Informasjon fra styret i Åsbråten Borettslag
13. mai 2014

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 Fromeide, Åsbråtstien 13c (har ett år igjen av perioden)
Styremedl. Unni Darcy, Åsbråtstien 12 (har ett år igjen av perioden)
Varamedl. Ellen Klungland, Åsbråtstien 16
Varamedl. Pål Emanuelsen, Åsbråtstien 34
Varamedl. Hege Posaas, Åsbråtstien 14b
Varamedl. Fuwad Iftikhar, Åsbråtstien 1
Styret takker for tilliten!
Protokoll fra generalforsamlingen finner dere på http://www.asbratenborettslag.no/nytt.html

Vårdugnad!
I morgen 14. mai kl 18 har vi den
tradisjonelle 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, - nå kan du på
egen hånd eller sammen med naboer gjøre
noe med det.
Redskaper kan hentes ved nr. 17.
Styret ber foreldre om å selv aktivisere barna med dugnadsarbeide slik at ikke vi får den
vanlige flokken rundt nr. 17 som koster den samme støvhaugen frem og tilbake…. 
Kostebilen kommer torsdag 15. mai.
Noen ildsjeler () setter opp griller og kjøper inn mat og drikke på
borettslagets kostnad slik at vi kan få en hyggelig sammenkomst på
uteplassen ved nr. 36 – 38.
Alle som bor i Åsbråten borettslag er invitert.
Styret ber voksne om å hjelpe til. Man kan også ta med egen mat for
grilling. Vi sees!

Kontaktinformasjon
Beboere kan kontakte styret pr e-post asbraten.borettslag@multinett.no,
telefon 23 16 98 94 i kontortiden, brev i postkassen utenfor styrekontoret (Åsbråtstien 17) eller besøke styrerommet i
kontortiden 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.
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