Bærum.
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www.flugger.no

FLISER
Flisekompaniet
Oslo – Skøyen

Hoffsveien 9, 0275 OSLO
Tlf. 22 51 94 00

Flisekompaniet
Billingstad

FLYTTING / SØPPELTAXI
RYDD & FLYTT

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)

FØRSTEHJELP
Norsk Førstehjelp AS
kontakt@norskforstehjelp.no
Tlf. 951 39 090
Nettbutikk:
www.butikk.norskforstehjelp.no

NY
MEDLEMSFORDEL

Boligselskaper og medlemmer tilbys
rabatt på hjertestarter og livreddende
førstehjelpskurs.
• 15 % rabatt på hjertestarter
•	15 % rabatt på 3 timer livreddende
hjerte- og lungeredningskurs inkl. bruk
av hjertestarter for inntil 15 personer.

FORSIKRING

GLASS

OBS!
Svært gunstig innboforsikring!

Glassmester 1, avd. Bærum

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
• Innbo Ekstra: Kr 2 160*
Forsikringssum 2 000 000
* prisen gjelder i Asker og Bærum

• Innbo Ekstra: Kr 3 125**
Forsikringssum 2 000 000
** prisen gjelder i Oslo og resten av landet

Billingstadsletta 18, 1396 BILLINGSTAD
Tlf. 66 84 84 81

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

www.flisekompaniet.no
• 20 % på fliser og lim

Grunnpremie på kr 298 beregnes
pr. forsikringsavtale

Behjelpelig med tilpassing av fliser.

Egenandel ved skade er kr 4 000

(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
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RABATTER for ABBL-medlemmer

STEIN OG HELLER
S. Sigvartsen Steinindustri A/S

GLASS

LÅSESMED

PLANTER OG BLOMSTER

HADELAND GLASS

Låssenteret

Bærum BlomsterDesign AS

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

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.

KAFÉ

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

Kanel Bakeri

Det gis ikke rabatt på bestillingsvarer

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

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

MOBILTELEFON

Bærum Musikk- og Danseteater
Mini (BærMuDa mini)

Mobil Fikser’n

Billetter kan kjøpes i Bærum Kulturhus
Tlf. 815 11 777
www.baerumkulturhus.no
og i Sandvika Teater, én time før forestilling.
Familiemusikalen ANNIE
spilles i Sandvika Teater 31. mars–5. april.
Hverdager kl. 18.
Lørdag/søndag kl. 13 og kl. 17.
• 25 % rabatt på ordinær billettpris.
Max. 5 billetter pr. forestilling.
Les mer om forestillingen Annie
på side 36–37

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

MOBILT MINILAGER
Lagerboks AS

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

Vestfjordgaten 4, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 54 13 47
•	10 % på kjøp i butikk på alle
varer med ordinær pris.

Les mer om Bærum BlomsterDesign
på side 22 – 23.

St Hallvardsvei 23, 3414 LIERSTRAND
E-post: post@brbergem.no
www.planteborsen.no

2022

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

TAKSERING

VVS

Takstsenteret

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

Ringveien 3, 1368 STABEKK
Tlf. 67 12 41 12

Lommedalen Byggog Rørleggerbedrift AS (LBR)

www.takstsenteret.no

Settem Steinindustri A/S

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

• 10 % på ordinær pris for takstoppdrag

E-post: post@lbor.no
www.lbor.no

TRAFIKKSKOLE

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

Wright Trafikkskole Asker

www.sigvartsen.no

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

Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer
og netthandel

•	15 % rabatt på trafikkopplæring

SOLAVSKJERMING
Visor AS

Postboks 100 Økern, 0509 OSLO
www.visor.no
Visor tilbyr rullegardiner,
plissegardiner, lamellgardiner,
persienner LUX og liftgardiner.
Alle produkter lages etter mål.

NY
MEDLEMSFORDEL
Se side 25

• 10 % rabatt ved kjøp i nettbutikk.
Rabattkode ABBLMEDLEM2022
Rabatt kan ikke kombineres med andre
kampanjer.
•	Gratis befaring ved bestilling over
kr 5 000,-.
Gjelder Oslo, Asker og Bærum. Produktpris
på befaring vil være tilsvarende som ved
kjøp i nettbutikk, 10 % rabatt. Kan ikke
kombineres med andre kampanjer.

SPORT
Kirkerudbakken skisenter

Borkenveien 4, 1339 VØYENENGA
• 15 % rabatt på dagskort og kveldskort alle
hverdager.
Billetter kjøpes i bakken og gyldig
medlemskort må vises.

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
2.095
kr kr
2.160
3.030
kr kr
3.125

Grunnpremie på kr 298 beregnes per forsikringsavtale.
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 jelder pakkepris for følgende klasser:
G
Personbil – henger – førerkort for MC
og moped samt trafikalt grunnkurs
Registrer deg på www.wright.no
Bruk wright-kode: abbl15fan

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

• 10 % på alle varer.

|

Stor og variert utstilling av
gravmonumenter med gode priser

Stor utstilling innendørs.

Plantebørsen Brødr. Bergem AS

nr. 1

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

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

Gjelder ikke bestillingsvarer.

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

|

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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Vi gir deg
en enklere
styrehverdag!

GRAVSTEINER

NAVNETILFØYELSER OG OMARBEIDELSER

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. Vi har all kompetanse og
rådgivning samlet hos oss og du skal være trygg på at du kan
kontakte oss så ofte du vil, uten å bli presentert tilleggsfaktura.

DIN KOMPLETTE BOLIGFORVALTER
ABBL er en av områdets største boligforvaltere. Vi leverer en
omfattende forvaltningspakke, der du får tilgang på en praktisk
styreportal, forutsigbarhet gjennom 5-års vedlikeholdsrapporter,
trygg forvaltning av eiendomsmassen, juridiske tjenester, kurs
og gunstige låne- og forsikringsordninger. Vi kan også tilby et
digitalt HMS-system.

DET ER ENKELT Å BYTTE TIL OSS
Hos ABBL finnes det ingen oppstartskostnader.
Vi er konkurransedyktige på pris og fastpris gir styret
forutsigbarhet.

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

Ta kontakt med Geir Ellefsen
for en hyggelig forvaltningsprat
909 23 867, eller e-post gel@abbl.no

BBV AS var 60 år i 2017 og består i dag av 26 faste ansatte. Av 26
faste ansatte har vi og 2 lærlinger, 1 innenfor tømrerfaget og 1 for
blikkenslagerfaget. Vi er opptatt av rekrutering til faget. Vi utfører alt
av blikkenslagerarbeider og ventilasjonsarbeider for private, bedrifter
og eiendomsfirmaer. Vi har etter mange år i håndverkerfaget og som
en godt etablert bedrift, tilegnet oss mange gode samarbeids
partnere innen alle fag. Innad i BBV besitter vi kompetanse innenfor
VVS, Ventilasjon/ingeniør, Blikkenslager og Tømrer. Vi bistår gjerne
våre samarbeidspartnere og kunder med andre håndverksgrupper
og er opptatt av å kunne levere en totalpakke.
Vi kan levere tjenester innenfor følgende håndverktjenester: VVS,
Tømrer, Murer, Maler, Elektriker, solcellepanel, Grunnarbeider og
Membranarbeider.

Vi har et fullverdig verksted samt butikk/showroom i Løxaveien 17,
hvor vi produserer beslag for private og faste kunder/
samarbeidspartnere. Vi er helt avhengig av vårt verksted for at vi
skal kunne utføre de daglige tjenestene vi leverer, vi er ute og måler
opp beslag som skal monteres etter avtale med kunder, arkitekter
og samarbeidspartnere. Vi i BBV AS er opptatt av å levere gode
Vi planlegger, prosjekterer og gjennomfører totalleveranse
tjenester etter avtale med kunder og vi strekker oss langt for at de
Telefon: 67 17 17 30 - Fax: 67 17 17 31
skal være delaktig i sitt prosjekt. Vi synes det er viktig at kundene
av alle
typer
innvendige
og
utvendige
malertjenester
til
Mobil: 901 53 448 - Mail: epost@meyer-morch.no
våre er engasjerte og delaktige i sitt prosjekt vi hjelper de med.

TOTALLEVERANDØR AV MALERTJENESTER
TOTALLEVERANDØR AV MALERTJENESTER

deres sameie
eller borettslag.
Høytotalleveranse
faglig kompetanse sammen
Vi planlegger,
prosjekterer
og gjennomfører
Ringeriksveien 189, 1339 Vøyenenga
I mai 2019 startet vi en tømreravdeling som påtar seg små og
medtyper
langinnvendige
erfaring sikrer
et godtmalertjenester
og varig resultat
av alle
og utvendige
til for våre kunder
mellomstore oppdrag innen for rehabilitering, mindre tilbygg,
utskifting av vinduer/dører, etterisolering av vegger og tak med ny
deres sameie eller borettslag. Høy faglig kompetanse sammen
kledning.
•
Nybygg
og
rehabilitering
med lang erfaring sikrer et godt og varig resultat for våre kunder
TOTALLEVERANDØR AV MALERTJENESTER
Vi strekker oss langt for å ta vare på faste og nye kunder.
• Utvendig og innvendig malerarbeid
•
Nybygg
og
rehabilitering
Vi planlegger, prosjekterer og gjennomfører totalleveranse
• Gulv og teppelegging
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.
• Utvendig
og
innvendig
malerarbeid
av Vi
alleplanlegger,
typer innvendige
og
utvendige
malertjenester
til
• alle
Samarbeid/
koordinering
med alle håndverksgrupper
prosjekterer og gjennomfører totalleveranse av
typer innvendige
og utvendige
deres sameie eller borettslag. Høy faglig kompetanse sammen
• Gulv og teppelegging
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• Gulv og teppelegging
Tilknyttet
bransjeorganisasjoner
Nybygg og
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priser
• Utvendig og innvendig malerarbeid
• Tilknyttet bransjeorganisasjoner
Telefon: morch.no
67 17 17 30 Fax: 67 17 17 31 Mobil: 901 53 448 Mail: epost@meyer•• Konkurransedyktige
priser
• Gratis uforpliktende befaring og tilbud
Gulv 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
• Samarbeid/ koordinering med alle
håndverksgrupper
Telefon: 67 17 17 30
Fax: 67 17 17 31 Mobil: 901 53 448 Mail: epost@meyer-

•

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!

Totalleverandør av MALERTJENESTER

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

HJEMMESIDE:

www.meyer-morch.no

Løxaveien 17, 1351 Rud

Tlf: 67 15 19 30
www.bbv.no

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.
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presenterer

Musikalen

Annie
MUSIKALEN

SANDVIKA TEATER, 31. MARS – 5. APRIL
Det er tre år siden BærMuDa Mini sist kunne utfolde seg på scenen. To år på
rad har forestillingen blitt utsatt og til slutt avlyst. Men nå er det tid for å få
barn og ungdom på scenen igjen. Og det er dobbelt grunn til å feire, for i år
fyller BærMuDa Mini 25 år.
Gruppa så dagens lys i 1997, og teller i dag ca. 40 medlemmer i alderen
8–19 år. Gruppa setter kun opp musikalforestillinger og har spilt en rekke
klassikere som Peter Pan, Skatten på sjørøverøya, Oliver og Ronja Røverdatter.
Denne gang er det den herlige, glade musikalen Annie vi skal framføre i
Sandvika Teater. Historien om barnehjemsjenta Annie, som sammen med de
andre barnehjemsbarna må jobbe og slite for den fryktelige bestyreren Mrs.
Hannigan. En dag blir Annie valgt til å feire jul hos milliardæren Warbucks, hun
sjarmerer seg inn i hans hjerte, og etter hvert tar livet en ny vending.
Annie er historien om jenta som drømmer om morgendagen og at den kanskje
skal bli bedre enn i dag. Det har vi vel alle kjent på i de siste to årene. Men
nå er det tid for å sette seg godt til rette i teatersetene og nyte sanger som
Det kommer en dag i morgen, For et beinhardt liv og Easy Street. Her blir det
flotte dansenumre, dyktige skuespillere, sangere og dansere og god musikk
fra vårt eget husband!
Bli med og feire kulturen, livet uten nedstengning, og ikke minst BærMuDa
Minis 25 års jubileum!

Sandvika Teater
31. mars – 5. april
Hverdager kl. 18
og lørdag/søndag
kl. 13 og 17

Billetter kan kjøpes i Bærum Kulturhus, tlf. 81511777,
www.baerumkulturhus.no og i Sandvika Teater èn time før forestilling.
Ordinær pris kr. 250 inkl. billettavgift.
Med ABBL-medlemsskap får du kjøpt billetter til kr. 190 inkl. billettavgift.
Foto: Anne Pernille Flatebakken

Foto: Benedicte Barthold
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Lyst til å lære mer
av Bent Stiansen?
Hvis du har lyst til å ta
et digitalt matlagingskurs
med Bent Stiansen,
sjekk Fraxx.no

MATtips

ABBL NYTT

Marinerte grønnsaker
Marinade
1 dl klar 7 % eddik
1 dl sukker
1 dl vann
5 -10 skiver ingefær
1 sitrongress
1 sint chili
2 ss fiskesaus
2 ts sesamolje
300 gram assorterte grønnsaker som gulrot, sukker
erter, bønner, løk etc.
1 pose småsalat
Slik gjør du
• Skrell grønnsakene og skjær dem i små biter.
• Kok opp alle ingrediensene til marinaden.
• Hell den varme marinaden over grønnsakene.
• La grønnsakene marineres til de blir kalde.

Bent Stiansens smakfulle ørret-tartar

Har du lyst til å imponere gjestene dine med et par spennende
ørret-tartarer? Her har du to nydelige oppskrifter fra mesterkokken Bent Stiansen.
Antall porsjoner
Lager du begge tartarene, rekker det til åtte forretter.

Thai style ørret-tartar
•	300 gram ørretfilet uten bein og skinn.
•	Soyamarinaden (halvparten), resten brukes i sausen.
Slik gjør du
•	Finhakk renskåret ørretkjøtt (uten skinn og brunt
fiskekjøtt) og bland det med halvparten av soya
marinaden.
• La stå i 15 minutter.
• Form fiskekjøttet som små egg med en skje.
• Anrett på en tallerken.

Soyamarinade
1 dl Ketjap manis (søt indonesisk soya)
½ lime, saften og revet skall
1 ts revet fersk ingefær
1 ts finhakket chili
1 ss hakket frisk koriander
1 ts finhakket hvitløk
2 ss vanlig soyasaus
1 ts sesamolje
Slik gjør du
• Bland alle ingrediensene til marinaden i en bolle.
• La det trekke i noen minutter.
•	Halvparten brukes til å smaksette ørret-tartaren,
resten brukes som saus.
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Norsk ørret-tartar
300 gram ørretfilet uten skinn og bein
2 ss hakket gressløk
1 ts salt
¼ ts sukker
¼ ts kvernet pepper
3 ss hasselnøttolje, valnøttolje eller olivenolje
Slik gjør du
•	Rens fisken for skinn og bein, og bruk fiskekjøttet
som sitter under skinnet.
•	Finhakk fiskekjøttet og ha det i en bolle med finhakket
gressløk, salt, pepper, sukker og hasselnøttolje.
•	Bland godt sammen og smak til med eventuelt mer salt.
•	La tartaren stå minst ti minutter slik at smakene setter
seg.
Urtekrem
1 beger creme fraiche eller seterrømme
1 dl friske urter, som dill, persille og gressløk
1 ss hvitvinseddik
1 ss sukker
salt og pepper
Slik gjør du
•	Ha alle ingrediensene i en mikser og kjør sammen
til en grønn saus.
•	Smak til med salt, pepper og eventuelt mer eddik
og sukker for å få en fin sur-søt smak på sausen.
•	Stivpisk sausen til en krem og sett den kaldt et par
timer i kjøleskapet, før servering.

Anretning – begge tartarene
• Form ett egg av hver tartar med en skje.
•	Anrett på tallerken med marinerte grønnsaker,
soyasaus til den asiatiske tartaren og pisket
urtekrem til den norske tartaren.
• Pynt med småsalat og gressløk.

TIPS
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Har du ikke ørret, bruk laks, røye, hellefisk eller uer. Du kan gjerne bruke god
olivenolje istedenfor valnøttolje. Hvis du synes det tar for mye tid å lage syltede
grønnsaker, så kjøp pickles og hell av laken. Vend så grønnsakene med en spise
skje fiskesaus, for å få den orientalske smaken.
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INTERIØR-nytt

Tekst: Hilde Bringsli Foto: Fargerike

Velkommen til solskinnet!
Gjennom ti år har Fargerike kåret Årets Farge, og i år har juryen falt for gult,
en farge som symboliserer liv, glede og nye begynnelser.

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

Hvor mye gult er du klar for?
Er du en av dem som er usikker på om gult er noe for ditt
hjem, men er litt nysgjerrig på fargen? Da kan løsningen være
å starte med noe gule interiørdetaljer.

Etter nok et spesielt år, søker vi oss nå mot lysere
tider. – Gult er en farge som tar mismotet bort
og gjør oss klare for en ny start, sier kreativ leder
i Fargerike, Tale Henningsen.

Velkommen til solskinnet

Mange av oss forbinder gult med sol, varme, sunnhet og energi. Men gult kan også sies å være en
farge som tilfører varme til alt den berører, nesten
som en dråpe sollys som gjør det hvite mindre hardt
og det sorte varmere.
Ifølge Henningsen finner vi årets Farge 2022,
«Stråleblink FR2272», der solstrålene tvinger seg
fram gjennom tett løvskog eller blågrått skylag.
– Se for deg strålen som bryter gjennom skyene,
leker i tåken og får bakken til å dampe. Det lille
glimtet av et løfte om en ny dag eller varmere vær.
Blomstene som åpner kronbladene i samme øyeblikk
som du vender ansiktet mot solen, kjenner varmen
og anerkjenner at dette faktisk er selve livet, sier
Henningsen poetisk.

Nytt fargekart

I forbindelse med kåringen av årets farge, har Fargerike
lansert et nytt fargekart. Det er ment å være en hyllest
til det vakre, livgivende lyset som får oss til å løfte
hodet. De gule omgivelsene byr på en tilstedeværelse
det er godt å bo i og den hjelper oss til å skape et lunt
hjem. Nyansene i fargen skaper de nødvendige spenningene, samtidig som roen bevares, sier Henningsen
og fortsetter: – Gult kan også beskrives som en
kontrastfull farge: frekk og sterk, nedtonet og glødende
og ung – og nostalgisk. Vi ser den på bygninger,
i festsaler og på soverom i de lekreste Insta-postene.

LEVE

– I det nye fargekartet finner vi farger som er «lyse
og luftige», «eksotiske og luksuriøse», «vågale og
livlige», «ekte og landlige». De første bokstavene i
disse nøkkelordene utgjør ordet LEVE, og det er jo
det vi vil akkurat nå, avslutter Henningsen, som er stolt
av at det er 10-årsjubileum for «Årets Farge», og at
Fargerike bidrar til at folk trekker farger inn i livene sine.

Her er 6 tips:
1.	Kjøp én eller flere lekre sofa- eller soveroms-puter i gult
eller gulmønstret.
2.	Kjøp små eller store gulvtepper i gult eller innslag av gult.
3.	Mal om gamle møbler, f.eks. en kommode, et nattbord
eller en hylle i en eller flere gulnyanser.
4.	Kjøp noen koselige tekopper, boller eller annet kjøkken
utstyr i gult.
5.	Pynt opp i stuen med en vakker blomsterbukett med
innslag av gult og/eller kjøp en gul vase.
6.	Heng opp et bilde med gule innslag, gjerne i nærheten
av andre gule interiørdetaljer.
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Finn løsningsordet til bildet og vinn to glassvaser fra Finn Schjøll
Send løsningsforslag innen 1. april 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

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

www.baerumror.no

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.

67 57 20 20

Løsning kryssord ABBL Nytt nr. 4 - 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

BRANNSIKKERHET!
Oslo Brannsikring utfører
brannsikringsarbeid hos
borettslag og sameier.

BRANNSIKKERHET!

www.oslobrannsikring.no

Oslo Brannsikring utfører brannsikringsarbeid
hos borettslag og sameier

www.oslobrannsikring.no
Tlf.: 22 88 45 80

Vi gratulerer så mye til Hanne Bonnevie Wollebæk fra Syd Fossum,
vinner av kryssordet i ABBL Nytt nr. 4 - 2021 og to vakre vaser fra
Finn Schjøll.

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

ESPERVIK DESIGN

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

