
 1 

 

Informasjon fra styret i Åsbråten Borettslag 

14. mai 2021 

 

  

Styrets sammensetning etter digital generalforsamling  

21. – 30. april. 
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. Anne Lise Storm Nestande, Åsbråtstien 11d (varamedlemmer velges for ett år) 

Varamedl. Folake Akinyemi, Sponstuveien 18j 

Varamedl. Kate Helen Gustavsen, Åsbråtstien 19     

Varamedl. Tor Arild Holstvold, Åsbråtstien 23                            Styret takker for tilliten! 

 

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

 

 

Vårdugnad avlyses 
Styret har også i år valgt å ikke arrangere den tradisjonelle 

vårdugnaden vi pleier å ha før 17. mai. Vi ser om det kan 

passe med en dugnad til høsten om smittesituasjonen 

bedrer seg. 

 

Ellers er det fritt fram for alle som ønsker å ta en dugnad 

rundt der de bor. Det er stor aktivitet med stell av 

fellesbedene ved nr. 36 – 38. Kanskje du kan bidra litt der? Araya i nr. 36 er ansvarlig. 

 

 

Betongrehabiliteringen i garasjeanleggene / parkering 
Arbeidene er fremdeles i full gang. Styret beklager 

den støyen alle i blokken blir utsatt for. Etter 

vannmeislingen var avsluttet og knust materiale 

fjernet, kunne alle med plasser på høyre side under 

nr. 34 – 35 – 36 bruke plassene sine igjen.  

 

Alle med plasser i garasjeanleggene som ikke er 

berørt av betongarbeidene, MÅ bruke de! 

Parkering inne i borettslaget må skje med fornuft og kun når det ikke er ledige plasser på 

uteparkeringen. Det skal ikke parkeres på lekeplasser eller slik at alminnelig ferdsel hindres. 
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Vi har fremdeles kontroll fra P-service. Biler uten oblat fra styret (beboere) eller gjestep-kort 

(gjester) risikerer gebyr. De som har inneplasser som kan brukes, kan få gebyr hvis de 

parkerer ute. Fremmede biler og biler fra naboborettslag gebyrlegges. 

 

Styret har ingen myndighet utenfor borettslagets eiendom, så vi kan bare sterkt fraråde 

parkering på Grensen borettslags område eller på kommunal grunn. Vi har sett at det parkeres 

på gangveien ned fra første garasjeport under nr. 1. Det er vel bare spørsmål om tid før de 

bilene blir ilagt gebyr og evnt. taues bort. 

 

 

Fasadeprosjektet 
Er fremdeles på vent. Styret henviser til informasjon gitt ut i juli i fjor. Den ligger på vårt 

websted. Når pandemitiltakene tillater slike møter, vil styret innkalle til informasjonsmøte(r). 

Først etter at god informasjon er gitt og styret har fått tilbakemeldinger på dette, vil vi innkalle 

til ekstraordinær generalforsamling der beslutningene tas. 

 
 

 

Styret hilser Eid Mubarak!  
til alle som har feiret avslutningen av fastetiden. 

 

 

Vi ønsker alle en riktig hyggelig feiring av 17. mai! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Åpent styrekontor 
er stengt inntil videre. Styret kan kontaktes på epost og brev i postkassen. Åsbråten 

Servicesentral nås på telefon 22610452 i arbeidstiden. Nr. 60 kan leies når pandemi-tiltakene 

lettes på. 

 

 

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/

