Informasjon fra styret i Åsbråten Borettslag
27. mars 2015

Generalforsamling
Vi minner om generalforsamlingen i Åsbråten borettslag som
avholdes, onsdag 8. april kl. 19 i lokalene til tidligere
”Kulturkaféen” innerst på Åsbråten torg. (Forbi Spar-butikken.)
Innkalling med saksdokumenter har alle fått i sine postkasser.
Vennligst fyll ut registreringsskjemaet på forhånd slik at
registreringen går fort. Andelseiere kan kun ha én fullmakt i tillegg
til egen stemme.
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.
Innkallingen ligger også på borettslagets websted.
Legg merke til at sidene frem til og med side 28 omhandler Åsbråten borettslag. Fra side 29
og utover finner dere regnskapet for Åsbråten sameie.
Foruten de obligatoriske sakene en ordinær generalforsamling må ha, har styret foreslått
endringer i husordensreglene.

Vil du være med i styret?
På generalforsamlingen skal to styremedlemmer og alle varamedlemmene velges.
Styremedlemmer velges for to år og varamedlemmene for ett.
To styremedlemmer og styreleder er ikke på valg nå.
Styret fungerer som valgkomité. Styrets innstilling legges fram på generalforsamlingen.

Vårdugnad
Vårdugnaden i borettslaget er tirsdag 12. mai kl. 18
og utover. Vi oppfordrer alle til å se seg om og finne
prosjekter som kan gjøres på dugnaden.
Vil noen arrangere f.eks. grilling, kan styret gi støtte
til det.
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Søppel
Det er stadig noen i borettslaget som gir totalt blaffen i vanlige
retningslinjer for søppelkasting. Noen få ødelegger for flertallet.
Vaktmester plukker søppel på gangveiene, rydder søppel ved
papirkontainerne, i bodgangene i blokkene og ellers i området.
Alle vi som bor her må betale en for stor del av felleskostnadene
våre for opprydding. De fleste av oss blir oppgitte og irriterte av
slik idiotisk oppførsel. Er det slik vi vil ha det?
Reglene for søppelhåndtering er ikke vanskelige:
 Alt vanlig husholdningssøppel pakkes i poser som knytes godt igjen. Styret anbefaler
at folk følger kommunens kildesorteringsordning med grønne og blå poser. Posene
dyttes helt inn gjennom åpningen. Ikke la for små barn ha ansvaret for dette.
 Papir kastes i papirkontainerne. Er det fullt, ta papiret hjem og prøv en annen dag.
Ikke sett noe ved siden av papirkontainerne.
 Grovavfall kan leveres gratis på Grønmo. For de som ikke har bil, har vi ordningen
med åpen Carport en gang i måneden.
 Glass og metall kastes i kommunens kontainer nedenfor Carporten.
 Nærbutikkene har mottak av lysrør/-pærer, batterier og småelektrisk avfall.
 Spesialavfall leveres kommunens mottak flere steder i bydelen.
 Ved kjøp av nye elektriske apparater har selger plikt til å ta imot kasserte tilsvarende
produkter.
Irriterer du deg over søppel der du går tur eller til og fra jobb, plukk det opp og kast det riktig
sted. Da slipper du å irritere deg neste gang du går forbi. Plukker vi «tre om dagen» vil det
fort se bedre ut her.

Styret ønsker alle i
borettslaget en riktig god
påske!

Kontaktinformasjon
Styret kan kontaktes pr. e-post
asbraten.borettslag@multinett.no,
telefon 23 16 98 94 under styrevakten,
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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