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Oppsummering fra årets generalforsamling
Årets generalforsamling ble avholdt
8. mai i Holmlia kirke. Det var 32
personer som deltok og 6 fullmakter som
tilsammen ga 38 stemmeberettigede.
Årsberetningen ble gjennomgått. Det ble
ytret ønske om at styret fortsetter å
utarbeide og presentere årsberetning
selv om dette ikke lenger er pålagt.

Martin Torp D`Alessandro
ble
enstemmig valgt som ny styreleder. Han
er godt kjent i borettslaget og har
tidligere både vært leder og nestleder i
styret.
Karin Mortensen ble takket av, med
blomster, etter 7 år i styret, de siste fire
som styrets formann. Hun blir fortsatt å
treffe på kontoret.

Valgene gikk greit og valgkomiteens
innstilling ble lagt til grunn.

Møteplan for styret
2019
Mandag 17. Juni
Mandag 19. August
Mandag 16. September
Mandag 21. Oktober
Mandag 18. November
Mandag 16. Desember
2020
Mandag 20. Janaur
Mandag 17. Februar
Mandag 16. Mars
Mandag 20. April
Generalforsamlingen i 2020
avholdes onsdag 16. mai

Kameraovervåkning
Kameraovervåkningen er nå ferdig installert.
Områder som er kameraovervåket er:
●
●
●

Den store parkeringsplassen på Toppen
Uteparkeringene i Lia, på Åsen og på Toppen
Alle garasjeplasser både ute og inne

Vi ber beboere som observerer eller opplever uønskede
hendelser om å varsel dette omgående via vårt kontaktskjema på
http://www.asperud.no/ ..
Dersom beboere vil ha ut opptak eller informasjon, skal
henvendelsene rettes direkte til Sikkerhetsgruppen AS,. Før
informasjon kan hentes ut må det foreligge en anmeldelse.

Det er planlagt tre nye ladeplasser for elbil i Lia.
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Møt den nye styrelederen
- Martin Torp D'Alessandro

Hvorfor sa du ja til å stille til valg som styreleder?
Først og fremst fordi jeg trives eksepsjonelt godt her i borettslaget, og vil gjerne
bidra til å forme fremtiden her sammen med fantastiske mennesker som står på
hver eneste dag for at borettslaget skal bli hva det fortjener å være. Jeg har sittet i
styret før, fra 2009 til 2015, og må vel innrømme at jeg har savnet det.
Hva tenker du er de viktigste oppgavene styret må ta tak i framover?
Vi må fortsette å ha fokus på vedlikeholdet og fornyingen. Borettslaget vårt er nå godt over tredve år gammelt, som betyr at vi
vil se flere vedlikeholdsprosjekter fremover mot 2025. Det forrige styret har gjort en fantastisk jobb med å kartlegge alt som
må gjøres, og bidratt til å sikre både prioritering og finansiering av dette fremover uten at beboerne våre belastes for mye.
I tillegg til dette må vi se på og fornye måten vi kommuniserer med og informerer beboerne på. Samfunnet og teknologien har
beveget seg i en retning der det er krav til mye mer løpende informasjon enn vi har i dag - og dette skal vi ha høyt på agendaen.
Jeg ønsker at beboerne skal få vite så mye som mulig om hvordan det står til hele veien. Derfor er også en informasjons- og
kommunikasjonsstrategi viktig å få på plass raskt.
Ett siste ønske er å se på hvordan vi kan bidra til bedre miljø og klima, være seg avfall, grønn strøm eller andre tiltak som
senker vårt behov for energi - ikke minst se på mulighetene for å utvikle et smart-borettslag der teknologi hjelper oss mer med
hverdagen.
Hvor lenge har du bodd her?
Jeg flyttet hit fra Nedre Prinsdal i 2008 og har ingen planer om å flytte herfra - selv om huset lå ute til salg en periode.
Jeg ønsket meg noe mindre, en leilighet, i steden for der jeg bor nå, men fortsatt her på Asperud.
Hva synes du er det beste med å bo på Asperud?
Det er her jeg føler meg hjemme, og det har jeg egentlig gjort siden jeg satte mine ben inn her for første gang i 2008. Høyden
vår, stemningen, forskjellene og likhetene. Vanskelig å sette ord på - her på Asperud er man del av noe større på mange måter,
og det er vel det beste.

Ny revidert plan for maling av balkonger
Asperudåsen, bortsett fra AÅ7 blir helt ferdig i uke 25.
Deretter starter maling på Asperudtoppen slik:
Oppstart med vask og maling fra lift, AT1 og framsida av AT2. Uke 26.
Oppstart med vask og maling fra stillas, AT10, AT11, AT12 (siden mot grøntareal) uke 26.
Se eget varsel i postkassene til AÅ7 og til AT10, AT11 og AT12.
Deretter vil AT38, AT39, AT66, AT65 bli malt fra Lift
Deretter vil AT12, AT63 og AT2 bli malt fra stillas.
Erfaring fra Åsen viser at det ikke er hensiktsmessig å varsle for langt fram i tid.
Været kan føre til store endringer og forsinkelser i planene.
Nytt varsel vil bli sendt ut i slutten av uke 27.
Dere som reiser på ferie må rydde balkongene før dere drar.
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Det kommer klager på både hunder og katter.
Hundene står å bjeffe og uler på dagtid, og
kattene graver og gjør ifra seg i hagene.
Styret minner om Husordensreglene kapittel 6 - husdyrhold

Varmeregnskap for 2018 er forsinket
Styret har den siste måneden jobbet
med å få avklart forhold rundt
varmeregnskapet for 2018. Det viser en
betydelig oppgang i forbruk knyttet til
varmtvann og vesentlig høyere priser.
Det vil medføre at de fleste vil få en
restfaktura, mens kun noen få kan
forvente å få noe tilbake..

Styret har vurdert det som viktig å
ettergå alle elementene i regnskapet, for
å sikre at det er korrekt før vi begynner
å sende ut fakturaer til beboerne. Vi vil
informere innen utgangen av juni om
hva som kan forventes.

Styret i Asperud Borettslag ønsker alle beboere

GOD SOMMER!
Styrekontoret er stengt fra 24. Juni til 8.august.

Status prosjekter 2018-2019
Garasjedekke Toppen er utført.
Maling av Toppen 64 - 69
Skifte av ventilasjonsmotorer i alle blokkene
Søppelkontainere på Toppen 5-9 og Toppen 64-69, innhenting av tilbud pågår.
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.
Vinduer i blokker og lavblokker.
Planlegging ferdig. Arbeidet starter i april/mai 2019.
Maling og vedlikehold balkonger.
Planlegging ferdig. Arbeidet starter i april/mai 2019.
Vedlikehold av rekkehusene.
Planlegging er startet. Anbud legges ut i løpet av mai 2019.
Det er estimert 18-24 måneders gjennomføringstid.
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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

Trenger du hjelp fra
vaktmesteren?
Vaktmester (CFE) kontaktes direkte av beboer
Ved akutte tilfeller for hjelp med:

dugnader
miljøtiltak av forskjellig karakter
Julegrantenningen den 1. søndagen i advent

●
●
●

❏
❏
❏
❏

Innad i hvert NU velges det 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 ? NB! Alle andre henvendelser rettes til styret.
Lia
Toppen
Åsen
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Vannlekkasje
Problemer med garasjeporter
Total mørke i oppgangene
Problemer med låskassen i utgangsdør (problemer
med sylinder er beboers ansvar)

CFE vakttelefon hele døgnet
22 62 50 27 / 47452504

nu-al@asperud.no
nu-at@asperud.no
nu-aa@asperud.no

Hvordan kontakte styret

Viktige telefonnumre / e-post

Alle henvendelser utover akutt hjelp kan gjøres ved å

Brann
Politi
Lege

❏

bruke kontaktskjema på www.asperud.no

❏

legge henvendelse i postkassa utenfor styrekontoret

❏

møte opp på åpent styrekontor på mandager

Styreleder Martin D'Alessandro Nestleder Tor-Atle Gjerde
Styremedlemmer: Harry Johan Amundsen, Michael B.
Lensing, Yngve Johannessen, Salim El Moussaoui, Jan-Erich
George Raastad

www.asperud.no

Nødnummer
110
112
113

Annet
02800
22 93 22 93

Christiania Forvaltning & Eiendom AS
22 62 50 27
post@christianiagruppen.no

Rørlegger (VVS gruppen)
Elektriker (Kolbotn Elektro)
Hafslund fjernvarme
P-Service AS - Parkering
Vikenfiber/Altibox

22040406
66821900
81520040
41255415
21454500

Benytt gjerne Facebook-gruppen “Asperud Borettslag”
til å komme i kontakt med andre i borettslaget

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 å leker og vi voksne har et ansvar for å kjøre rolig.

Vi har ingen barn å miste!
Asperudposten er utgitt av Styret i Asperud borettslag

