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Informasjon fra styret i Åsbråten Borettslag 

22. april 2021 

 

 

Digital generalforsamling er nå i gang!  
Kl. 12 onsdag 21. april åpnet generalforsamlingen. 

Høringsperioden varer en uke frem til 26. april kl. 10. I denne 

perioden kan alle skrive kommentarer og spørsmål. Styret vil 

svare så godt det er mulig. Etter høringsperioden åpnes det for 

avstemming som foregår 26/4 kl. 13 til 30/4 kl. 23.59. 

 

For å delta på den digitale generalforsamlingen, må alle registrere 

seg som ny bruker på usbl.no. Klikk på ikonet for «Min side» 

øverst til høyre og følg anvisningene. 

 

Alle har fått innkalling med sakspapirer i sine postkasser. På side 49 er det en anvisning for 

hvordan en skal opprette ny bruker på usbl.no. Etter innlogging finner du knapp for digitalt 

årsmøte. 

 

 

Parkering i boområdet 
Arbeidene i det innerste garasjeanlegget er godt i gang. Det høres når maskineriet med 

vannmeislingen setter i gang! Snart er første uken over, og da er vi halvveis med den delen. 

 

P-selskapet skal fremdeles kontrollere om det parkeres biler som ikke tilhører borettslaget. 

Man må ikke parkere slik at utrykningskjøretøy eller alminnelig ferdsel hindres. 

 

Alle med faste plasser under nr. 1 og 2 må bruke de. 

 

Parkeringen foregår stort sett i ordnete former, en viss grad av hensyn tas.       Vi har lagt 

merke til at noen parkerer bilene sine på gangveien nedenfor nr. 1. Dette er utenfor 

borettslagets eiendom, så styret har ingen myndighet der. Men vi vil fraråde parkering der da 

kommunen kan finne på å gebyrlegge og taue vekk feilparkerte biler. Det parkeres også 

langsmed gang- og sykkelveien som går mellom Åsbråten og Grensen borettslag. Styret tar 

ikke noe ansvar for eventuell kommunal gebyrlegging og borttauing hvis man parkerer ute på 

asfalten eller for tett til veien. 

 

 

 

 

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/

