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Når denne avisen går i trykken er lekeplassen i Åsen ferdig oppgradert fra å være en ganske slitt lekeplass, til å bli en hyggelig
møteplass for barn og voksne.
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Styre opplever en økt pågang på dagens tre ladepunkt ved butikken, og jobber nå med å
innhente tilbud på flere ladepunkt. De nye punktene er planlagt plassert ved garasjen i lia.
Oversikt om ladepunktene er ledig vises på http://elbil.asperud.no/
Ta kontakt med kontoret på hvis du ønsker å tegne nytt abonnement.

Dette prosjektet har blitt en del forsinket på grunn av mannskapsmangel.
Leverandøren forsikrer oss om at arbeidet blir ferdig til midten av oktober.

LØRDAG 20. OKTOBER
Kl 11:00 til 14:00

ONSDAG 24. OKTOBER
Kl 16:00 til 19:00
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Stoppekranen inne i leiligheten stenges
Utekranen og tappekranen skal stå åpne hele vinteren

Dersom det ikke slutter å dryppe fra tappekranen må dere bestille ettersyn og
reparasjon av stoppekranen. Kontakt autorisert rørlegger for ettersyn og reparasjon.

Siste vinter var veldig kald og vi hadde
mange rørbrudd på utekraner. Det ble
også et par ganske store lekkasjer og
forsikringssaker. I sommer har vi hatt
ettersyn på kranene. Det viste seg at
omtrent halvparten av alle kranene
manglet tappekran. Dette medfører at
vann blir stående i kranen selv om
stoppekranen var stengt og kranen er
utsatt for frost dersom det blir mange
kuldegrader.
Utekraner som kun tilhører en
leilighet/rekkehus er beboers ansvar å
vedlikeholde. Dette betyr at beboer må

ha tilsyn på rør og kraner slik at det
ikke oppstår lekkasjer.
Dersom det blir lekkasje, vil andelseier
bli fakturert for reparasjon av kran og
rør.
.

beboers ansvar å vedlikeholde

Mange beboere er blitt fakturert for
montering og reparasjon av utekraner
og tappekraner, og mange beboere har
selv sørget for montering av frostfrie
kraner
eller
tappekraner.

Dagens målere er langt over 10 år og
lever på lånt tid. Dette medfører at det
er problemer med avlesninger.
Batteriene er også på overtid og bør
byttes ut for å sikre videre drift.
Styret har vedtatt å skifte ut alle
målerne for fjernvarme som er montert
på radiatorene. Vi har godkjent et
tilbud fra Brunata på nye målere med
10 års garanti.

Borettslaget har fått et gunstig tilbud
fra VVS Gruppen AS på monteringen og
styret har vedtatt at andelseierne skal
dekke en del av denne kostnaden. Alle
beboere som er berørt har fått brev i
postkassen.

Arbeidet vil utføres av Brunata i
oktober. Alle andelseiere vil få brev i
postkassen med dato for når montering
skal skje i leiligheten. Kostnaden for
monteringen, cirka kr 460.000,
belastes driftsregnskapet og vil bli en
del
av
felleskostnadene.
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Lekeplassene i borettslaget kontrolleres jevnlig av styret. Avføring fra husdyr som hunder og katter finnes dessverre nokså
jevnlig på lekeplassene og spesielt i sandkassene til barna. Den senere tid er det særlig lekeplassene på Toppen hvor det
har blitt funnet til dels store ansamlinger av avføring i sandkassene. Til alle foreldre: pass på at nettingen ligger på
sandkassene med netting, ta med pose og rydd opp på lekeplassen når barna leker der.
Styret minner om at det i kapittel 6-1 av borettslagets husordensregler blant annet står følgende om husdyrhold:
(3) Eier skal samle opp avføring fra husdyr. Eier skal påse at husdyr ikke bruker sandkassene til toalett.
I kapittel 6-3 (1) er det presisert at lekeplassene ikke skal brukes som lufteområder for hunder.
Borettslagets husordensregler skal blant annet bidra til et godt bomiljø, fremme godt naboskap og trivsel for alle (kapittel
1-1). Avføring fra husdyr på lekeplassene og i sandkassene bidrar ikke til dette, og utsetter dessuten borettslagets barn for
unødvendig helserisiko.

●

Garasjedekke Toppen er utført.

●

Maling av Toppen 64 - 69 bir ferdig i løpet av oktober.

●

Skifte av ventilasjonsmotorer i alle blokkene
Innhenting av tilbud pågår, planlagt ferdig i 2018

●

Søppelkontainere på Toppen 5-9 og Toppen 64-69, innhenting av tilbud pågår.

●

Utbedring av veien i Lia 76-90, innhenting av tilbud pågår.
Hvis været tillater det blir arbeidet utført i høst.

●

Vinduer i blokker og lavblokker
Innhenting av tilbud pågår. Planlagt oppstart i desember - januar.

●

Kameraovervåkning på parkeringsplasser og garasjer.
Innhenting av tilbud pågår. Planlagt ferdig i 2018.

●

Utbedring av veien Åsen 1-7 for å få til bedre avrenn av vann utføres i høst.

●

Rampen til butikken skal utvides med en meter. Arbeidet utføres i høst.
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