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Informasjon fra styret i Åsbråten Borettslag 

5. mai 2017 

 

Styrets sammensetning etter generalforsamlingen  
Leder John Petter Reinertsen, Åsbråtstien 45 (har ett år igjen av perioden) 

Styremedl. Ingeborg Lunner, Åsbråtstien 34 (har ett år igjen av perioden) 

Styremedl. Abdelghafour Sahraoui, Åsbråtstien 16 (har ett år igjen av perioden) 

Styremedl. Jørgen Fromreide, Åsbråtstien 13c (valgt for 2 år) 

Styremedl. Unni Darcy, Åsbråtstien 12 (valgt for 2 år) 

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

Varamedl. Anne Lise Storm Nestande, Åsbråtstien 11d 

Varamedl. Folake Akinyemi, Åsbråtstien 46 

 

Styret takker for tilliten! 

 

Protokoll fra generalforsamlingen finner dere på 

http://www.asbratenborettslag.no/nytt.html 

 

      

Vårdugnad! 
Torsdag 11. 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 folk 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. 

Kostebilen kommer før 17. mai. 

 

 

Slutt på myk overgang til ny parkeringsordning 
Styret har til nå praktisert en liberal holdning til de som har fått gebyr pga. manglende 

gjesteparkeringsskilt. Det blir det nå slutt på. Styret har gitt informasjon flere ganger om ny 

ordning, og vi har delt ut gjesteparkeringskort tre mandager på styrevakt.  

Nå har Servicesentralen fått oppgaven med å dele ut resten av kortene. De har åpent mellom 

10 og 14 alle hverdager. 

http://www.asbratenborettslag.no/nytt.html
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Alle boligene i Åsbråten borettslag får fire parkeringskort som gjester må 

bruke for å kunne parkere inntil tre dager på uteparkeringen. Fremmede 

biler uten gjestekort får gebyr. Får du flere gjester enn fire, kan du låne 

kort fra en god nabo. Se ellers p-reglene på borettslagets websider. 

 

Det er tydelig at den nye ordningen fungerer i og med at det er mange 

flere ledige plasser nå.  

 

 

GET 
Styret oppfordrer alle til å logge seg inn på www.get.no . Der kan du endre hvilke kanaler du 

får tilgang på. Du har til sammen 50 poeng å bruke. Hvis du velger HBO Nordic, «koster» det 

40 poeng, men foreløpig kan du kun se den på GET nett-TV. Eurosport-pakken «koster» 20 

poeng. Styret viser til infobrosjyren alle fikk fra GET for ikke lenge siden. 

 

 

Tøycontainer 
Styret har inngått avtale med Fretex om at vi skal ha en tøycontainer stående. De fleste har 

nok lagt merke til den røde boksen til venstre ved parkeringsplassen når en går inn til 

borettslaget. Styret håper den blir brukt mye. Det skal ikke settes noe ved siden av 

containeren. Er boksen full, legg inn tøyet en annen dag. Containeren er utstyrt med sensor 

slik at Fretex får melding når den er full. 

 

 

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.get.no/
http://www.asbratenborettslag.no/

