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ABBL NYTT

LEDER

Adm. dir. Kristin Kongsrud

ABBL er i endring og går en ny og
spennende periode i møte. Koronapandemien har endelig begynt å slippe
taket på samfunnet, som begynner å
gå tilbake til det normale. Selv om
dette skaper bekymring for mange,
er det nettopp slike tider som ofte
får oss til å adaptere oss til samfunns

Til tross for at pandemien har gitt
restriksjoner og rammer som
avviker fra vår vante hverdag, har
også mulighetene vært store. Aldri
har vi sett større oppussings-boost,
der vi i den grad har oppgradert
hjem og hage. Vi er glade for å se at
så mange av våre medlemmer har
benyttet seg av gode medlemstilbud,
blant annet hos Monter i Asker eller
Plantebørsen i Lier.
Prisene på byggevarer har steget
jevnt gjennom pandemien, som et
resultat av råvaremangel. Urolige
tider og krigen i Ukraina har forsterket
dette. Prisene er fortsatt høye og
er forventet å øke ytterligere i tiden
fremover. Høye byggekostnader
påvirker også igangsettingen av nye
boligprosjekter.

ER DU MEDLEM?

Senere i bladet kommer vi tilbake til
hvordan økte materialkostnader og
råvaremangel gjør at vi vil jobbe enda
smartere for å utvikle og realisere våre
boligprosjekter på en mer effektiv og god
måte.
Etablering av ungdomsboliger har høy
prioritet hos ABBL. Å tilby unge bolig i
området der de har vokst opp, har vært
en hjertesak for oss gjennom mange år.
Vi har styrket vårt fokus på unge og gleder
oss til å realisere ungdomsboligprosjektet
Gullhellinga, i samarbeid med Stiftelsen
Ungdomsboliger i Asker. I likhet med
andre boligutviklere, har økte bygge
kostnader gjort at vi har valgt å gå en
ekstra runde for å se hvordan vi kan
realisere prosjektet på en god måte.
Oppstart blir utsatt, slik at vi kan sikre at
boligene ikke blir for dyre for våre unge
kjøpere og leietakere.
ABBL er opptatt av å være en organisasjon som har verdi for våre medlemmer,
og vi jobber kontinuerlig for å utvikle
gode boliger i bomiljø der folk skal trives!

Vi ser at stadig flere borettslagsboliger
tas på forkjøpsrett og at medlemskap
i boligbyggelaget har en reell verdi. Vi
vokser som organisasjon og jobber for å
utvikle oss til å bli en enda bedre medlemsorganisasjon. Fremover vil vi fokusere
på å skape nye møteplasser for dialog
med ABBLs medlemmer.
De siste årene med pandemi har også
påvirket hvordan vi i ABBL jobber. Vi har
vært gjennom en digital reise internt,
i kontakt med våre medlemmer, og ikke
minst har vi bistått i en digitalisering av
årsmøter og generalforsamlinger. Tilbakemeldingene forteller oss at det er mange
som setter pris på den nye møteformen,
samtidig som mange fortsatt savner de
fysiske møtene. Digitaliseringen har gjort
oss mer fleksible, noe vi kommer
til å fortsette og satse på, for å løfte
organisasjonen videre.

medlemmer til å delta i vårt arbeid på
stand.
ABBL er opptatt av å møte Asker og
Bærums innbyggere og kartlegge
medlemmenes behov for boligutvikling. Gjennom medlemsundersøkelser
gjennomført de siste årene, ser vi at
medlemmene har mange ulike ønsker
for morgendagens generasjonssamfunn.
Vi er, i likhet med våre medlemmer,
opptatt av mangfold, bærekraft og
fleksibilitet i hvordan vi lever og hvordan vi bor. Det er noe vi tar med oss i
planleggingen og utviklingen av boliger
fremover.
Selv om prisene på byggevarer har
steget jevnt de siste årene, vil ABBL
jobbe enda smartere for å utvikle og
realisere boligprosjekter på en
effektiv og god måte, for å skape tids
rikte boliger til medlemmene.

Det er viktig for ABBL å lytte til medlemmenes ønsker. Vi planlegger å delta på
stand på forskjellige arrangementer og på
side 13 kan du lese om at vi inviterer unge

Norsk håndverk siden 1929

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.

Selv et nytt og moderne kjøkken bør ha lange tradisjoner
Vi designer kjøkken for alle livets faser, enten du fortrekker det klassiske og elegante
eller det moderne og stilrene. Bli inspirert og book møte med forhandler i Asker på strai.no

Strai Kjøkken Asker AS • Bleikerveien 8 1387 Asker • +47 66 90 15 20 • asker@strai.no
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Barnevennlig rekkehusområde på Arnesenga.

En trygg og
god bolighandel

Ta kontakt med Runa på
mobil 950 80 71 for en
hyggelig boligprat

Rykkinn – Grønn bydel og god bokvalitet

Eiendomsmeglers oppdrag er å ivareta både selgers og kjøpers
interesser. For selger betyr det å få en god pris for boligen.
For kjøper betyr det å gjøre et trygt og godt kjøp.
Eiendomsmegler i ABBL, Runa Moen, forteller at man oppnår det beste for begge
parter når man som megler kjenner boligmarkedet lokalt, gir en fornuftig verdi
vurdering, sørger for all dokumentasjon
og ved å ha åpen og god kommunikasjon
slik at boligkjøper har trygghet til å slå til
på salget.

Barnevennlig på Arnesenga

– Som eiendomsmegler i ABBL er vi
opptatt av å opptre ryddig. Hensikten er
å sørge for et vellykket boligsalg og et
lykkelig boligkjøp, sier Moen. Etter over
tyve år som eiendomsmegler, vet jeg hvor
viktig det er å opptre ryddig og ikke blande egne interesser inn i et boligsalg.

– Området er uten gjennomgangstrafikk.
Med rekkehus på nærmere 100 kvadratmeter, forstår jeg at det er populært for
unge familier, sier Moen. Hun legger til at
dette er boliger som flere har mulighet til
å etablere seg i, og det hun vil betegne
som et godt kjøp.

Arnesenga er et hyggelig og barnevennlig
rekkehusområde med store grøntarealer
mellom husene. Det etablerte bolig
området ligger mellom Vøyenenga og
Skui. I nærområdet finner du både butikker
og fine turområder og det er kort vei til
både barnehager, skoler og idrettsanlegg.

Omleggingen av veien, som tidligere
hadde mye gjennomgangstrafikk over
Sollihøgda, har betydd mye for trivselen
i nabolaget. Det å få nye E16 under jorden
har også hatt stor betydning for tilgjengelighet og reisetid for området.
– Jeg opplever at områdene Rud,
Vøyenenga og Skui har fått en boost
med omlegging av veien. Disse om
rådene fremstår mer sentralt enn tidligere,
ettersom den nye veien forbinder Vestre
Bærum med Sandvika på en bedre måte
enn før. Det er klart at det også betyr noe
for hvor attraktive boligene er på markedet, sier eiendomsmegler Moen.

Allsidige Rykkinn
Rykkinn er et populært sted å bo. Området
har mange flotte tilbud og du finner det
meste i gåavstand. Nettopp dette med
gåavstand er sentralt, ettersom området er
knyttet sammen gjennom et nettverk av stier.
Parkeringen er lagt under husene og rett
utenfor boligområdet. Et hyggelig nærsenter
med alt du trenger gjør hverdagen enklere
og er også et hyggelig sted å møte kjente.
– Jeg vil beskrive Rykkinn som en grønn
bydel med lys og luft, miljøgater og
god bokvalitet. Her får du mye bolig for
pengene og så er det et trivelig nabolag,
forteller Runa Moen.
I området finnes bolig for alle faser av
livet, leiligheter med god planløsning,
gode rom og flotte utearealer. I tillegg
finner du trivelige rekkehus med frodige
hager og gode terrassemuligheter og et
godt utvalg av eneboliger.

– Leilighetene her har god planløsning og flere har gjort tilpasninger opp
gjennom årene. Det betyr at du alltid kan
finne en leilighet som passer for deg og
dine behov, sier Moen. Typisk for Ryk�kinn er at mange flytter på seg innenfor
samme område, enten de trenger en
større leilighet eller er klar for å flytte fra
leilighet til rekkehus når familien blir større. Det fine med Rykkinn er at man har
alle muligheter innenfor samme område,
mener hun.

– Slik boligmarkedet er nå, ser vi at
interessen for å bruke medlemskapet er
stor og at det er mange som benytter
forkjøpsretten når de skaffer seg bolig.
Vi opplever at det er mange som melder
seg inn for å sikre sin drømmebolig, forteller Runa Moen.

Sikre bolig med forkjøpsrett

– Som mor og som megler har jeg sikret
medlemskap for mine barn, slik at de får
opparbeidet seg en viss ansenitet til den
dagen de skal inn på boligmarkedet. Det
er noe jeg også oppfordrer mine kunder
til, å bidra til at barna en dag har en bedre
mulighet til å kjøpe sin første bolig, sier
Moen.

På samme måte som på Arnesenga, er
flere av leilighetsbyggene organisert som
borettslagsleiligheter. Det betyr at man
fort kan få glede av et medlemskap i ABBL
når man kjøper leilighet. Det betyr også
noe for lommeboka at man ikke må betale
2,5 prosent i dokumentavgift ved kjøp av
disse leilighetene.

For noen år tilbake var det sånn at alle
hadde medlemskap i boligbyggelaget
der man bor. Det er absolutt like aktuelt
i dag.

Artikkelen fortsetter på side 7 
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En vaktmester å stole på
Vaktmester Bjørn Henning
Johannesen, kjent som
«Børni», har de siste
3,5 årene hatt det han
omtaler som drømmejobben.
Han vurderte å søke stillingen som vaktmester i Bryn 1 Borettslag på Rykkinn allerede for 20 år siden, men nå, etter mange
år som maler, var det rett tid, og han har
ikke angret ett sekund.
– I et så stort borettslag er det alltid nok
å gjøre, og det trives jeg godt med, sier
Johannesen.
«Børni» er et kjent ansikt for de fleste som
bor i Bryn 1. Han har selv barn som vokser
opp her og stortrives i leiligheten i Bjørne
bærstien som han deler med kone og barn.

Strøm ‘PAW Patrol’
på dagen - og
‘Wisting’ på kvelden
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 fra oss, hvis du
som beboer spiller det inn.
vikenfiber.no/boligselskap

– For meg har Rykkinn alt jeg ønsker meg.
Det er supert for barna å vokse opp her,
med gode fritidstilbud og alt av barnehager,
skole og butikker i gangavstand. Det at jeg
har marka så tett på er helt avgjørende for
meg. Det å kunne gå tur herfra, over Krokskogen og til Sundvollen om jeg vil, er for
meg livskvalitet. Når jeg samtidig har mindre enn ett minutt å gå til jobben, kan det
ikke bli så mye bedre smiler vaktmesteren.
– Det er viktig for meg å bidra til et godt
naboskap, og jeg bidrar der jeg kan, sier
han selv.
Eiendomsmegler Runa Moen har snakket
med mange boligselgere og har tilbrakt
et utall timer på visning i området. Alle
forteller det samme; «Børni» er en vaktmester som stiller opp for naboene og
hjelper til med små og store gjøremål.
– Det mener jeg er enormt verdifullt i et
borettslag, og det gir en ekstra trygghet for de som bor her at man kan få litt
ekstra hjelp og at det er en som holder
øye med ting. Samtidig er det selvfølgelig fantastisk å ha en dedikert vaktmester
som kjenner eiendommen og som ser
hvilke prosjekter og oppgaver som må
gjøres, sier Moen.

Hun understreker samtidig hvor viktig det
er for et borettslag å ha et styre som tar
tak i oppgavene og som aktivt benytter
seg av vedlikeholds-rapporten de får
utarbeidet av boligforvalteren sin, med
tanke på å ivareta boligmassen.

– Det er gjerne sånt som kjennetegner et
veldrevet boligselskap, og det opplever
jeg absolutt at Bryn 1 er, forteller eiendomsmegler Runa Moen.

Foto: johner.com

Komplett
infrastruktur for lading

kr 0,-

*

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 31. mai 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.
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Gullhellinga i Asker
Kun 300 meter fra Gullhella stasjon og 3,4 km fra Asker sentrum,
planlegges det 30 nye leiligheter. Boligene ligger vestvendt, med
landlig utsikt og gode solforhold.
Det nye boligprosjektet i Gullhellaveien har fått navnet
«Gullhellinga» og vil bestå av totalt 30 leiligheter. Det planlegges
at halvparten av boligene skal selges og halvparten skal leiest ut til
Asker-børinger under 35 år gjennom Stiftelsen Ungdomsboliger i
Asker. Det er foreløpig ikke besluttet hvor mange av boligene som
skal selges og hvor mange som skal leies ut.
Leilighetene vil være to- til fire-roms leiligheter, fordelt over fire
hus. Til boligene som skal selges vil det følge med en parkeringsplass med carport på bakkeplan. Det legges opp til mulighet for
el-bil lader på noen av plassene.
Gullhellinga del av gnr/bnr 61/13
Ungdomsboliger på Gullhella

Øvre Båstad Gård
Vakkert beliggende og med Askers kanskje flotteste utsikt, finner du Øvre Båstad Gård. Her, kun
minutter fra Asker sentrum, planlegger vi ca. 70 leiligheter og 13 familievennlige rekkehus over to plan.
Leilighetene vil ha heis, garasje og enkelt vedlikehold. På Øvre Båstad Gård skal det være 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 betyr at det gjennom planlegging og
gjennomføring skal 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.

Illustrasjon - oversiktsperspektiv
Illustrasjon: Linda Blom

03.12.2019

N

Nye beregninger av kostnader for prosjektet gjør at planene må
bearbeides ytterligere. Vi har håp om at prosjektet vil kunne igangsettes første kvartal 2023.

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 minutters 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.

Atelierhagen
I Atelierhagen, ved Bondivann i Asker, planlegger vi å bygge
nye flotte 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

Arkitekturperle i Silurveien
Sentralt beliggende på Ullern planlegger vi, sammen med samarbeidspartner Backe Prosjekt AS, å bygge 150 nye leiligheter. Flere
leiligheter vil få fantastisk utsikt over Oslofjorden og alle vil ligge
høyt og fritt i terrenget. 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 i gåavstand, bare
minutter unna. Det tar kun ti minutter med banen til Majorstua.
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Lag din egen TV-pakke
med akkurat det du liker.
Velg blant over 100 kanaler og strømmetjenester. Med TV fra Telia
har du alle dine favoritter samlet på ett sted. Nå kan du
også velge inn Netflix med TV-poengene dine.
Les mer på telia.no/tv eller besøk
din nærmeste Telia-butikk!

Er du medlem og har lyst til
å jobbe på stand med oss?
Vi går inn i en periode der vi skal
stå på stand flere steder i Asker og
Bærum, blant annet i forbindelse med
Sandvika Byfest og Semiaden i Asker,
arrangementer vi har lange tradisjoner
for å delta på. Vi i ABBL opplever
at det er fantastisk å komme ut og
treffe folk. På stand får vi mulighet
til å fortelle om våre spennende prosjekter, snakke med folk og å invitere
til medlemskap.
For å dekke alle aktuelle arrange
menter, inviterer vi unge medlemmer
til å jobbe med oss. Oppgavene er å
snakke med folk som kommer forbi,
dele ut give-aways, informere om
medlemsfordeler og hjelpe folk med
å etablere medlemskap der det er
interessant. Vi setter opp standen
sammen ved oppstart og rydder ned
siste dag vi står der. Arbeidet strekker
seg gjerne over 4–6 timer, avhengig av
hvilket arrangement det gjelder.

For mer informasjon ta kontakt med oss på 924 05 050,
telia.no/kundeservice eller besøk din nærmeste Telia-butikk.

ABBL bygger boliger for medlemmer.
Det er derfor viktig for oss å komme
i kontakt med medlemmene våre og
lytte til medlemmenes ønsker. På stand
prøver vi å gjøre det litt gøy, og det skal

alltid være hyggelig å ta en boligprat
med oss.

Hvem er du?
Vi søker unge medlemmer i alderen
16–20 år, som har lyst til å stå på stand
sammen med oss og lære mer om hva
ABBL driver med. Arbeidet er lønnet.
Dette er en mulighet til å tjene penger
til klassetur, noe på ønskelisten eller til
russetiden. Dersom du ikke allerede er
medlem, er du likevel hjertelig velkommen til å melde din interesse. Om du er
en av de som får stand-jobb, spanderer
vi innmelding i ABBL. Da kan du opp
arbeide verdifull ansiennitet til du skal
ut på boligmarkedet.

Noe for deg?
Send en kort beskrivelse av hva du kan
bidra med, litt om din personlighet og
hvorfor du ønsker jobben.

Send e-post til hme@abbl.no.
Søknadsfrist er 10. juni i år.
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Stian Krag Iversen i ABBL.

Det man
skulle ha gjort …
Det er noen ting man gjerne utsetter, enten fordi det
er mye arbeid, eller fordi det er dyrt. Det å rehabilitere
bygninger i et sameie eller borettslag er gjerne både
kostbart og mye arbeid. Men kostnaden ved å utsette
kan måles både i arbeidets omfang og økonomi.
Det er lett å være etterpåklok, men når
det gjelder vedlikehold av bygningsmasse, er det ofte dyrt å utsette viktige
oppgaver. Styrets viktigste oppgave er
å ivareta boligselskapets verdier og vi er
opptatt av å sørge for trygghet for styret
gjennom å være en boligforvalter med
kompetanse i mye mer enn regnskap.
For å unngå overraskelser, leverer ABBLs
teknisk avdeling vedlikeholdsrapporter

med fem-års intervaller til alle forvaltningskunder. Rapporten er basert på befaring i
sameiet eller borettslaget og gir styret et
viktig styringsverktøy for å planlegge vedlikehold og rehabilitering av bygningene.

Bytte av tak
Et prosjekt som viser hvorfor det er viktig
å gjøre oppgaver i tide, er utskifting av
tak i Vestre Holmen Sameie på Hovseter.
Dette er et stort sameie i et hyggelig

boligområde bestående av mer enn
20 bygg, hvorav flere lavblokker, en høyblokk samt to forretningsbygg, totalt
170 boliger.
Styreleder Torleif Hauge kan fortelle at
boligene er fra 1947 og ble bygget for
Forsvarets offiserer etter andre verdenskrig. Byggene er solid bygget og med
høy standard for sin tid. Byggene er såkalt
«gul-listet» og står på Byantikvarens liste.

Noen råteskader ble avdekket ved oppstart.

Johnathan Floor og Stian Krag Iversen.

Det innebærer at fasadeendringer bør
unngås og alltid søkes om.

var det innenfor et begrenset område og
mulig å utbedre.

Nettopp dette at bygningene er ansett
som krevende å vedlikeholde, er antakelig en av årsakene til at prosjektet ble
igangsatt på overtid. Vedlikeholdsplanene
viste lenge at det var slitasje på takene og
at det kun hadde blitt gjort lokale reparasjoner underveis.

Kapasitet og kompetanse

– Det hadde vært hensiktsmessig å starte
rehabiliteringen tidligere, mener teknisk
rådgiver i ABBL Rehabilitering, Stian Krag
Iversen. Han bistår som teknisk rådgiver for
prosjektet på Hovseter. Han roser samtidig dagens styre for å jobbe godt med
vedlikehold og rehabilitering av byggene
og mener de har tatt tak i flere nødvendige
oppgaver og jobber godt for å løse dem.
Da takarbeidene ble igangsatt, ble det
oppdaget råte noen steder. Selv om det
har medført merkostnader for prosjektet,

– I et sameie er man prisgitt at styret har
kapasitet og kompetanse til å ta på seg
større rehabiliteringsoppgaver. Her har
jobben blitt utsatt for lenge og da dukker
det gjerne opp uforutsette ting og merkostnader som man skulle ha vært foruten,
mener styreleder Hauge. Han mener at de
i Vestre Holmen Sameie er heldige fordi
råten tross alt ble oppdaget før skadene
ble for omfattende og fordi prosjektet
har hatt god oppfølging, en profesjonell
entreprenør og god fremdrift.
Alle store rehabiliteringsprosjekter er
tidkrevende og det er mye å hente på å
starte tidlig med planlegging og tilbuds
innhenting.
– Vi anbefaler at styret begynner prosessen tidlig, slik at man har tid til å lage en

god kravspesifikasjon, innhente tilbud og
gjøre en vurdering av disse i god tid før
årsmøtet, sier Stian Krag Iversen.
Som del av avdeling for rehabilitering i
ABBL, har han lang erfaring med å følge
opp prosjekter. Han opplever at mange er
flinke til å ta vare på boligverdiene, men at
det også er en del sameier og borettslag
som kunne ha mye å hente på å starte
prosessene tidligere.
– Det er klart det betyr mye å starte
prosessen tidlig. Det å etablere en god
kravspesifikasjon og jobbe på en god
måte med de som leverer tilbudene, er
grunnlaget for et godt prosjekt, mener
Krag Iversen.
Takfornyingen på Vestre Holmen Sameie
begynte i 2020. Sommeren 2020 var første
tilbudsbefaring med entreprenør, med
fem tilbydere som var invitert til å gi et
tilbud. Prosjektet hadde noen krevende
Artikkelen fortsetter på side 17 
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ESPERVIK DESIGN

Styreleder Torleif Hauge.

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

elementer i seg, både i forhold til prosjektets størrelse og fordi bygningene står på
gul liste hos Byantikvaren.
– Pris er selvfølgelig et viktig element, men
vi måtte også finne den entreprenøren
som best kunne ivareta prosessen opp mot
Byantikvaren. Blant annet måtte det søkes
om å få etablere utstikk for å beskytte bygningskroppen og dialog rundt type takstein,
forteller Krag Iversen. Selve prosjektet ble
igangsatt høsten 2021. Flere av byggene har
nå nye tak og fremdriften er fortsatt god.

Nøkkel til suksess
Gode forberedelser, tilstedeværelse
og informasjonsflyt er nøkkel til et godt
prosjekt.
– Byggemøter med entreprenøren annen
hver uke er viktig. Der går vi gjennom
endringer, vurderer fremdrift og oppdaterer
alle parter. Ofte deltar styreleder, noe som
gir god informasjonsflyt. Det er styret som

tar alle beslutninger og vi i ABBL er råd
givende part. Vi skriver referater og går
både kontrollbefaringer og ferdigbefaringer
med entreprenør. Vi skal gi styret trygghet
for at prosjektet er godt gjennomført og er
bindeledd mellom styret og entreprenør,
såkalt byggherre-representant, forklarer Krag
Iversen.

Gode samarbeidspartnere
Torleif Hauge har vært styreleder i Vestre
Holmen siden i fjor. Da han kom inn i styret
var prosjektet med takfornyelse i gang.
– Jeg trives med dette arbeidet. Jeg har
bakgrunn som industrileder fra verft og
synes det er spennende å gjennomføre
disse prosjektene, forteller Hauge. Det
viktigste er hvem du velger å samarbeide
med, overholdelse av tidsplaner og økonomien i det. Jeg opplever at vi har løst
oppgavene veldig fint underveis og at vi
har profesjonelle samarbeidspartnerne,
mener styrelederen.

– Det høres enkelt ut, men bruk tid på
forarbeider og velg gode samarbeidspartnere. Vi har fått god hjelp av avdeling
rehabilitering i ABBL til å få en god kravspesifikasjon og de har bidratt til å finne
en dyktig entreprenør, forteller Torleif
Hauge.
Han har også følgende råd til andre som
skal i gang med større rehabiliterings
prosjekter:
– Dersom du ikke selv har erfaring, så lei
inn kompetansen. Vær interessert, bli med
på møter og følg opp! Stian i ABBL har
mye erfaring og følger opp hele veien,
han gjør en god jobb, sier styreleder
Hauge. Han mener også at i valg av leverandør er det kvalitet som er det viktigste.
Blir det for billig kan det fort gå ut over
kvaliteten. Dette er jo noe som skal stå
i mange år, avslutter styreleder Hauge.

Annonse

Visste du at folk i
enebolig er mer fornøyd
med TV-avtalen sin enn
borettslagbeboere?
*Undersøkelse utført av Kantar
på vegne av RiksTV, august 2021

Si ja til valgfri TV-avtale i borettslaget
– Mange borettslag tviholder fortsatt på pålagte TV-avtaler for alle beboerne. Ingen naboer har helt like TV-preferanser,
så hvorfor skal dere da påtvinges helt lik avtale? Borettslagsbeboere kommer dårlig ut av slike løsninger da det fjerner
retten til å velge selv, sier Strimsjef Jérôme Franck-Sætervoll. Sett TV-avtalen på agendaen og ta valgfriheten tilbake!
vi velger bort. Derfor synes vi i Strim det er
rart at mange beboere ikke får muligheten til
å velge sin egen TV-avtale og -løsning.

Kan det skyldes
mangelen på
valgfri TV-løsning
i borettslag?

Og skal du først velge deg en ny avtale finnes
det mange gode løsninger: enten dere finner
en fiberleverandør med valgfri TV-avtale, som
HomeNet og NextGenTel, om du kun ønsker
deg strømmetjenester som Netflix, HBO Max
og NRK, eller om du ønsker en kombinasjon
av TV-kanaler og strømmetjenester, slik som
Strim tilbyr.
– De som bor i borettslag er selvfølgelig helt
vanlige folk med de samme seervanene som
folk i enebolig. Likevel må mer enn halvparten
av de forholde seg til en TV-avtale de ikke
har valgt selv. Det er veldig rart i 2022, sier
Strimsjefen.
MANGE BORETTSLAG HAR
PÅTVUNGNE AVTALER
I mange borettslag har alle beboere en felles
TV-avtale som en del av fellesutgiftene. Dermed er leverandør og kanalpakke bestemt for
deg, og ikke tilpasset hver enkelt sine behov.
– Om du er blant de som foretrekker å strømme
innhold, betaler du altså penger til en påtvunget TV-avtale du ikke hadde trengt. Er ikke
det litt gammeldags? spør Franck-Sætervoll.

Sett TV-avtalen på agendaen
på årets generalforsamling
og ta valgfriheten tilbake!

– I dag handler TV-titting om friheten til å
velge hva du skal se på og hvor og når du ser
det. Sammenlignet med for 10 år siden, hvor
man hadde tilgang til 10 - 20 kanaler, har vi
nå tusenvis av filmer og serier å velge i. Vi er i
en helt ny epoke når det kommer til tilbydere
og seervaner.
I dag hopper de fleste av oss mellom flere
strømmetjenester og kanaler, og er vant til
å forholde oss til flere leverandører enn
tidligere. Vi er også vant til å bestemme selv
hvilke løsninger som passer oss best, og hvilke

SLIK KAN DU PÅVIRKE TV-AVTALEN
I DITT BORETTSLAG
Men hva kan du gjøre med det? Jo, det er
flere borettslag der ute som har gått over til
å ikke ha en felles TV-avtale i det hele tatt,
slik at beboere kan velge fritt etter ønske og
behov. Sånn burde det være i alle borettslag,
mener vi.
– Det du selv kan gjøre er å spørre styret
hvorfor dere fortsatt har en avtale som
gjelder alle i borettslaget, eller melde det inn
som et punkt til generalforsamling. Du er mest
sannsynlig ikke den eneste som synes dette
er et problem. Styret burde enten reforhandle
avtalen eller finne en annen leverandør av
bredbånd som kan tilby den valgfriheten man
fortjener. Det viktigste er at du får muligheten
til å betale for det du faktisk bruker og vil
betale for, mener Franck-Sætervoll.
Ønsker du kun å betale for det du selv ser på?
Enten du velger Strim eller noe helt annet håper
vi borettslaget setter valgfrihet på agendaen.
Det skulle tross alt bare mangle.

FEM RÅD FRA FORBRUKERRÅDET
At hele borettslaget har samme TV-avtale
kan ha store økonomiske konsekvenser
for beboerne, og har dere først landet en
dårlig avtale kan det ta flere år å rive seg
løs fra den. Forbrukerrådet har utarbeidet
fem punkter de anbefaler alle styrer å ha
med seg når de skal forhandle frem en ny
bredbånds- og TV-avtale:
1. Finn ut hvilke behov beboerne faktisk
har. Medievanene er i stor endring, og det
er ikke sikkert det er like stort behov for
en fellesavtale for både TV og internett.
2. Tenk dere godt om før dere aksepterer
én kollektiv standardløsning for hele
boligsammenslutningen. Dette gir i
praksis én leverandør monopol til å levere
både TV- og internettsignaler til hver
enkelt beboer.
3. Legg ut tjenestene på anbud og se
etter flere tilbud. Leverandøren av bredbånd trenger ikke være den samme som
leverer TV-tjenester.
4. Inngå korte (maks tre år) eller løpende
kontrakter. Den teknologiske og markedsmessige utviklingen gjør at mye kan
skje på kort tid. I tillegg hindrer lange,
kollektive avtaler konkurranse og prisjustering i markedet.
5. Pass på at boligsammenslutningen eier
infrastrukturen i bygget. Det vil gjøre det
enklere å forhandle på pris, samtidig som
dere blir prisgitt bare én leverandør.
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Urolige tider bremser boligutviklingen
Nedstengning av samfunnet og lukkede grenser har,
sammen med krigen i Ukraina, gitt til dels store utslag
på varetilgang og prisnivå.

Nejra Macic er Prognosesenterets sjeføkonom.
Hun har ansvar for analyser av BAE-markedene
samt de makroøkonomiske vurderingene. Hun
er mye brukt som foredragsholder og formidler
Prognosesenterets analyser til media.

Som boligutvikler er også ABBL berørt
av de stadig økende råvareprisene, der vi
som organisasjon hele tiden bestreber oss
på å utvikle boliger for våre medlemmer
til en best mulig pris. Særlig opplever vi at
det har blitt mer krevende å utvikle prisgunstige ungdomsboliger, boliger som
er ment å gi unge en sjanse til å etablere
seg i boligmarkedet, i områder med et
allerede stort prispress.
Hele byggebransjen har merket varemangelen. Dette, sammen med høye energi
priser og mangel på arbeidskraft har hatt
en innvirkning på nybygg-prosjekter, også
for ABBL.
Nejra Macic, sjeføkonom i Prognose
senteret, har sett på hvordan disse faktorene vil påvirke utviklingen fremover.
– Byggekostnadene har økt betydelig det
siste året, sier Macic.
Bare mellom desember 2020 og desember
2021 viser tall fra SSB at byggekostnads

indeksen for boligblokk økte med 7,6 %,
mens indeksen for enebolig av tre viste en
vekst på hele 17 %.
– Sterk vekst i materialkostnadene er
hovedårsaken til de høye byggekostna
dene. Det er prisene på trelast og stål som
steg aller mest i 2021, beskriver Macic.
Samtidig med økende byggekostnader,
opplever bransjen mangel på arbeidskraft. Dette er med på å forsterke presset
som ligger på utviklingen av nye bolig
prosjekter.
Ikke uventet mener Prognosesenteret at
det er stor usikkerhet knyttet til hvordan
materialkostnadene kommer til å utvikle
seg det neste året. Macic kan fortelle
at krigen i Ukraina og de påfølgende
sanksjonene mot Russland, har ført til økte
olje- og gasspriser og høyere strømpriser.
– Hvor lenge prisene på råvarer, energi,
materialer og byggevarer forblir høye,
er vanskelig å spå. Det avhenger mye av

varigheten på krigen og tilpasningene til
sanksjonene og det grønne skiftet. Prisene
vil antakelig falle noe på sikt, men ikke gå
ned til nivåene fra før pandemien, oppsummerer Macic.

Bråbrems i boligbyggingen
Mangel på forutsigbarhet gjør at boligbyggere legger planlagte boligprosjekter
på is. For utbyggere er det avgjørende å
få trygghet rundt leveranser og å ha faste
priser å forholde seg til. Dagens situasjon
gjør det vanskelig å planlegge og igangsette prosjekter.
Også ABBL har fått merke usikkerheten
og den høye prisveksten. Et eksempel på
dette er prosjektet Gullhellinga i Asker,
der vi sammen med Stiftelsen Ungdomsboliger i Asker, planlegger å bygge
30 leiligheter for unge.
ABBLs mål er at det fortsatt skal
bygges boliger som det er mulig for
unge å investere i. Med den siste tids
prisøkning, betyr det at vi er nødt til å
gjennomgå planene på nytt, slik at vi på
en best mulig måte kan tilby det vi har
forespeilet. Vi vil jobbe videre for å
komme dit, slik at produktet blir bra,
både på pris og kvalitet.

Salgsstart var planlagt denne sommeren,
en tidsplan det ikke er mulig å holde.
Det er vanskelig å si noe konkret om
oppstart for prosjektet, men målsettingen
er å igangsette ungdomsboligprosjektet
Gullhellinga i 2023.

Påvirkning på boligmarkedet fremover
Når det gjelder forventninger til boligmarkedet fremover, beskriver Macic et
scenario. Samtidig tar hun høyde for at
det er mange faktorer som vil påvirke
prisutviklingen.
– Det ventes som nevnt at høye byggekostnader vil bremse boligbyggingen.
Lavere boligtilførsel de neste par årene
kan, isolert sett, bidra til høyere boligpriser.
I tillegg blir de nybygde boligene dyrere
på grunn av de økte byggekostnadene.
Oppjusteringen av rentebanen forventes
å ha en negativ effekt på boligprisene, beskriver Macic. Hun mener det alt i alt kan
forventes at de nasjonale boligprisene vil
øke noe i år, til tross for rentehevingene.
Usikkerheten er som nevnt stor og både
krigens varighet og hvor lang tid det vil ta
før man er tilbake til en mer normal hverdag, vil spille en rolle for utviklingen.

– Det er godt mulig at en foreløpig topp
nås i 2022 og at det deretter flater ut i
noen år, mener Macic. Samtidig påpeker
hun at det historisk sett hører til sjelden
hetene at vi får en varig utflating av boligprisene i vårt marked.
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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

Rekkegarasje?
Snakk med oss!
Vi har lang erfaring med å bygge
kostnadseffektive og funksjonelle
rekkegarasjer, både som en del av
nye prosjekter og i forbindelse med
rehabilitering.
Besøk oss på www.karlshus.no

En tradisjonsrik leverandør av rekkegarasjer
Karlshusgarasjene har levert rekkegarasjer til borettslag og sameier på Østlandsområdet i over 40
år. Når du bruker Karlshusgarasjene får du en leverandør som kan håndtere hele prosessen fra
A-Å, fra prosjektering og byggesøknad til grunnarbeider, betongarbeider og montasje av bygg.

Karlshusgarasjene annonse rekkegarasjer 190x132mm v1.indd 1

nr. 2

|

2022

23

Hva er forkjøpsrett?

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!

|

Hvis du ikke allerede er medlem på dette
tidspunktet, kan du fremdeles melde deg
inn og bruke forkjøpsretten innen fristen
løper ut. Meldingen er ikke bindende på
dette stadiet. Bare medlemmer med
ansiennitet fra dagen før bud ble
akseptert, eller tidligere, kan benytte
forkjøpsrett.

Hva er ansiennitet?

Bolig legges ut for salg

Som medlem av ABBL samler du ansiennitet fra den dagen din innmelding er
registrert betalt hos oss. Din ansiennitet
forteller hvor lenge du har vært medlem og er avgjørende når forkjøpsretten
skal brukes. Dersom flere medlemmer
melder forkjøpsrett til samme bolig, er det
medlemmet med lengst ansiennitet som
først får muligheten til å kjøpe boligen.
Så sant medlemskapet ikke er tilknyttet et
borettslag, kan du overføre ditt medlemskap og din ansiennitet til andre familier
som trenger et forsprang på boligmarkedet.

Om du som medlem ønsker visning, må
du ta kontakt med ansvarlig megler før
meldefristen utgår, for avtale om tidspunkt
for visning.

Ved fastprisavklaring kunngjøres boligen
for ABBL sine medlemmer etter at boligen
er solgt. Melding om forkjøpsrett innen
fristen er bindende, og du plikter å overta
boligen hvis ingen med bedre ansiennitet
enn deg har meldt seg innen fristen.

Solgt

Forkjøpsrett på nye boligprosjekter

Når boligen er solgt og vi mottar solgtmelding fra megler, tar vi kontakt med
alle som har meldt sin interesse. Den
med best ansiennitet vil få tilbud om å
kjøpe boligen med de allerede satte vilkår
– som kjøpesum og overtakelsesdato.
Medlemmet må nå ta stilling til om det
ønsker å benytte seg av sin forkjøpsrett,
og svaret er bindende. Om medlemmet
ønsker å benytte sin forkjøpsrett, trenger
vi en finansieringsbekreftelse på salgssum
inkludert fellesgjeld.

Når nye boligprosjekter annonseres for
første gang, utlyses boligene også på forkjøpsrett, og da vanligvis på et valgmøte.
Av de som har meldt sin interesse innen
fristen, vil de som har lengst ansiennitet få
velge bolig først. Etter at fristen er utløpt
og de interesserte medlemmene har
signert sine kontrakter, er det førstemanntil-mølla-prinsippet som gjelder.

Hva forplikter jeg meg til?
Innen selger har akseptert et bud, forplikter du deg ikke til noe ved å melde din
interesse i en bolig utlyst på forkjøpsrett.
Det er først når du trer inn i budet som
selgeren har akseptert og gjennomfører
et kjøp av en bolig med forkjøpsretten, at
du er bundet. Da gjelder de samme for
pliktelsene som ved et vanlig boligkjøp.

Hva skiller forhåndsavklaring og
fastprisavklaring på bruktboliger,
og forkjøpsrett på nye boliger?
Forhåndsavklaring
Ved forhåndsavklaring utlyses boligen på
forkjøpsrett for ABBL sine medlemmer, før
boligen er solgt. Pris er da ikke satt, og
du kan derfor melde interesse for boligen
innen fristen, uten at det er bindende.
Boligen legges ut på ABBL sin hjemme
side, med en tidsfrist på 8 dager for medlemmer til å melde sin interesse.

Melde forkjøpsrett
Tlf: 69 29 42 00
post@karlshus.no
www.karlshusgarasjene.no

17.03.2022 15:23:13

Takker medlemmet nei, går tilbudet videre
til den med nest lengst ansiennitet.

Som medlem av ABBL har du forkjøpsrett
ved kjøp av nye og brukte boliger. Det
betyr at du har rett til å kjøpe en bolig til
den prisen selgeren har akseptert, uten at
du trenger å være med i budrunden. Kort
fortalt gir forkjøpsrett deg muligheten til
å komme først i køen, forutsatt at du har
meldt forkjøpsrett innen annonsert frist.

Du kan melde din interesse på ABBLs
hjemmeside, abbl.no – «boliger på
forkjøpsrett», eller benytte ditt digitale
medlemskort på mobil.

Om ingen ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, går boligen til opprinnelig
kjøper.

Fastprisavklaring
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hagegleden!

Et godt uterom med planter og blomster gir glede. Plantebørsens Laila Niemi er opptatt av at det å skape noe fint
ute kan gi gode ringvirkninger, at man kan bruke planter
som en mulighet til å skape både fine og gode nabolag.
Hun råder flere til å gå sammen med naboer eller venner for å skape en hyggelig
hage eller et fint uterom på terrassen.
– Det å jobbe sammen gjør at man blir
bedre kjent, man får flere ideer og ofte har
man bruk for flere hender når man planter,
mener gartner Laila Niemi.
Har man felles hekk, kan man gå sammen
om å skape noe som blir fint på begge
sider. Det å skape noe sammen er en
fantastisk følelse.
– Vi ser at folk gjør dette, for eksempel i
nyetablerte områder der det er flere som
skal etablere hage fra bunnen av, forteller
Niemi.
Brødrene Bergem er genuint interessert i
faget sitt og når du handler på Plantebørsen, møtes du med god kompetanse og
interesse for å bidra til ditt hageprosjekt.
– Det å få hjelp er viktig, både når du
planter for deg selv og kanskje særlig når
man planter i lag, det å få hjelp og inspirasjon i forhold til å sette sammen planter
og det praktiske rundt det, forteller Niemi.

Plante med bærekraft
I et bærekraftperspektiv er det viktig å
plante med tanke på varighet. Det å følge
herdighetssoner gjør at man kan velge
planter som har forutsetning for å klare
seg best mulig.
– Alle planter er utstyrt med et merke,
der det står «H» og et tall, det sier noe
om hvor planten kan trives og overleve.
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sommerens

Gjør
hagekupp på
Plantebørsen!

Søndag 22. mai er det medlemsdag på Plantebørsen,
ABBL-medlemmer får 20 % rabatt på alle varer.
Bare 10 minutters kjøring på E18 fra Asker sentrum, finner
du plante- og hagemøblenes mekka. Plantebørsen ligger
i hjertet av Lier og er stedet for deg som elsker frodige
planter og trær, og for deg som drømmer om en deilig
uteplass å nyte sommeren på. Plantebørsen har fokus på
kvalitet og du finner både eksotiske og vanlige plante
sorter på hagesenteret i Lier.

Herdighet i vårt område er H 4. Vil du
ha planter som overlever i potte over
vinteren, bør du velge H 5, som er særlig
robuste. Da jobber man med naturen og
velger planter som vil trives og som varer.
Det gjør godt for lommeboka og bidrar i
bærekrafts-perspektivet, forteller Niemi.

Hagesenteret har et enormt utvalg, du finner faktisk alt du
kan ønske deg av hagerelaterte ting.
– Det er alltid en gartner på jobb og kundene skal opp
leve å bli tatt godt vare på. Vi har veldig fokus på kvalitet
og service, sier Arild Bergem, daglig leder i hagesenteret.

En plante som er både bestandig og
populær er syrinhortensia.

Plantebørsen er et frittstående hagesenter Bergem
begrunner dette med frihet til selv å velge hvilke planter
han dyrker frem i hagesenteret.

– Den holder godt også i potte gjennom
året og er fantastisk vakker. Dette er en
plante vi har mange sorter av, sier Niemi.
Stauder er planter som kommer igjen år
etter år og der opereres det også med
herdighetssoner. Det er viktig å følge med
på hvilke planter som har herdighet til å
klare seg gjennom vinteren.

|

– Jeg tror nøkkelen til å drive dette på en god måte er
kjærligheten til faget og til jorda. Jeg har vokst opp
med dette og jeg blir glad av å se det spire og
gro, sier han.
Kattemynte

– Dersom jeg skal trekke frem én staude,
er det kattemynte. Klipper du den ned
etter første blomstring så kommer den
tilbake en runde til den samme sesongen.
Den er nydelig og så lukter den fantastisk.
Den er også veldig populær blant bier og
sommerfugler, forteller Niemi.

Gjør sommerens
beste kjøp på
Plantebørsen 22. mai.
ABBL medlemmer får
20 % rabatt på alle varer
denne dagen. Resten
av sesongen er det
10 % rabatt for våre
medlemmer.

Sommerfuglbusk

Vil du skape noe ekstra for våre nyttige
insekter, er det flere planter som gjør bra
for mangfold i hagen.
– Sommerfuglebusk er i særklasse. Det
er en vakker plante som kan bli stor. Den
trives veldig godt i sola, så plasser den der
den får godt med varme. Det tar gjerne
bare minutter mellom hver gang det lander en sommerfugl på de vakre blomstene, forteller den engasjerte gartneren.
Syrinhortensia

Laila Niemi, gartner hos Plantebørsen
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Vi tilbyr gratis kurs/webinar
for deg som er nyvalgt
styremedlem i boligselskapet
I juni arrangerer vi kurs i PRAKTISK
STYREARBEID. Kurset retter seg mot
deg som er nyvalgte styremedlem i
boligselskapet eller deg som ønsker en
oppfriskning i temaet.

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.

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.

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

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.

Innbo Ekstra
2.095
kr kr
2.160
3.030
kr kr
3.125

Les om dine forsikringsfordeler på www.tryg.no/abbl

Grunnpremie på kr 298 beregnes per forsikringsavtale.

Avfallsbrønn og
overflatecontainer

MolokClassic

Miljøfyrtårn be

Metro undergrunnscontainer

drift

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

. NO

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

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

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

SP_annonse_MolokDomino_185x121_3mmBleed_v1.indd 1

11.08.2020 11.02

Velg mellom digitalt kurs eller fysisk kurs
på kontoret til ABBL i Sandvika.I første
omgang har vi satt opp tre kursdager.
Kurset tar for seg oppgaver som styret
må gjennom i løpet av et år og vi går
gjennom de viktigste oppgavene som

ligger i årshjulet. I tillegg blir det en
gjennomgang av hvordan styret kan
planlegge for gjennomføring av årsmøte
på en best mulig måte. Videre går vi
inn på hvilke tjenester som er inkludert
i ABBLs forvaltningspakke og hvordan
styret kan benytte seg av tjenestene på en
best mulig måte.
Kursholder er Arne Blakstad og
Ole Kvigne.
Kursets varighet er ca. to timer.

Alternative
kursdager og link for
påmelding finner du på
www.abbl.no/Aktuelt
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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
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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
Boligselskaper og medlemmer tilbys
rabatt på hjertestarter og livreddende
førstehjelpskurs.
• 15 % rabatt på hjertestarter
•	15 % rabatt på 3 timers 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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SPORT

RABATTER for ABBL-medlemmer

Borkenveien 4, 1339 VØYENENGA

STEIN OG HELLER

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

Låssenteret finner du på Rud,
vis a vis Dønski VGS, i bygget der
Byggholt/JM Bygg holdt til tidligere
Låssenteret tilbyr gratis brannog sikkerhetsbefaring av boliger
og næringsbygg.
•	15 % på låsrelaterte produkter
•	20 % på nøkkelkopiering
• 25 % på postkasse-, ringeklokke- og dørskilt

KAFÉ

Det gis ikke rabatt på bestillingsvarer

Kanel Bakeri

Løkketangen 26, 1337 SANDVIKA
Tlf. 67 54 77 76
• 10 % på bakervarer m/drikke
•	10 % på baguetter / smørbrød / div.
lunsjretter
• 10 % på brød
Åpent:
Mandag-fredag:
Lørdag:
Søndag:

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

07–18
09–18
10-17

KULTUR / TEATER
Bærum Musikk- og Danseteater
Mini (BærMuDa mini)
Billetter kan kjøpes i Bærum Kulturhus
Tlf. 815 11 777
www.baerumkulturhus.no
og i Sandvika Teater, én time før forestilling.

NB! Rabatt gis kun ved fremvisning
av gyldig medlemskort!

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

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

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

TAKSERING

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

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

Ringveien 3, 1368 STABEKK
Tlf. 67 12 41 12

Stor utstilling innendørs.
www.sigvartsen.no

www.planteborsen.no

Kontor og verksted:
Billingstadsletta 14, 1396 BILLINGSTAD
Tlf. 66 77 81 00
www.certego.no

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

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

Plantebørsen Brødr. Bergem AS

CERTEGO, avd. Asker og Bærum

Takstsenteret

VVS
Lommedalen Byggog Rørleggerbedrift AS (LBR)

www.takstsenteret.no
• 10 % på ordinær pris for takstoppdrag

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

TEK-Norge AS

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

Gamle Drammensvei 40
1369 STABEKK
E-post: post@tek-norge.no
www.tek-norge.no

NY
MEDLEMSFORDEL

• 1 0 % rabatt på veiledende priser for
tilstandsrapport ved boligsalg.
Tilstandsrapporten tilfredsstiller forskrift til
avhendingslova (trygg bolighandel).

HUSK
MEDLEMSDAG
SØNDAG 22. MAI!
20 % RABATT PÅ
ALLE VARER
DENNE DAGEN

• 10 % på rørleggertjenester		
• 10 % på VVS-utstyr og deler		
•	10 % på andre
håndverkstjenester
Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer
og netthandel

•	15 % på materialer regnet på pris eks. m.v.a.

MOBILTELEFON
Mobil Fikser’n

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

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.

• 25 % rabatt på ordinær billettpris.

MOBILT MINILAGER

• 10 % rabatt ved kjøp i nettbutikk.

Max. 5 billetter pr. forestilling.

Lagerboks AS

Rabattkode ABBLMEDLEM2022
Rabatt kan ikke kombineres med andre
kampanjer.

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

•	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.
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Stor og variert utstilling av
gravmonumenter med gode priser

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

• 10 % på alle varer.

2022

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

Les mer om Bærum BlomsterDesign
på side 22 – 23.

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

|

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

S. Sigvartsen Steinindustri A/S

GLASS
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TRAFIKKSKOLE

Settem Steinindustri A/S

Kirkerudbakken skisenter

|

Collection

SUBWAY 3.0
Be om
tilbud!

• RØRLEGGER
• TØMRER
• FLISLEGGER
• SHOWROOM

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

FOR
VÅREN?
ER
DU
KLAR
ER DU KLAR
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FOR
VÅREN?
ER
DU KLAR
FOR VÅREN?

- LA OSS HJELPE DEG!
- LA OSS HJELPE DEG!
- LA OSS HJELPE DEG!

FOR VÅREN?

– LA OSS HJELPE DEG!

VÅRFEIING/VEDLIKEHOLDSFEIING

CONTAINER TIL VÅRRYDDING

GRØNTTJENESTER

I overVÅRFEIING/VEDLIKEHOLDSFEIING
80 år har vi stått til tjeneste for våre
kunder. Vaktmesterkompaniet kanGRØNTTJENESTER
hjelpe deg med
CONTAINER TIL VÅRRYDDING
å rydde opp til våren. Vi tilbyr feiing av gårdsplasser og veier, container til vårrydding,
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Skal du ta lappen?
Hos Wright Trafikkskole får du god oppfølging og tilrettelagt for grundig forarbeid til både praktisk og teoretisk prøve.
Kjøreskolen jobber tett med foreldre eller
andre som er ansvarlige for den øvelses
kjøringen som gjøres privat. Målet er
trygge elever som blir gode sjåfører.
Anders Karlsen er regionsleder og trafikklærer hos Wright.
– Det er viktig å være positiv til nye
utfordringer, være villig til utvikling og ha
forståelse for andre trafikanter, sier Karlsen
i Wright Asker. I kjøreskolens opplæring
legges det til rette for å gjøre praktiske
erfaringer i vanskelige situasjoner.
Anders Karlsen er opptatt av å gi elevene
forståelse av at trafikk er krevende og forventer en aktiv innsats fra den enkelte.
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Telefon: 67 17 17 30AV
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HJEMMESIDE:

www.meyer-morch.no

– Helheten viser at trafikk er utfordrende.
Vi er opptatt av å skape mestring, og få
nye sjåfører til å se og oppfatte risiko. Ikke
minst gi ansvar og bygge opp trygghet på
veien, forteller Karlsen.
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Kjøreglede bygger på gode kjøreferdigheter og trygghet bak rattet. Det å
få en god start på tiden som bilfører er en
investering i trygghet og frihet. For mange
er det å ha førerkort en nødvendighet i et
hektisk liv.

Wright Trafikkskole har kjøreopplæring
for personbil, henger, trafikalt grunnkurs,
samt førerkort for MC og moped. Disse
kursene får du rabatt på gjennom ditt
ABBL medlemskort.
Wright trafikkskole er Norges største
trafikkskole. ABBL har gjort en avtale med
Wright Trafikkskole i Asker og på Ullern
som sikrer våre medlemmer god kjøreopplæring til en god pris. Kjøreskolen har
også praktisk kjøreundervisning med utgangspunkt på Ullern/Bestum, slik at det
skal være et enkelt alternativ også for de
av våre medlemmer som nærmere Oslo.

33

Wright Trafikkskole
gir 15 % rabatt på all
kjøreopplæring for
ABBL medlemmer.
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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!

ABBL Eiendomsmegling er en egen avdeling i Asker og Bærum Boligbyggelag, som megler boliger både i og utenfor egen
forvaltning. Boligbyggelaget forvalter ca. 250 boligselskaper bestående av ca. 16.000 boliger, som gir en unik tilgang til et
sterkt fagmiljø og mange kunder, samt boligsøkende medlemmer. Våre primære meglerområder er Asker, Bærum og Oslo vest.
Med moderne og fremtidsrettede digitale løsninger er vi med på innovasjon som bransjen møter. Vi er langt fremme på digitale
løsninger, og ser verdien av å forstå våre kunders behov og situasjon.

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

Du vil sammen med dyktige og innovative samarbeidspartnere kunne påvirke og videreutvikle fremtidsrettede løsninger
og spennende nyvinninger.
Våre lokaler er sentralt beliggende i Sandvika, med kort avstand til buss- og jernbaneterminalen. For mer informasjon,
se www.abbl.no

VI SØKER EIENDOMSMEGLER TIL VÅRT TEAM
Kan du være den rette for oss?

Krav til praksis:

Vi ønsker personer med ambisjoner og motivasjon til å oppnå
gode resultater. Serviceinnstilte individualister som vet at
lagspill er veien til suksess. Er du utadvendt, tillitsvekkende,
strukturert og initiativrik, kan du være den rette. Gode
kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig er en
forutsetning. Stillingen rapporterer til daglig leder.

• Erfaring fra bransjen er en fordel, men nyutdannede vil
også bli vurdert. Kunnskap om eiendomsmarkedet lokalt vil
bli vektlagt

Hva skal du jobbe med?
• Eiendomsmegling, inklusive verdivurderinger, visninger,
budrunder og dokumentbehandling
• Kundekontakt og oppfølging
• Samhandling med boligbyggelaget
• Budsjettansvar
• Prosjektmeglings muligheter

Krav til utdannelse:

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!

• Kandidater må være utdannet eiendomsmegler, eventuelt
jurist/advokat eller ansvarlig megler på overgangsordning

Søknadsfrist: 25. mai 2022.
Gode kandidater vurderes fortløpende.
Tiltredelse snarest / etter avtale.

Personlige egenskaper:
•
•
•
•
•

Engasjert og entusiastisk
Endringsorientert
Sterk gjennomføringsevne
Personlig integritet
God til å kommunisere, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr:
•
•
•
•
•
•

Gode oppdrags- og inntjeningsmuligheter.
Bransjens kanskje beste arbeidsverktøy
Godt arbeidsmiljø og faglig utvikling.
Konkurransedyktige lønns- og forsikringsordninger.
Samarbeid med et bredt eiendomsfaglig miljø
Faglig påfyll gjennom kurs hos Garanti kjeden og gjennom
NEF
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Finn løsningsordet til bildet og vinn to fine vaser av Finn Schjøll
Send løsningsforslag innen 10. juni 2022 til: hme@abbl.no og bli med i trekningen.

Heldig vinner i ABBL Nytt 1–2022 var:
Sol Sunde fra Bærums Verk, som har
vunnet to flotte Finn Schjøll-vaser.

Løsning kryssord ABBL Nytt nr. 1 – 2022

Kryssordforfatter: Rolf Bangseid

ABBL NYTT
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AKTUELLE TJENESTER

Vi utfører alt innen
sterkstrøm og svakstrøm.
Som ABBL-medlem
har du rabatter på våre produkter
og installasjonsarbeid.

67 51 75 70
Over 100.000
utførte rørleggeroppdrag
i Asker og Bærum
gjennom 70 år

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.

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!

BRANNSIKKERHET!
Oslo Brannsikring utfører
brannsikringsarbeid hos
borettslag og sameier.
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67 57 20 20

Container
Fastpris uansett
vekten på avfallet
Ragnsells.no

BRANNSIKKERHET!

www.oslobrannsikring.no

Oslo Brannsikring utfører brannsikringsarbeid
hos borettslag og sameier

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

|
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• Sjekk av ditt el.anlegg
• Rehabilitering av ditt sikringsskap
• Varme / lysstyring
• Smarthus / velferdsteknologi
• Elbil-lading
• Alarmer / porttelefon
• 5 års totalgaranti

Løxaveien 19, 1351 Rud

ABBL NYTT

Trustscore utmerket - 4,7 av 5

tlf. 21 96 03 50, www.radonlab.no

Deilig pai med feta
og serranoskinke

Pai passer til lunsj, på et tapasbord eller til middag. Pai kan
varieres i det uendelige, og den kan lages på rester. Velger du
å kjøpe ferdigdeig, er det en rett som er rask å lage. Denne
paien har blitt min favoritt.
Tekst og foto: Hilde Bringsli

Søndag 22. mai
gjør du sommerens
hagekupp med
20 % rabatt
på alle varer!

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

St.Hallvards vei 23, 3414 LIER, Tlf. 32 84 54 30, www.planteborsen.no

Vi gratulerer
så mye
til Hanne
Bonnevie
fra Syd Fossum,
Åpningstider:
Man-fre
9-20. Lør
9-18. Søn Wollebæk
12-18
vinner av kryssordet i ABBL Nytt nr. 4 - 2021 og to vakre vaser fra
BRUK FAGHANDELEN
NÅR DU SKAL ANLEGGE HAGE
Finn Schjøll.

Paideig

Slik gjør du

1 halvstekt paideig eller
fire plater filodeig (frysedisk i butikk)

1.	Sett ovnen på 200 grader
2.	Prikk paibunnen med en gaffel og forstek i ca. 10–15 min
3.	Stek spinaten og tomatene lett i en panne med litt smør
4.	Visp sammen egg, melk/fløte, salt og pepper
5.	Fordel spinat, tomater, fetaost og skinke utover paibunnen
6.	Stek paien til den har fått en gyllen farge, ca. 25–30 min.
avhengig av ovnen

Fyll
Ca. 150–200 gram fetaost
7–8 cherrytomater, delt i skiver
1 pakke spinat
Ca. 150–200 gram serranoskinke
6 egg
6 ss melk eller matfløte
Salt
Pepper

TIPS
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Utleie:

Vedkløyver • Jordfreser

Plenrulle • Plenlufter/mosefjerner
Pigghammer + mye mer....

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.

Din komplette boligforvalter

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

Ring 48 300 500
og få GRATIS befaring!

Vi strekker oss langt for å ta vare på faste og nye kunder.
BBV AS er en bedrift som utfører og leverer langt mer enn hva vårt
navn tilsier og vi er klare for enhver utfordring, både liten og stor.
Kontakt oss for en prat om ditt prosjekt og vi bistår dere gjennom
hele prosessen. Dere møter fagfolk med bred kompetanse og får en
fast kontaktperson hos oss som geleider dere gjennom prosjektet.

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

|

Det er enkelt å bytte til oss
Hos ABBL finnes det ingen oppstartskostnader.
Vi er konkurransedyktige på pris og fastpris gir styret
forutsigbarhet.

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 tilleggs-faktura.

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.

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

nr. 2

Vi gir deg en
enklere styrehverdag!
Styrets viktigste oppgave er å ivareta boligselskapets verdier.
Derfor er det viktig å ha en forretningsfører som har kompetanse
i langt mer enn regnskap. Vi i ABBL er opptatt av å gi personlig
oppfølging. Vi sørger for en god totalløsning, der vi tilrettelegger
og styret er beslutningstaker.

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.

|

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 og
gunstige låne- og forsikringsordninger. Vi tilbyr også bruker
vennlig digitalt HMS-system, som gjør det enkelt for styret å
følge opp arbeidet med boligselskapets helse, miljø og sikkerhet.

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

2022
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INTERIØR-nytt

Tekst: Hilde Bringsli

Foto: Fargerike

Innredningstips til entreen
Entreen er det første som møter deg når du kommer hjem, og det første
gjestene dine ser når de kommer på besøk. Likevel legger mange av oss
mindre vekt på entreen enn de andre rommene i hjemmet. Her er tips til
hvordan kan du innrede entreen din på en funksjonell og stilfull måte.

Noe av det første du bør tenke på, særlig hvis entreen er liten,
er belysning. To viktige tips er godt med lys og speilflater i
rommet. Speil får rommet til å virke større, samtidig som det
reflekterer lyset. Innreder du med speil i ulike høyder, passer
det for både små og store i huset.

Innred med flerbruksmøbel
Nettopp fordi mange entreer er små, er det viktig å innrede
rommet på en funksjonell måte. Et viktig stikkord er å innrede
med et eller flere flerbruksmøbeler, som eksempel en benk, en
krakk med oppbevaringsplass eller en sko-kommode. I tillegg
til å romme det åpenbare – sko, fungerer kommoden som et
fint sted å sette en grønn plante, en lysestake eller en bolle du
kan legge nøkler og andre småting i. Trenger du ikke plass til
flere sko, kan du eventuelt vurdere å innrede med et konsollbord.

Mange har vesker liggende på gulvet. Kjøper du noen
pene knagger, kan du henge opp både vesker og
sekker. Det er smart med tanke på romfølelsen, og det
gjør det lettere å holde gulvet rent.

Entreen – et sted du kan være litt vågal
Entreen er et rom vi sjeldent oppholder oss i lenge av
gangen. Det er hva vi kaller en gjennomgangssone, og
nettopp derfor kan entreen være perfekt for å teste ut
spennende veggfarger eller tapeter. Det kan også være
et ypperlig rom for å teste ut møbler som har et sterkt
formspråk, og som du kanskje synes blir for voldsomt i
andre rom.

Velg farger som passer deg

Velg et slitesterkt gulv

Ettersom entreen er overgangen mellom inne og ute,
kan det være fint å trekke inn farger fra naturen utenfor.
Det skaper en fin harmoni. Grønt symboliserer ro og
naturlig balanse, og er en populær farge som stadig
flere velger. Blått gir også ro, men er en farge du med
fordel kan balansere med varmere nyanser.

Entreen trenger et slitesterkt gulv. En del synes vinyl er gammeldags, men det er igjen moderne. Her kan du velge og
vrake i spreke farger og livlige mønstre som bidrar til en helt
personlig stil. Med et vinylgulv i gangen gjør det heller ingenting om barna drar med seg grus inn, eller om hunden kommer
inn med sølete labber. Det er et slitesterkt materiale som er lett
å holde rent. Har du lyst til å gjøre et litt sprekt valg, kan du
prøve ut et fargerikt mønster med et lekent uttrykk. Det vil
kunne løfte entreen til nye høyder. Velger du laminatgulv, kan
du også gå inn med sko uten å bekymre deg for riper eller
hakk. Dette er et perfekt gulv for familier som er mye på farten.

Hvis du ikke er så opptatt av hva som er på utsiden
og ønsker en livgivende farge, er kanskje gult riktig for
deg, eller hva med rødt? Begge er varme farger som
helt klart vil gi en egen stemning i entreen. Mange går
fortsatt for et klassisk og rent uttrykk, og da faller ofte
valget på hvitt eller lys grå. Dette er ikke så praktisk
hvis huset har små og store familiemedlemmer. Uansett hva du lander på, er det viktigste å omgi seg med
farger som passer egne preferanser.

Maling eller tapet?
Maling eller tapet, fargerikt eller dempet, det er også
en smakssak. Hvis du ikke tør å male hele rommet i en
sterk eller «spesiell» farge, kan du starte med å male en
av veggene. Et annet alternativ er å male ytterdøra eller
bare dørkarmene i en annen farge enn resten av rommet. Du kan selvsagt også teste ut tapet. Tapetsering
er et effektivt grep som kan forvandle en kjedelig entré
til et unikt og personlig rom.
I entreen blir det gjerne merker og rifter blant annet
på veggene. Det kan derfor være lurt å sette opp en
slitesterk tapet med mønstre. På den måten blir det
lettere å «skjule» eventuelle slitasjeflekker for eksempel
nederst på veggen, i nærheten av sko/skohyller og
knagger.

Skap en entré som passer stilen din
Uansett hvordan du velger å innrede entreen, er det greit å tenke på at rommet skal være både funksjonelt og fint. Er du glad i
kunst, kan du med fordel henge opp foto, malerier eller tegninger i entreen. Heng kunsten direkte på veggen eller montér
en list og sett fram de bildene du føler for. Bruker du list, er det
enkelt å skifte ut kunsten – for eksempel i tråd med årstidene.
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Returadresse:
Asker og Bærum Boligbyggelag AL
Postboks 385
1301 SANDVIKA

FREMTIDENS POSTKASSER - I DAG!

HomeSolution

• Førsteinntrykket som øker boligverdien!
• Digitale skilt - alltid ryddig
• Administrasjon via egen nettportal
• Egen app - del tilgang når du vil, med hvem du vil
Ta kontakt nå for en hyggelig postkasseprat med vår HomeSolution-ekspert
Jørn Nygaard på tlf 93 67 22 02, eller send noen ord til
jny@stansefabrikken.no.
Få tilbud og demonstrasjon - helt uforpliktende!
post@stansefabrikken.no
tlf: 45 86 59 35
www.postkasse.no

