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Informasjon fra styret i Åsbråten Borettslag 

25. oktober 2015 

 

Pålegg fra Posten om felles postkassestativ 
De fleste har nok observert at det har dukket opp nye postkasser på fellesstativ i borettslaget. Posten 

har pålagt oss å samle alle postkassene til småhus/rekkehus på fem steder. Hadde vi nektet å gjøre 

dette, ville Posten levert all post til nærmeste poststed, dvs. Spar. 

Kassene er nå oppe, men vi har ikke fått postkasseskiltene ennå. 

Bokstavtildeling for boliger med samme husnummer 
I forbindelse med nye postkasser har styret etter gjeldende regler gitt alle boligene med samme 

husnummer bokstaver. Dette manglet eller var feil flere steder. 

Gjeldende regel er at boligen nederst til venstre (sett fra gaten) får bokstaven A, den over B, og hvis 

det er en til på toppen, får den bokstaven C. Så fortsetter det med D nederst til høyre, E over denne 

osv. Du ser nede på dette arket om din bolig har fått ny bokstavmerking. 

Styret bestiller skilt som skrus opp ved hver bolig. 

Når skal de nye postkassene tas i bruk, og hvor er de? 
Etter at styret har fått på postkasseskilt (se nedenunder) til alle kassene og delt ut nøklene vil posten 

levere post kun til de nye kassene. 

Åsbråtstien 39A – 51 har stativene ved nr. 51 mot søppelboden. 

Åsbråtstien 52 – 59 har sine kasser ved hjørnet til nr. 54. 

Åsbråtstien 3A – 10 finner sine kasser nedenfor nr. 3. 

Åsbråtstien 18A – 32 har stativene ved nr. 23, på enden av søppelboden. 

Åsbråtstien 11A – 14E har stativene tvers ovenfor nr. 14. 

Hva gjøres med de gamle postkassene? 
De gamle kassene er beboernes eiendom. Det er naturlig at eierne enten lar de henge til for eksempel å 

motta aviser i, eller tar de ned selv. Styret vil etter en tid fjerne skjemmende postkasser som fortsatt 

henger på fellesområdet. 
 

Sjekk at postkasseskiltet ditt blir riktig! 
Styret bruker beboerlisten til å bestille postkasseskilt. Alle skiltene skal ha etternavn og husnummer. 

Som eksempel: Etternavn1 / Etternavn2 (ny linje) Åsbråtstien 45A 

 

 
Etternavn: _________________________________ Evnt. rettelse: __________________________ 

 

              (Meldes til styret innen 30/10.) 
Adresse:  Åsbråtstien ________   
 

 

Kontaktinformasjon 
Beboere kan kontakte styret pr e-post asbraten.borettslag@multinett.no,  

telefon 23 16 98 94 i kontortiden, 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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