
 

 

Informasjon fra styret i Åsbråten Borettslag 

24. februar 2018 

 

Ekstraordinær generalforsamling 5/3 -fasadeprosjekt 
Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling mandag 5. mars kl. 19 i lokalene til 

tidligere Kulturkaféen innerst på Åsbråten torg. (Forbi Spar-butikken.)   

På møtet bestemmer vi hvilket av prosjektene for fasadeoppussing vi skal gå for. 

Generalforsamlingen må også bestemme om ekstralån til prosjektet kan få prioritet foran 

borettsinnskuddene.  

Styret legger ut detaljer for hvert prosjekt på webstedet vårt. Innkalling med saksliste og 

ytterligere info kommer til uken. 

Representant fra USBL som har hjulpet oss med å utarbeide prosjektene deltar på møtet. 

 

Kort om prosjektene: 

For alle blir det vask av stålplater/utskift noen plater (ikke 4 og 5) og utskift av enkelte 

teglvegger, vinduer og balkongdører males.  

1. Skifte nødvendige bord, vask, male all trekledning. kr. 13,73 mill. 

2. Skifte alt av trekledning, øke isolasjon med 50 mm på langvegger og 100 mm på 

gavlvegger, inkluderer utbygging av takutstikk på gavlvegger, kr. 23,98 mill. 

3. Som 2, men skifte trekledning til sementbasert, kr. 24,41 mill. 

4. Som 2, men også skifte fra stålplater til tre på blokker, kr. 32,44 mill. 

5. Som 3, men skifte fra stålplater til sementmateriale på blokker, kr. 37,00 mill. 

Sementbasert materiale ser ut som trefasade, er ikke brennbart og har langt 

vedlikeholdsintervall.  

 

Generalforsamling 10/4 
Årets ordinære generalforsamling i Åsbråten borettslag avholdes 

tirsdag 10. april kl. 19 i lokalene til tidligere Kulturkaféen 

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 fredag 9. 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 styreleder, 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. 

Oppsigelse av avtalen med Stiftelsen Holmlia Nærmiljø 
Styret har i lengre tid ikke vært fornøyd med det vi får tilbake for det vi har betalt til Stiftelsen 

Holmlia Nærmiljø. Vi sendte 13. desember en epost til Stiftelsen med disse ankepunktene: 

1. Stiftelsen oppleves som lite relevant for vårt borettslag. 

2. Avisen Vår er ikke av særlig høy kvalitet. 

3. Vektertjenesten vi kjøper gjennom Stiftelsen kan kjøpes direkte fra leverandør til 

rimeligere pris. 

4. Stiftelsen er med sin organisering unndratt demokratisk innflytelse. 

5. Daglig leder har en usedvanlig høy lønn. 

Endres punktene vesentlig i positiv retning, vil styret vurdere å bli med igjen. 

 

Vi fikk ikke respons på henvendelsen vår, og meddelte Stiftelsen at Åsbråten borettslag 

trekker seg ut av samarbeidet fra 1/1-18. Fra 1. februar startet Securitas vakthold som før, 

men til en rimeligere pris enn det vi hadde gjennom Stiftelsen.  

Borettslagets årlige besparelse på oppsigelsen er kr. 94.359.  

Vi får ikke lenger Avisen Vår og gir ikke lenger støtte til Stiftelsen. 

Stiftelsen har foreløpig svart oss med at de sender saken til sin advokat. Stiftelsen kan ikke 

finne avtalen vi har hatt med de siden 90-tallet. 

 

Høye fjernvarmepriser / lufting 
Pga. økte fjernvarmepriser og høyt forbruk i 2017 var vi 

dessverre nødt til å øke brenselsinnbetalingene med 9% 

fra nyttår. Dette ser ut til å fortsette: I januar var 

kostnaden kr. 63.000 høyere enn januar i fjor. Vi har ikke 

hatt høyere månedskostnad siden desember 2010. 

Fortsetter dette i samme grad fremover, må vi justere opp brenselsinnbetalingene fra 1. juli. 

 

Styret ber derfor alle om å tenke over både forbruk av radiatorvarme og varmtvann.  

Går det an å spare litt?  

 

Ved lufting er det tilstrekkelig å lufte kraftig, men kortvarig. Da blir all luften skiftet ut uten at 

vegger, gulv og tak blir nedkjølt i særlig grad. Vi ser innimellom at folk lar et vindu eller 

altandøren stå åpen lenge i vinterkulden. Det er helt feil og fører til at det krever mye energi å 

varme opp igjen. Særlig blir det ille hvis det står en varm radiator rett innenfor. 

Pass på at vinduene i oppgangene ikke blir stående oppe. Vi mister mye penger på det. 

 

Ikke steng rømningsveier! 
I blokkoppgangene skal ikke kjelker, akebrett og barnevogner oppbevares i inngangspartiet 

eller plasseres foran vinduet i første etasje fordi dette er rømningsveier. I tilfelle brann kan 

oppgangen bli fylt med røyk og gjøre det vanskelig å se. Alle rømningsveier skal være åpne. 

 

 

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. 
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