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Hva er et borettslag? Del 1 av 3
Alle vi på Asperud bor i et borettslag. I en ny serie tar styret opp noen grunnleggende temaer som gjelder denne måten å bo på.
Vi begynner med retten til å bruke en bolig i borettslaget, og hvilket ansvar som følger med denne retten.
Styret i Asperud borettslag vil at flest
mulig av oss som bor her skal være
med på å avgjøre hvordan vi skal ha
det her på Asperud. Hvis du har lyst til
endre noe i borettslaget, kan det være
nyttig å vite mer om hva et borettslag
egentlig er, og hvordan du kan bidra.
Derfor vil styret i de neste numrene av
Asperudposten skrive litt om hvordan
et borettslag fungerer. I denne første
delen i serien tar vi for oss borett og
ansvar for boligen. I del to vil vi skrive
om styrets ansvar og arbeid. Den tredje
og siste delen skal handle om hvordan
alle som bor her kan engasjere seg og
påvirke borettslaget.
Vi eier borettslaget sammen
Du som leser dette og tenker at du har
kjøpt boligen din, er andelseier. De av
oss som er andelseiere, eier en del av
borettslaget. Men det er ikke helt det
samme som å eie boligen selv.

DSV har begynt arbeidet med trehusene i Asperudåsen - på vegne av hele laget!

Du har både rettigheter og plikter i
borettslaget

Det du faktisk eier, er en bestemt
andel av all eiendommen og alle
bygningene som borettslaget består av.
Men da du kjøpte en andel i
borettslaget, fikk du også en rett til å
bruke en bestemt bolig i
borettslaget. Den retten er det bare
den som eier andelen som har.

Samtidig som du kjøpte en andel og
fikk rett til å bruke en bolig, fikk du
plikt til å ta vare på boligen. Hvis det
bare er du som har rett til å bruke
boligen, så kan ikke noen andre passe
på at den er i stand og at ting fungerer.
Derfor må du ta ansvar for
mesteparten av det som er på innsiden
av boligen, og på balkongen, terrassen
eller hagen.

I praksis er det altså ikke så stor
forskjell på å eie en bolig og å ha en
borett. Men siden du eier litt av hele
borettslaget, må du blant annet være
med på å betale vedlikehold som
gjelder andre bygninger og uteområder
enn akkurat der hvor du bor.

Men det er vanskelig for en andelseier
å ta vare på det som er felles for flere
boliger, for eksempel taket eller
trappene i en blokk. Slike ting er det
borettslaget i

fellesskap som har ansvar for. Dette er
også grunnen til at det er noen ting du
ikke kan gjøre uten tillatelse fra styret,
som å flytte badet eller kjøkkenet til et
annet rom. I slike tilfeller endrer du på
eiendommen vi eier og bruker i
fellesskap, og da må styret undersøke
om dette får følger for bygningen eller
naboene.
Som andelseier bør du ha en oversikt
over ansvaret du har for boligen.
Dette finner du i husordensreglene.
Vi har også laget en kortversjon på
siste side i dette nummeret av
Asperudposten. Hvis du er usikker på
om det er du eller borettslaget som har
ansvar for noe som ikke virker som det
skal, kan du alltid spørre styret.
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Har du problemer med radiatorene?
1.
2.

Det kan hende du må lufte radiatoren for å få varme
Kontakt styret hvis du trenger hjelp til å lufte radiatorene eller
har andre problemer med dem

Radiatorene på Asperud er gamle. Selv om vi har byttet termostater, kan det oppstå feil. Ta
kontakt med styret på asperud.no hvis du har problemer med radiatorene hos deg.
Hvis rørene inn til radiatoren er varme,
mens radiatoren ikke blir varm, er det
antakelig luft i radiatoren. Da vil det
hjelpe å lufte. Du må bruke en
luftenøkkel, som du får kjøpt hos de
fleste jernvarehandler. Kontakt styret
hvis du ikke vet hvordan du skal lufte
en radiator.
Hvis du tror det er feil på radiatoren
eller termostaten, må du gi beskjed til
styret via asperud.no.

Les mer om radiatorer i husordensreglene kapittel 2

Julehilsen fra styret

Vil du bidra i borettslaget?

På grunn av pandemien ble det
ingen felles julegrantenning i år.
Men julegrana var likevel på plass
på lekeplassen ved Asperudtoppen
1 den første søndagen i advent .

Da bør du stille til valg til styret i 2021!

Vi i styret gleder oss til vi i
borettslaget kan samles om felles
arrangementer igjen.
Styret ønsker alle i Asperud
borettslag en riktig god jul!

Visste du at
●
alle som eier en andel i borettslaget
kan stille til valg som styremedlem
●
det er generalforsamlingen som
velger styret
●
styremedlemmer velges for to år
Vil du høre mer? Skriv til styret på
asperud.no, så setter vi deg i kontakt med
valgkomiteen!

6 km/t er fartsgrensen i borettslaget
På borettslagets veier skal kjørende holde gangfart, maksimalt 6 km i timen.
Det er mange barn som er ute og leker, og vi voksne har et ansvar for å kjøre rolig.

Vi har ingen barn å miste!
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Du får avisa på nærbutikken

Se opp for anleggstrafikk!

Hvis du vil ha Asperudposten på papir, kan
hente et et eksemplar på nærbutikken.
publiserer en digital versjon både
hjemmesiden vår, www.asperud.no, og
facebookgruppa Asperud Borettslag.

du
Vi
på
på

DVS Entreprenør er i full
gang med å rehabilitere
trehusene i borettslaget, og
har begynt i Asperudåsen
1-2.

Tomt for avisa i butikken? Gi beskjed til styret på
asperud.no!

DVS har lager- og
arbeidsplass ved Asperud
Arena, og brakkerigg midt i
Asperudlia.
Arbeiderne må ta hensyn til
oss som bor her i
anleggsperioden -

Bruk gjerne facebookgruppa “Asperud Borettslag”
til å komme i kontakt med andre i borettslaget

Siden forrige nummer har styret blant annet
●

behandlet flere saker som
gjelder oppgradering av
trehusene. Styret velger
løsninger som gir høyest mulig
standard på husene etter
rehabilitering,
innenfor
budsjettet. Lekkasjer og andre
skader på trehusene har
kostet mange penger de siste
årene. Rehabiliteringen vil
gjøre disse utgiftene mindre.

●

begynt arbeidet med en
langsiktig
økonomiplan.
Borettslaget har gått med et lite
underskudd de siste årene.
Styret vil lage en plan for å
komme i balanse og bygge opp
en økonomisk buffer. Både
rehabilitering av trehusene og
noe høyere fellesutgifter vil
bidra til at vi kommer i balanse.

og vi må ha forståelse for at
det blir noe ekstra trafikk.
Som noen kanskje har sett,
har DVS har satt opp skilter
ved gangveiene for å minne
oss på trafikken.
Etter planen vil
anleggsperioden vare fram
til våren 2022.
Ta kontakt med styret hvis
du har spørsmål om noe som
gjelder rehabiliteringen!

Møteplan for styret 2021
Mandag 18. januar
Mandag 15. februar
Mandag 15. mars
Mandag 12. april
Mandag 3. mai

Generalforsamlingen 2021 er planlagt
til onsdag 5. mai

Status prosjekter 2018-2022
Garasjedekke Toppen er utført.
Maling av Toppen 64 - 69
Skifte av ventilasjonsmotorer i alle blokkene
Søppelkontainere på Toppen 5-9
Søppelkontainer på Toppen 64-69
Utbedring av veien i Lia 76-90
Kameraovervåkning på parkeringsplasser og garasjer.
Utbedring av veien Åsen 1-7 for å få til bedre avrenn av vann utføres i høst.
Rampen til butikken skal utvides med én meter.
Utskifting av vinduer og dører i blokker og lavblokker.
Maling og vedlikehold balkonger.
Vedlikehold av alle trehusene i borettslaget.
Arbeidet startet høsten 2020. Det er planlagt ferdig våren 2022.
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Naboutvalgene (NU)
Borettslaget har tre naboutvalg, Lia, Toppen og Åsen. NU er
et viktig kontaktledd mellom beboerne i delfeltene og styret.
NU tar initiativ til
●
●
●

dugnader
miljøtiltak av forskjellig karakter
julegrantenningen den første søndagen i advent

Hvert NU velger en person som er ansvarlig for kontakt med
styret. NU samarbeider med styret om vedlikehold av
utearealer og lekeplasser. NU kan også ta initiativ til egne
prosjekter. Har du forslag til prosjekter eller miljøtiltak? Ta
kontakt med naboutvalgene!
NB! Alle andre henvendelser retter du til styret via
asperud.no.
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Trenger du hjelp fra
vaktmesteren?
Du som bor her skal kontakte vaktmesteren direkte
i tilfeller som haster og som gjelder
●
●
●
●

vannlekkasje
problemer med garasjeporter
mørklagte oppganger
problemer med låskassa i utgangsdøra di
(problemer med sylinderen må du få reparert og
betale for selv)

Det er Christiania Forvaltning & Eiendom AS (CFE) som er
vaktmester for Asperud borettslag.

Vaktmesteren har vakttelefon hele døgnet:
22 62 50 27 / 474 52 504

nu@asperud.no

Hvordan kontakte styret
Trenger du øyeblikkelig hjelp med lekkasjer, må du kontakte
vaktmester, se boksen øverst til høyre på siden.
For alle andre henvendelser kan du
❏

bruke kontaktskjemaet på www.asperud.no

❏

legge en beskjed i postkassa utenfor styrekontoret

Styreleder: Martin D'Alessandro. Nestleder: Tor-Atle Gjerde.
Styremedlemmer: Harry Johan Amundsen, Jan-Erich Raastad,
Yngve Johannessen, Øyvind Østingsen, Steinar Bremnes
(vara) og Mari Barwin (vara)

www.asperud.no

Dette har du ansvar for i boligen
●
●
●
●
●
●
●

Alle flater inni boligen: vegger, tak/himling, gulv
Glasset i vinduene
Avløp - fra sluk til borettslagets fellesledning
Kraner og avløp på balkong eller terrasse
Rør, utstyr og apparater som er inne i boligen eksempler er vask/servant og toalett
Sikringsskap og ledninger med tilbehør
Hage

Dette er en forenklet oversikt. Les mer om ansvaret ditt i
vedtektene for borettslaget.
Noen tjenester er du direkte kunde/bruker hos, og du må
henvende deg til dem hvis du har spørsmål eller klager:
●
●

P-Service kan svare på spørsmål om parkeringsbøter
m.m.
Viken Fiber / Altibox leverer bredbånd og TV, og kan
svare på spørsmål om dette.

Nyttige telefonnumre
Under finner du telefonnumrene til leverandører de fleste i borettslaget forholder seg til. Vi har også noen forslag til
håndverkere som du kan velge å bruke. Vaktmesteren vår (CFE) tar også mindre oppdrag som trefelling m.m for beboere.
Hafslund fjernvarme
P-Service AS - Parkering
Viken Fiber / Altibox
Rørlegger (VVS gruppen)
Elektriker (Kolbotn Elektro)
Christiania Forvaltning & Eiendom AS (CFE)

81 52 00 40
41 25 54 15
21 45 45 00
22 04 04 06
66 82 19 00
22 62 50 27
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