
 

 

Informasjon fra styret i Åsbråten Borettslag 

21. februar 2017 

 
 

Åpen Carport 
Vi har i infoskriv 4. januar formidlet at siste åpningsdag for Carporten var 1. februar. 

Sameiestyret har nå bestemt at Carporten holder åpent siste gang onsdag 1. mars. 

 

 

Innføring av ordning med gjesteskilt til besøkende med bil 
På siste generalforsamling ble det vedtatt å innføre en 

ordning med gjesteparkeringsskilt.  

Styret har ikke fått ordnet det praktiske rundt dette før 

nå. Styret vil dele ut fire gjesteskilt til hver andelseier, 

og det skjer på styrevakt 27/2, 6/3 og 13/3  

kl. 17.30 – 18.30. 

 

Endringen i parkeringsreglene gjelder fra 14/3. 

Den nye regelen er: «Gjester kan parkere inntil 3 døgn 

med godkjent skilt fra borettslaget godt  

synlig i frontvinduet.» 

 

 

Generalforsamling 
Årets ordinære generalforsamling i Åsbråten borettslag avholdes 6. april kl. 19 i lokalene til 

tidligere ”Kulturkaféen” / "Ved siden av" innerst på Åsbråten torg. (Forbi Spar-butikken.)   

Innkalling med saksdokumenter sendes ut til alle før 

generalforsamlingen.   

 

Styret oppfordrer alle beboere til å møte på 

generalforsamlingen. Generalforsamlingen er 

borettslagets øverste organ der beboerne med sin 

stemme har innflytelse på borettslagets drift. I tillegg 

kommer det fram grundig informasjon om 

borettslagets økonomiske tilstand og styrets arbeid og 

planer. 

 

 

 

Frist for levering av saker til generalforsamlingen  
Frist for levering av saker fra andelseierne til generalforsamlingen er onsdag 1. mars kl. 19. 

Saker skal leveres skriftlig og helst på fil. Bruk epost eller styrets postkasse i nr. 17. 

 

 



 

 

Vil du være med i styret?  
På generalforsamlingen skal to styremedlemmer og alle varamedlemmene velges. Styreleder 

og styremedlemmer velges for to år og varamedlemmene for ett. To styremedlemmer er ikke 

på valg nå.  Er du interessert i å bli med, eller vet du om noen som er det, ta kontakt med 

styret.   

 

  

Postkasseskilt, -stygge lapper & tusjmarkeringer 
Da postkassestativene for småhus/rekkehus ble satt opp i desember 2015, skrev alle 

andelseierne under på en avtale da nøklene ble delt ut. I avtalen står det bl.a.: 

 
Hver kasse har tre nøkler, beboer får alle.  

Styret kommer ikke til å besitte reservenøkler, så alle må passe på nøklene sine selv.  

 

- Mistes alle nøklene må beboer selv ta kostnaden med skifte av lås og nye nøkler. 

 

- Det skal ikke skrives med tusj eller annet eller klistres lapper på kassene. 

 

- Navn og adresse på nye skilt skal være likt det som er satt opp i utgangspunktet. 

(Adressefeltet skal helt ned med tomt felt over og navn på hvert sitt felt.)  

Beboer tar selv kostnaden ved bytte. 

 

Postkasseskiltene kommer fra Skiltservice AS. Vi har Postkasseskilt m/ dobbeltsidig tape, 

hvit plate/svart skrift, produktnr. 20100  
http://skiltservice.com/ 

 

Avtalen finner dere på borettslagets websted her:  

http://www.asbratenborettslag.no/aasbrnytt/infoPostkasser031215.pdf 

Vi gjør oppmerksom på at styret kan få fjernet stygge lapper og markeringer på 

beboers regning hvis det blir for ille, men vi håper at folk ordner opp selv.  
 

 

Kontaktinformasjon 
Beboere kan kontakte styret pr. epost asbraten.borettslag@multinett.no,  

telefon 23 16 98 94 i tiden for styrevakt,  

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 samt tidligere utsendte 

informasjonsbrev.  

Se under linken Siste nytt. 

 

 

 

Styret ønsker alle i borettslaget en 
riktig god vår når den en gang 

kommer….. ;-) 
 


