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Informasjon fra styret i Åsbråten Borettslag 

12. oktober 2017 

 

Arbeid for et godt lokalmiljø på Åsbråten 
Etter skyteepisoden ved Spar fredag kveld for nesten en uke siden, er mange bekymret for hva 

som skjer i lokalmiljøet vårt. Det er ganske uhyggelig når kriminelle bruker våpen der vi ofte 

ferdes. Bak skuddene står et tungt kriminelt miljø som det er en sak for politiet å håndtere. 

 

Etter initiativ fra Dyretråkket borettslag ble det søndag kalt sammen til et ressursmøte for å 

legge planer/kaste frem idéer for hva vi kan gjøre for å sikre alle et trygt og godt bomiljø.  

Til stede på møtet var representanter for borettslagene, Natteravnene, BUSH og en lokal-

politiker fra MDG. 

 

På kort sikt blir det arrangert to møter for å gi oss som bor her et sted å lufte sin uro og å få 

svar på noen spørsmål. Natteravnene oppretter en egen gruppe for Åsbråtenområdet. 

(Se egne kapitler om dette under.) 

Vi ser også på sikring og overvåkning av aktuelle områder. 

 

På lang sikt vet vi at forebygging er viktig for å stoppe rekruttering til kriminelle miljøer.  

Vi vet blant annet at lediggang og utenforskap er roten til mye vondt.  

 

 

BUSH inviterer til dialogmøte 
I dag, torsdag 12. oktober kl. 18, inviterer Barne- og Ungdomssenteret på Holmlia til 

dialogmøte på Kulturkaféen, Dyretråkket 30.  

Møtet er ment som en samtale mellom barn og unge samt deres foreldre. Politiet vil være 

tilstede for å svare på spørsmål. 

 

 

Lokal natteravning på Åsbråtenområdet 
Vi får lokal Natteravn fra fredag!  

Oppstartmøtet starter fredag 13. oktober kl. 20.30 på Dyretråkkets styrerom. (Dyretr. 32) 

Kom og få informasjon, meld deg på som natteravn, eller bidra med informasjon om plasser 

som Natteravnene bør følge nøye med på... 

 

 

Dugnad på basketballbanen ved BUSH 
En lokal ildsjel fra Grensen har tatt initiativet til å rydde opp rundt den gamle basketballbanen 

ved BUSH.  

Kl. 12.00 på lørdag 14. oktober blir det dugnad på grøntområdet ved BUSH. Små trær skal 

fjernes, grener skal kappes, busker skal trimmes og siktlinjer skal skapes. 

Vi følger en plan i forhold til hva som skal kuttes ned og hva som skal beholdes. 

Åsbråten borettslag eier banen, og har hyrt inn hjelp til å fjerne det som kuttes ned.  

Åsbråten Beboerforening bidrar med vafler og kaffe ved godt oppmøte. 
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Folkemøte 
Det arbeides med å få arrangert et folkemøte i gymsalen på Rosenholm skole, mandag 23. 

oktober kl. 19.00. Møtet er ment for voksne. Ressurspersoner fra politi og politiske organer 

blir invitert. Mer informasjon om dette kommer. 

 

 

Bommer 
Styret har bestilt utskifting/reparasjon av bommene i borettslaget. En bom ved nr. 22/23 ble 

ødelagt etter påkjørsel. Den blir reparert. Hovedbommen er reparert. Bommene ved nr. 44/45 

og nr. 11 blir skiftet ut. 

Styret oppfordrer alle til å holde bommene mest mulig lukket og til å unngå unødvendig 

kjøring inne på gangveiene i borettslaget. 

 

 

Trefelling 
Styret har fått felt en del trær på området. Noen trær er på enden av sin levetid og andre 

skygger litt for mye for bebyggelsen. Borettslaget tar ansvaret for trær som er en del av den 

opprinnelige vegetasjonen, mens plantede trær i hager (f.eks. tujaer) er eiers ansvar. 

Husk å beskjær hekken din så ikke naboene blir plaget! 

 

 

Grovsøppel og fasadeoppussing 
Styret får mange spørsmål om hva som skjer etter stenging av Carporten og om 

fasadeoppussingsprosjektet. Vi kommer til å gjennomføre en form for innsamling av 

grovavfall i høst. Fasadeprosjektet blir satt i gang etter at generalforsamlingen i Åsbråten 

borettslag vedtar en av planene styret arbeider med. Mer informasjon kommer. 

 

Styret oppfordrer alle som kan til å benytte seg av gratis innlevering av grovavfall på 

Grønmo. 

 

 

Tøycontainer 
Styret har informert om tøycontaineren fra Fretex vi har stående ved 

p-plassen. Vi tror de fleste synes dette er et bra tiltak som bør 

fortsette. Da er det litt trist å se slikt: 

 

Dette er ikke et askebeger eller en søppelcontainer! 

 
 

 

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/

