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Informasjon fra styret i Åsbråten Borettslag 

8. juli 2020 

 

  

 

Informasjon om fasadeprosjektet 
Vedlagt dette skrivet finner dere informasjon om fasadeprosjektet. Styret ber alle andelseiere 

legge informasjonen inn i listen over obligatorisk sommerlektyre.       

 
 

Nr. 60  

kan leies hvis smittevernregler følges. Bl.a. må leier ha liste over deltakere for å evnt. kunne 

smittespore i etterkant, sosial distanse må overholdes og god håndhygiene må gjennomføres. 

Se regler på https://helsenorge.no/koronavirus/feiringer-sammenkomster-og-arrangementer. 
 

 

 

Grøntgruppe 
De fleste har nok fått med seg at det har 

skjedd mye med fellesbedene rundt nr. 36 – 

37 - 38. En grøntgruppe har etter søknad til 

styret fått litt midler til å kjøpe inn stauder og 

et japansk kirsebærtre. Familien Araya har 

lagt ned ganske mange dugnadstimer på å 

forskjønne fellesområdene. Styret håper flere 

kan inspireres til å gjøre det pent rundt seg.  

Ønsker du å bli med i Grøntgruppen, meld 

fra til styret eller snakk med Valeria i nr. 36. 

 

 

 

Befaring private hager/gjerder 
Styret har gått befaring og sett på tilstanden til private hager og gjerder. Det var mye pent, 

men også en god del å bemerke. Mange høye tujaer og hekker som er over de tillatte 2 meter. 

En del gjerder er stygge, og noen bruker private hager som oppsamlingsplass for skrot. 

Husk at private hager ikke egentlig er private. Borettslaget kan ta ustelte hager tilbake som 

fellesareal om de ikke holdes i god stand. Styret vil gi 

skriftlige beskjeder med frist for utbedring, men det er bare til 

å sette i gang på eget initiativ nå. Lykke til! 

 

Styret kjøper ikke inn mer maling, det må beboere skaffe selv. 

Flügger har USBL-rabatt. Fargekode fås fra styret. 

 

 

 

https://helsenorge.no/koronavirus/feiringer-sammenkomster-og-arrangementer
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Søppel på dørmatter 
Søppel skal kastes i søppelinnkastene med en gang, det skal ikke 

«oppbevares» på dørmatter i oppgangene eller utenfor dørene i 

småhus/rekkehus. Det er uhygienisk, tiltrekker seg skadedyr og 

irriterer naboer.  

 

 

 

Pass på ungene! 
Styret oppfordrer alle til å passe på barna sine nå i sommerferien med så mye fritid. Ballspill 

er ikke lov i borettslaget, men på banen ved skolen er det fritt fram. Det er ikke alltid høyt 

lydnivå er like hyggelig for alle, spesielt ikke langt utover i de sene kveldstimer. Det skal 

være ro i borettslaget etter kl. 22.  

 

 

 

Bommer 
Går du forbi en 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 eller andre blir skadet 

av din bilkjøring. 

 

 

 

Åpent styrekontor 
er stengt inntil videre. Ny vurdering tas til høsten.  

Styret kan kontaktes på epost og brev i postkassen. Åsbråten Servicesentral nås på telefon 

22610452 i arbeidstiden.  

 

 

 

Styret ønsker alle en riktig god sommer! 

 
 

 

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. (Når vi åpner….) 

 

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/

