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Informasjon fra styret i Åsbråten Borettslag 

2. mai 2018 

 

Styrets sammensetning etter generalforsamlingen  
Leder John Petter Reinertsen, Åsbråtstien 45 (valgt for 2 år) 

Styremedl. Ingeborg Lunner, Åsbråtstien 34 (valgt for 2 år) 

Styremedl. Abdelghafour Sahraoui, Åsbråtstien 16 (valgt for 2 år) 

Styremedl. Jørgen Fromreide, Åsbråtstien 13c (har ett år igjen av perioden) 

Styremedl. Unni Darcy, Åsbråtstien 12 (har ett år igjen av perioden) 

Varamedl. Fuwad Iftikhar, Åsbråtstien 1 (varamedlemmer velges for ett år) 

Varamedl. Anne Lise Storm Nestande, Åsbråtstien 11d 

Varamedl. Folake Akinyemi, Åsbråtstien 46 

Varamedl. Kate Helen Gustavsen, Åsbråtstien 19 

 

Styret takker for tilliten! 

 

Protokoll fra generalforsamlingen finner dere på http://www.asbratenborettslag.no/nytt.html 

Oppdaterte husordensregler er på http://asbratenborettslag.no/regler/husordensregler.pdf 

 

      

Vårdugnad! 
Tirsdag 8. mai kl. 18 har vi vårdugnaden. 

Styret oppfordrer alle til å ta i et tak der 

dere ser at det trengs. Irriterer du deg over 

søppel som ligger i og rundt borettslaget 

vårt, synes du et fellesgjerde er skittent 

eller trenger maling? - Nå kan du på egen 

hånd eller sammen med naboer gjøre noe 

med det. 

 

Redskaper og avfallssekker kan hentes 

ved nr. 17. Vi har en høytrykkspyler som kan lånes ut til kompetente voksne som vil gjøre 

dugnad på fellesområdet. 

 

Styret ber foreldre om å selv aktivisere barna med dugnadsarbeid. Dette er en glimrende 

anledning til å vise de hva en dugnad kan være. Ta gjerne med barn på yttersidene av 

borettslaget for å rydde unna søppel.  

 

Og kanskje blir det dugnadsfest på den store plassen…..?  😊 

 

Kostebilen kommer og feier fredag 11. mai. Vaktmestrene vil begynne å blåse ut singel, løv 

og bøss fra veikantene og ut i gangveiene før dugnaden vår. Det er viktig at dette ikke blir 

feiet i hauger da kostebilen ikke får det med seg. 

 

http://www.asbratenborettslag.no/nytt.html
http://asbratenborettslag.no/regler/husordensregler.pdf
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Innsamling av grovsøppel 
Styret har gjort avtale med et firma som samler inn grovsøppel. På kvelden mandag 7. mai 

kan alle sette ut det de ikke får kastet i vanlig husholdningsavfall. Avfallet settes utenfor 

oppgangene i blokkene og på tunet utenfor rekkehus/småhus. Pass på at ikke det blir sperret 

for søppelbiler og utrykningskjøretøy. Tirsdag 8. mai blir grovavfallet hentet. 

Firmaet skal avslutte jobben før dugnaden begynner. 

 

Ferdiggjøring av området ved nr. 60 
Etter vinterens langvarige gravearbeider utenfor nr. 60 skal endelig området settes tilbake til 

god stand. Arbeidene skal etter planen begynne denne uken. Vi ser frem til at dette blir ferdig! 

 

Pass på barna! 
Nå når temperaturene etter hvert innbyr til å tilbringe mer tid ute, ber vi alle foreldre om å 

passe på barna sine. Vet dere hva de holder på med? Driver barna med greie leker eller er de i 

ferd med å finne på noe de ikke bør gjøre? Husk at du som foreldre kan bli 

erstatningsansvarlig hvis ditt barn ødelegger noe. Mange barn kan også bli svært høylytte, og 

da kan det være greit å be de dempe seg. Særlig utover kvelden. Respekter husordensreglene! 

 

Bommer 
Går du forbi bom som står åpen, - lukk den! Må du kjøre innpå gangveiene, lukk bommen 

hver gang du kjører gjennom. Og kjør sakte. Det er ditt ansvar om barn blir skadet av din 

bilkjøring. 

 

Grilling 
Beboere som ønsker å grille må vise hensyn og ikke sjenere naboene unødig. Elektriske- eller 

gassgriller bør brukes fremfor kullgrill i egne hageområder. På verandaer og plattinger skal 

ikke kullgrill benyttes p.g.a. brannfaren. 

 

Ikke steng rømningsveier! 
I blokkoppgangene skal ikke sykler oppbevares i inngangspartiet, og barnevogner etc. skal 

ikke plasseres foran vinduet i første etasje fordi dette er rømningsveier. I tilfelle brann kan 

oppgangen bli fylt med røyk og gjøre det vanskelig å se. Alle rømningsveier skal være åpne. 

 

 

Styret ønsker alle en god vår og 
ikke minst en god dugnad! 

 
 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon 
Beboere kan kontakte styret pr e-post asbraten.borettslag@multinett.no,  

telefon 23 16 98 94 når det er åpent styrekontor, brev i postkassen utenfor styrekontoret (Åsbråtstien 17) eller besøke 

styrerommet hver mandag kl. 17.30 – 18.30. 

På internettsidene til borettslaget http://www.asbratenborettslag.no finnes generell informasjon om borettslaget, men også 

tidligere utsendte informasjonsbrev.  

Se under linken Siste nytt. 

http://www.asbratenborettslag.no/

